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RESUMO 
BARROS DE SOUZA, Ruidglan. Universidade Federal Fluminense, Niterói-RJ, outubro de 
2019. Jornadas Dionisíacas: Uma Narrativa Mítico-Simbólica-Teatral de Processos 
Educacionais na Escola Pública. Orientadora: Iduina Mont‟Alverne Braun Chaves. Tese 
(Doutorado em Educação). Linha de Pesquisa: Políticas, Educação, Formação e Sociedade. A 
presente pesquisa teve como objetivo central compreender os sentidos do ensino de teatro na 
da escola pública, em especial a Escola Municipal Artur Ramos, do município do Rio de 
janeiro. Procurou-se, com os estudos, observar a contribuição da linguagem teatral para 
transformações em nível pessoal e de relações de grupo, evidenciando o imaginário da escola. 
Utilizou-se como referencial teórico a Antropologia da Complexidade de Edgar Morin, a 
Sociologia do Cotidiano de Michel Maffesoli, a Antropologia do Imaginário de Gilbert 
Durand, os estudos teórico-práticos sobre o jogo teatral em Viola Spolin e Jean Pierre 
Ryngaert e, ainda, as contribuições dos estudos da Pesquisa Narrativa proposta por Chaves 
(1999). O grupo de sujeitos da pesquisa foi formado pelos representantes da comunidade 
escolar (professores, estudantes, funcionários, diretores, coordenadores) envolvidos no 
processo de Artes Cênicas. As heurísticas adotadas foram as oficinas de jogos teatrais, 
desenhos, encenações e entrevistas narrativas, que contribuíram para apresentar a cultura, ou 
seja, os modos de pensar, sentir e agir deste grupo. Através de uma hermenêutica simbólica, 
identificou-se as imagens, evidenciando seu potencial significativo em cada uma das 
experiências. A pesquisa buscou ainda, a partir dos jogos teatrais realizados em sala, 
compreender as aproximações entre os envolvidos, considerando as contradições e os acasos, 
desejando assim revelar o valor simbólico destas relações que se re-configuraram a partir do 
encontro com o cênico e que se revelaram significativas para a formação de cada um deles 
bem como para as políticas públicas em educação.  

Palavras-chave: Teatro; Escola; Imaginário; Cultura; Educação  
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ABSTRACT 

BARROS DE SOUZA, Ruidglan. Universidade Federal Fluminense, Niterói-RJ, outubro de 
2019. Jornadas Dionisíacas: Uma Narrativa Mítico-Simbólica-Teatral de Processos 
Educacionais na Escola Pública. Orientadora: Iduina Mont‟Alverne Braun Chaves. Tese 
(Doutorado em Educação). Linha de Pesquisa: Políticas, Educação, Formação e Sociedade.  
 
The main objective of the present research is to understand the purposes of the Theater 
Education in the public school, especially   in a  Municipal School called Artur Ramos, in the 
city of Rio de Janeiro. In this study, it was sought to observe the contribution of the theatrical 
language for the personal transformation and of group relations highlighting the imaginary of 
the school . It was used as a theoretical framework  the research topics of the Anthropology of 
Complexity of Edgar Morin, the Sociology of Everyday Life of Michel Maffesoly, the 
Anthropology of the Imaginary of Gilbert Durand, the theoretical-practical studies of 
theatrical games of Viola Spolin and Jean Pierre Ryngaert and furthermore  the contributions 
of the studies of the Narrative Research proposed by Chaves ( 1999). The group of research 
subjects was formed by representatives of the school’s community (teachers, students, staffs, 
school principals, coordinators) involved in the process of the Performing Arts. The heuristics 
adopted were the workshops of theatrical games, drawings, stagings, narrative interviews 
which contributed to present the culture, namely the ways of thinking, feeling and acting of 
this group. By means of symbolic hermeneutics the imagery was identified, becoming evident 
its potential significance for each one of the experiences. Additionally the research pursued 
through the theatrical games performed in the classroom, the understanding of the 
approximation of the subjects involved, considering the contradictions and acts of fortune, 
thus intending to reveal the symbolic valour of these relations that were configured when of 
the encounter with the scenic and were revealed significant  for their development as well as 
for the public policies for education. 
 
Keywords: Theater, School, Imagery, Culture, Education 
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PRÓLOGO 

 
“Era uma sala grande 

Cheio de pessoas 

Todos os tipos 

E todos tinham chegado ao mesmo lugar mais ou menos 

ao mesmo tempo 

E eles estavam todos livres 

E ficaram se perguntando a mesma pergunta 

O que está por trás dessa cortina?” 
Laurie Anderson1 

 

Caro leitor,  

Ao abrir a página, concede-me o ensejo perfeito para lhe fazer um convite. 

Um convite para uma aventura... 

Sim, uma aventura que, antes de tudo, carece que precisemos juntos, eu e você, 

alinhavarmos certos combinados. Não o convido a uma leitura somente, mas o atraio com o 

desejo de conquistá-lo para a metáfora teatral. Há que se estabelecer entre nós o ajustado 

pacto da convenção. O que seria isso, meu leitor? 

Quero lhe narrar algumas histórias...  

Vamos avançar em nossa relação: desde já deixarei de chamá-lo simplesmente de leitor 

passando então a considerá-lo minha plateia. Isso mesmo, meu doce leitor espectador. Vamos 

juntos! Eu conto e você lê! Mas no intuito de que sua leitura e a minha contação se fundam 

construindo algo mais que uma leitura. Afinal, é uma história de teatro.  

É de ação que eu falo. E o envolvo neste verbo e nesta prática!  

Já, você percebe por aqui que não estará na condição passiva de apenas leitor...  

Pelo andar da carruagem, tomará parte nessa história... 

Então... 

Você aceita ser a plateia desta aventura híbrida entre literatura dramática e linguagem 

cênica? Se sim, continue “lendo”, mas se não, melhor parar por aqui. 

Virou a página!  

Pois bem!! 

                                            
1 Cantora norte –americana performática , com grande influência na cultura pop dos anos de 1980 e 1990, época 
em que esteve no Brasil. A epígrafe faz parte da letra da música « Born, Never Asked », do álbum “Big Science” 
de 1982.   
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 Já que continua a ler, então entenderei como uma resposta afirmativa à proposta que lhe 

fiz. E que bom que aceitou, afinal sem você a me “ouvir”, não seria possível estabelecer 

contornos de realidade a essa aventura. 

Realidade. Palavra de significado um tanto relativo para nossa aventura. O que será 

realidade? Verdade? Certeza? Tudo dependerá de nossos combinados. 

Então vamos a eles!  Estabelecendo as bases de nosso contrato de confiança; os limites 

que definem o nosso pacto. O primeiro deles é justamente a sua existência, cara plateia, pois, 

sem você, todos os meus esforços serão em vão…  

Oh, Deuses! Por que me fazem mensageiro de uma arte da cooperação? 

Será preciso acreditar em mim para que possamos passar da narração à ação. Sim, 

porque o que nos interessa fundamentalmente é a ação, ainda que o maior recurso para 

desencadeá-la seja, inicialmente, a narração.  

Ah! Mas que infortúnio! Que lapso, que desleixo de minha parte... Esqueci-me de me 

apresentar como se deve. E olha que você já aceitou embarcar comigo, sem ao menos saber 

quem de fato sou ou de onde venho! Que belo exercício de confiança! 

Sou um homem atravessado pelo teatro! Isso é tudo e é muito!  

 A minha trajetória é uma colcha de retalhos, cozida por muitas mãos. Assim como o 

próprio teatro que se constitui na cooperação, também não fiz muita coisa sozinho, buscando 

sempre uma parceria, uma mão estendida, um colo afável naqueles momentos de necessidade 

extrema. Escrevo aqui sobre a minha relação com o Teatro e com a Educação, procurando 

ampliar este vínculo para além de contextos formais de ensino. Incluo, portanto, a formação 

de gente por gente, mediada pela arte em espaços improváveis. Falar de mim é falar de Teatro 

e da grande capacidade desta linguagem em transformar cotidianos. 

A minha relação com a Educação acontece de meu encontro com a Arte. Esta união vem 

desde muito cedo, quando, pré-adolescente, dei meus primeiros passos rumo à expressividade 

cênica, participando de grupos de teatro/dança em contexto escolar. Nos anos de 1980, o 

Teatro não era uma linguagem facilmente encontrada nos currículos das escolas, surgindo 

apenas em esporádicos grupos criados com fins utilitaristas. Em Teresina – Piauí, (cidade na 

qual me fiz profissional de teatro/ Dança) a realidade não era diferente. No entanto, fui um 

privilegiado ao receber de presente em minha escola a visita de um grupo de profissionais de 

teatro com um projeto de montagem teatral escolar. Lembro-me que iniciamos um Auto de 

Natal após os testes de elenco. O projeto não seguiu em frente, mas eu segui o grupo de teatro 
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e, alguns meses depois, já estava me aventurando em oficinas do Teatro 4 de Setembro (o 

único da cidade na época).  

As experiências vividas nesta fase de minha vida foram fundamentais para escolhas 

futuras, tanto no campo artístico, quanto na relação com a docência. Fiz teatro universitário 

durante quatro anos e na sequência ingressei em grupos profissionais. A experiência de 

construção de peças em sistemas colaborativos me fortaleceu como artista e como homem; 

construiu relações, qualificou minha interação com o mundo. Conheci Shakespeare, Ibsen, 

Jean Genet, Ionesco; aproximei-me de Boal, de Plínio Marcos e Maria Clara Machado. O 

Teatro me trouxe o encontro com os festivais do Brasil e me ajudou a compreender os 

movimentos que caracterizavam aquela linguagem em contexto nacional.  

O Teatro me aproximou da Dança (pela minha dificuldade de lidar com a corporeidade, 

resolvi investir nisto) o que se tornaria minha segunda expressão de vida. Com ela criei um 

Grupo de Pesquisa em Artes Integradas (Alla – Teatro e Dança) e tornei-me, em 1995, diretor 

e coreógrafo. Eu poderia dizer que nasciam ali as minhas primeiras investidas com a 

Educação, pois, desde então, comecei a desenvolver as primeiras aulas com jogos cênicos 

buscando relacionar teoria e prática.  No entanto, considero que as interações anteriores entre 

nós, atores, provocaram trocas importantíssimas em nossas formações e não poderia 

desconsiderá-las enquanto processos educativos, ainda que estivéssemos em contextos de 

informalidade e, até mesmo, sem a consciência de que nos formávamos mutuamente. 

Portanto, estar no lugar de coordenador seria apenas mais uma etapa numa trajetória já 

iniciada e que, agora, apenas me oportunizava um lugar mais “oficial” num terreno de 

compartilhamento de ideias. Esta responsabilidade enquanto coordenador, se ainda não se 

configurava como a do professor, já delineava os contornos de uma futura necessidade no 

ambiente da pesquisa.  

Com o Grupo Alla – Teatro e Dança tive a oportunidade de experimentar novas formas 

de religação entre os saberes específicos de linguagens diferentes, por meio da criação de 

espetáculos híbridos de Teatro e Dança. Paralelamente às criações para as encenações, 

mantinha um laboratório de criação coletiva, além de um núcleo de estudos e pesquisas em 

Artes Cênicas. As montagens deste grupo foram sempre autorais, procurando refletir o 

momento em que estávamos vivendo. Da mesma forma, a ideia da colaboração sempre pautou 

a dinâmica de funcionamento do grupo no qual, cada membro tinha uma função para além do 

trabalho de ator, revelando desde então muitos talentos nas áreas de produção, cenografia, 

figurinos, e docência em Dança e Teatro. Como a engrenagem do relógio, cada pessoa fazia 
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girar o mecanismo repleto de humanidades, no qual o todo funcionava orgânico. Esta 

experiência vivida no teatro eu carregaria para a vida toda: trazer a realidade do aluno para a 

criação das encenações, compreender o processo pedagógico-artístico de maneira complexa, 

criar colaborativamente, dar vez e voz ao outro, valorizar as partes para perceber o todo.  

Procurando um conhecimento mais vertical, ingressei no ano de 2000 na Licenciatura 

em Artes Cênicas da UNIRIO (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro), lá 

permanecendo por quatro anos, nos quais pude desenvolver meus primeiros estudos teóricos 

formais de teatro voltados à educação, a partir de um currículo específico que aliava artes 

cênicas e pedagogia. O curso me fascinou pela variedade de conhecimentos, sobretudo pela 

participação em estágios curriculares, realizados em contextos não escolares e não 

convencionais. Nesta época, participei como bolsista do projeto de Extensão “O Hospital 

como Universo Cênico” coordenado pela professora Dra. Lucia Helena de Freitas no Hospital 

da Lagoa - RJ. Durante este projeto, tive contato com a prática da pedagogia do teatro 

aplicada a espaços de saúde, na qual o lúdico, a afetividade e a construção de valores éticos 

são fatores determinantes para alcançar os objetivos de humanização dos espaços de saúde. 

Para tanto, foi necessária, de minha parte, a aquisição de competências próprias para lidar 

com este universo específico, que requer técnicas próprias no exercício da teatralidade. 

Extrapolar a sala de aula, experimentar, e depois voltar a ela foi e continua sendo uma 

experiência bastante enriquecedora e fascinante. 

Além disso, esta experiência me proporcionou uma aproximação com os chamados 

“não-atores”. Eu, até então, havia trabalhado com e para artistas e agora estava diante de 

crianças com câncer e que, até por serem crianças, não percebiam as funções de atores e de 

público. Se bem que nem mesmo este projeto estava preocupado com esta divisão, muito pelo 

contrário, nas intervenções teatrais ali realizadas, a comunicação e o entrosamento entre os 

atores participantes com as crianças enfermas tornavam todos criadores de um espaço teatral 

lúdico. Meu primeiro contato com crianças em um ambiente teatral já havia acontecido anos 

antes, ainda em Teresina, quando apresentei um espetáculo para este público, mas, naquele 

momento, não aconteceu tanta aproximação quanto a que ocorria no projeto do hospital. Ali 

existia um corpo a corpo totalmente inovador na minha trajetória. Esta experiência também 

viria a ser um marco para minhas escolhas no futuro.  

Em 2004, fui lançado no mercado de trabalho de maneira bastante repentina: encontrei-

me em uma sala de aula de uma escola particular que atendia a um público de classe média 

alta do Rio de Janeiro, requisitando imediatamente a criação e utilização de procedimentos 
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adequados àquela realidade, procedimentos esses muitas vezes diferentes daqueles previstos 

nas disciplinas da graduação que tem como foco principal a rede pública de ensino e suas 

peculiaridades. Esta nova realidade apontava, portanto, para a necessidade de uma pesquisa 

permanente de uma prática de sala de aula diferenciada. O contato com uma excelente 

estrutura física e também pedagógica que o colégio oferecia facilitou minha didática naquele 

momento, mas o desejo real de pesquisar a realidade da educação através do teatro só viria 

três anos mais tarde, quando, oriundo de um concurso público, ingressei na Secretaria de 

Estado de Educação - SEEDUC, vindo daí a ministrar aulas de Teatro em uma escola estadual 

da cidade de São Gonçalo (interior do Estado do Rio de Janeiro). A experiência de 

desenvolver uma educação através do teatro num contexto de extrema dificuldade (espacial, 

física e financeira) me levou a buscar alternativas, desenvolver estratégias e mecanismos para 

“driblar” as tais dificuldades e, efetivamente, fazer o teatro acontecer entre aqueles estudantes 

menos favorecidos. Por esta época, desenvolvi minha dissertação de Mestrado, na qual 

pesquisei o potencial educacional de um teatro mediado pelo uso do cinema. Experiência 

enriquecedora para aquele professor/pesquisador e, também, acredito, para aquele grupo de 

estudantes, até então distante de práticas artísticas envolvendo a linguagem cênica. A pesquisa 

apontou ainda para uma importante questão a ser considerada no contexto da educação através 

da arte: a mediação do teatro por outras linguagens artísticas.  

Esta experiência vivida no mestrado levei para outros lugares nos quais tive 

oportunidade de vivenciar a docência. As aulas de teatro, desde então, foram sempre 

mediadas por outras linguagens, sem que isso em nenhum momento significasse algum tipo 

de carência da linguagem teatral, pelo contrário, já que o teatro é a arte que reúne um número 

expressivo de linguagens como a dança, o canto, a música, a indumentária, as artes visuais e 

audiovisuais. Desta maneira, os planejamentos sempre previam a coparticipação de filmes, 

fotografias, quadros, ou seja, uma aula que não dispensava o uso da imagem.  

 Em 2012, fui chamado pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, via 

concurso público para exercer o cargo de Professor I, categoria de especialista 16 horas.  

Iniciei mais um desafio na minha trajetória ao ministrar aulas de Artes Cênicas para o 1º, 2º e 

3º anos do ensino fundamental. Até aquele momento, eu não havia encontrado em minha 

trajetória profissional, crianças tão pequenas em sala de aula. Desde então, ministro aulas na 

Escola Municipal Artur Ramos, que atende, predominantemente, crianças do bairro da 

Rocinha, zona sul do Rio de Janeiro. 
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 Ali, na relação com as crianças, a necessidade da pesquisa mais aprofundada se tornou 

evidente. No entanto, faltavam-me ainda instrumentos mais adequados para conduzir 

teoricamente meu desejo. Por enquanto, limitei-me a observar a escola, e suas ações.  

Estreando a docência com crianças tão pequenas, assustei-me inicialmente, diante de 

tanta euforia, no entanto, esta mesma euforia viria a ser um dos principais motivos de meu 

envolvimento logo depois. Apaixonei-me por aquela excitação que vinha acompanhada de 

sinceridade e dedicação com as quais as crianças abraçaram o teatro.  

No decorrer do processo, eu me percebia como dois profissionais trabalhando juntos: o 

professor de teatro e o diretor teatral. Mas uma terceira persona teimava em seguir junto com 

aquelas aulas: o observador. Interessado que fiquei em um processo novo e único em minha 

trajetória. Embrião ainda do pesquisador que estava por vir, eu praticava a observação no 

comportamento das crianças e o que me instigava era tanta potência, tanta vontade em 

expressar-se. A espontaneidade que eu sempre persegui enquanto ator e diretor estava ali 

diante de mim em estado bruto, natural. Parecia que eu havia encontrado um novo Teatro, 

longe das técnicas e do conhecimento científico. O teatro feito por aquelas crianças não estava 

posto, não fazia parte do lado instituído, mas estava latente, instituinte. Poucas experiências 

artísticas haviam me afetado com tamanha densidade quanto aquele encontro com as crianças. 

No entanto, o processo parecia acontecer de maneira tão espontânea que eu não me sentia 

capaz de compreendê-lo totalmente. À medida que praticava, também me questionava a 

respeito do processo vivido. Em que nível estas experiências efetivamente estavam 

modificando as relações entre aquelas crianças? Contato e afeto estariam de fato sendo 

desenvolvidos através das aulas?  Acreditando no poder transformador do teatro, me 

perguntava como ele poderia estar agindo com aquele grupo especifico de crianças?  

E agora estou aqui! Para contar esta história que nasce da tessitura de tantas outras: 

Histórias de teatro, de poesia, de imagens, de dança, de saberes, de ensinamentos, de dúvidas, 

de aprendizados. Histórias de vidas, de pessoas, de arte. 

Cortinas abertas para mim e para você, minha mais nova caríssima plateia!  

Mas, neste ponto, há uma inflexão rigorosamente importante e determinante em nosso 

trajeto: Estou prestes a contar uma história constituída de incertezas que contém em sua 

essência o lúdico, o afeto, e que leva em conta a emoção e a imprevisibilidade do encontro 

entre as pessoas. Ora, como contar isto para um universo acadêmico no qual somente a 

verdade comprovada importa? Como tornar cientifico o afeto? O imprevisto? O jogo com 

suas regras sempre relativas? Mas não seria a supremacia da emoção sobre a razão? Loucura.  
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Que missão ingrata registrar o efêmero.   

Sou filho do teatro!  

Mas... 
Estou certo de minhas limitações. Sei que sozinho não serei capaz de seguir com isso. 

Então, uma decisão aqui nesta página mudará significativamente o rumo de nosso empenho. E 
é o teatro que me revela as saídas possíveis para esse imbróglio. Não contarei sozinho. Peço 
ajuda para aquele que é a tradução do próprio teatro. Aquele que é o protetor dos que não 
pertencem ao convencional, ao instituído. Desta forma, representando tudo o que possa vir a 
ser caótico, perigoso e inesperado. Tudo que escapa da razão humana e que só pode ser 
atribuída à ação imprevisível dos deuses. 

Chamo então aquele que me mostrará respostas, mas também me levará por caminhos 
inesperados. Mas o que seria do teatro se existisse apenas no domínio do prenunciado. 

Não falo pelo deus, deixarei que ele mesmo se apresente e, desde já, divido com ele esta 
narrativa.  

Dioniso, Patrono do Teatro  

Eis-me aqui! Sou o deus da embriaguez, da vida, da dor, da desmedida. Nasci da perna 
de Zeus, sou um deus agrário, da terra, ou seja, do nascer e florescer da vida. Festejado pela 
música, pelo canto, pela alegria, sou a própria autenticidade, assumindo a vida tal qual ela é, 
sem aparências, sem ilusão, embora a máscara seja também uma de minhas marcas. Na 
mitologia Grega, sou considerado um deus subversivo, aquele que não somente ameaça, mas, 
verdadeiramente, desmantela a ordem através da desobediência, pelo prazer sem limites. É o 

instinto se sobrepondo à razão. Este sou eu: Dioniso. 

Fig. 1: Dionísio, deus grego da embriaguez 

 
Fonte: http://www.gattyimagespt.com 
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Não sou dado a formalidades, mas a minha loucura não é insana. Para o que fui 

chamado, sou potente e vigoroso. Sei bem o que precisa ser feito. Mas, antes de tudo, é 

preciso compreender que o Teatro é união de forças contrárias, tensão entre opostos. É preciso 

unir o que parece ser dividido. E a arte nos traz essa união. Como falar de impulso no reino da 

razão? É isto que quer saber? A resposta está consigo! Mas para ficar clara, é preciso que 

cumpra uma tarefa: considera o patrono da academia, lhe ganha a simpatia. Traga para a tua 

história Apolo, o deus da razão e da beleza. Vá até ele. Lá encontrará a resposta.  

Como vê, nossa história se recheia de personagens cada vez mais fundamentais. E, 

pelas mãos de Dioniso, trago o deus Apolo, reconhecendo a condição indissociável entre os 

dois deuses para a compreensão do teatro que me ponho a contar. Dioniso começa a me abrir 

os caminhos… 
Convido então, agora, aquele que representa a perfeição, a harmonia e o equilíbrio. 

Desejando que ele se mantenha por perto todas às vezes em que o teatro precisar conjugar 
forças contrárias e energias que se interpenetram. 

Fig. 2: Deus Apolo 

 
Fonte: Fonte: www.gattyimages.pt 

Segundo a mitologia grega, Apolo era filho de Zeus e Leto. Representa a perfeição, a 
harmonia, o equilíbrio e a razão. Apolo é uma forma luminosa, protege a vida vegetal, animal 
e humana. Está ligado aos artistas por sua intelectualidade e também aos oráculos por sua 
capacidade divina. Protege os marinheiros, os pastores e os arqueiros, sendo ele próprio um 
excelente arqueiro, além de tocador de lira.  É representado na cultura clássica como um 
homem de corpo perfeito coberto apenas por um arco e uma lira e com uma coroa de louros 
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na cabeça. É o símbolo da beleza clássica, calcada na harmonia das formas. Assim, todas as 
artes criadoras de forma estarão inspiradas em Apolo, tendo como fundamento o sonho, a 
imaginação, a ilusão. Apolo, deus do sol, me revela a harmonia presente na arte e, com isso, 
sinto-me aceito no espaço para o qual falo: a Academia. No entanto, Apolo não me dá 
respostas diretas ao que procuro, mas, a partir dele, compreendo que minha caminhada se 
constrói aqui entre o sonho e a realidade, entre perfeição e desalinho, luz e trevas, razão e 
emoção. Percebo uma inconfundível tendência para a união, para a junção deste com aquele, 
para integração homem e natureza, ser mortal e divindade. Supressão do “ou” e inclusão do 
“e”. Dioniso estava certo. Eu já tinha a resposta comigo. O meu oráculo chama-se CIMNIE - 
Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cultura, Imaginário, Pesquisa Narrativa e Educação. 
Espaço acadêmico singular que se destaca pela convivência harmônica entre o instituído e o 
instituinte. 

Cara plateia, permita-me introduzir um avanço em nossa história contando um pouco 
mais de mim.  Deixe-me seguir... 

O Oráculo CIMNE e o Novo Panteão  

Em 2013, tive a oportunidade de participar do já citado Núcleo de Estudos e Pesquisas 
em Cultura, Imaginário, Pesquisa Narrativa e Educação (CIMNE), coordenado pela Profa. 
Dra. Iduina Mont’Alverne Chaves, da Universidade Federal Fluminense - UFF. Surgiu, então, 
a possibilidade do método e a oportunidade de pesquisa, pois, neste espaço, o meu teatro foi 
acolhido com todas as suas contradições. Um teatro complexo, simbólico, repleto de imagens 
e inserido num cotidiano instituinte na escola. Os encontros com o grupo de pesquisa foram 
essenciais, colaborando para meu aprofundamento no referencial teórico-metodológico da 
Antropologia das organizações e da educação. Conheci então alguns aqueles que seriam os 
meus guias no conhecimento e descobertas. 

Entendendo a palavra deus como sinônimo de sabedoria, proponho aqui a criação de um 
panteão. Isso mesmo, cara plateia, um grupo de deuses para me acompanharem neste 
percurso. Por este entendimento, o meu referencial teórico metodológico será composto a 
partir de agora pelos deuses contemporâneos da sabedoria, pelos quais me guiarei nas 
reflexões indispensáveis.   

Apolo e Dioniso já me acompanham e, pelos seus conselhos - conselhos divinos - 
formalizo um convite a estes homens e mulheres tornados deuses, esperando ser agraciado 
com a honra de seus conhecimentos durante a contação desta história.  

Tochas de sabedoria, sinais no caminho, reflexão, prudência, entendimento, sensatez, 
critério, compreensão. Ao contar esta história, convido à presença os deuses da sabedoria, 
com os quais manterei um diálogo constante. Portanto, estarão participando ativamente da 
ação por meio de seus ensinamentos. Muitas vezes falarão entre si, fortalecendo-se 
mutuamente, outras vezes falarão sozinhos, sempre me direcionando no caminho da 
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descoberta. Estarão sentados ao meu lado para que eu possa sempre com eles refletir. 
Apresento-lhe, os deuses da contemporaneidade que nos conduzirão ao entendimento do 
fenômeno teatral na escola. 

Na primeira cadeira estará Edgar Morin, deus da complexidade, da união, da 

convergência e da religação dos saberes. As definições de cultura deste deus me guiarão no 

sentido de compreender os modos de pensar, de sentir e de agir dos sujeitos da escola, por 

meio das relações que se estabelecem entre eles.  

Para a segunda cadeira trago os estudos sobre o cotidiano do deus Michel Maffesoli. 

Deus da compreensão, da emoção, do lúdico e, portanto, da “cultura do sentimento” (1995, p. 

17), ou seja, Maffesoli compreende o cotidiano pelo olhar do afeto, levando em conta o 

imaginário e o estar junto como elementos constitutivos do estilo deste tempo. Uma festa! 

Completando a tríade essencial, trago o deus do imaginário Gilberto Durand. Sentado 

na terceira cadeira, este deus nos mostrará os significados simbólicos das imagens-síntese 

desta jornada.  
Assim como o teatro que nos mostra os homens sem máscaras, esses deuses também 

procuram olhar o homem por todos os ângulos, um homem bio-psico-sócio- cultural. Pensar o 
homem culturalmente é concebê-lo transdisciplinarmente.    

Não poderia terminar esse panteão sem chamar para esta jornada, aqueles deuses que, 

assim como eu, estarão no corpo a corpo da cena, no aqui e agora do ritual teatral. Convido 

agora Viola Spolin, a deusa do jogo teatral, da alegria, da espontaneidade, da intuição e da 

brincadeira. Spolin e seu método nos levarão ao verdadeiro teatro, à origem, à mais visceral 

das formas teatrais: a improvisação. Vejo aqui do lado a excitação com que se manifesta 

Dioniso, por, com Spolin, manter muita identificação. 

E, completando nosso templo, trago o deus que poderia fundir-se em um casamento 

astral com Viola Spolin, pois, ambos reverenciam o jogo de improvisação como construtores 

da cena. Este deus cria uma metodologia que evidencia e exercita criativamente os elementos 

principais formadores da cena. Falo de Jean Pierre Ryngaert, que, enquanto deus do jogo 

dramático, valoriza a contribuição coletiva obtida nas encenações.  

Cara plateia, você não pode ver, mas eu lhes conto. Aqui do lado posso sentir a 

aprovação de Apolo, pois Ryngaert consegue colocar o jogo teatral no reino da academia.   
Para este olimpo, me reportarei sempre que necessitar de esclarecimento, de luz, de 

compreensão e de entendimento dos fenômenos presentes na história que inicio...  
Mas espere! 
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Mais uma vez é preciso uma inflexão ou, ao menos, um acréscimo que, a meu ver, me 
parece bastante necessário e significativo. Estamos nos propondo a uma contação de histórias. 
Um exercício da linguagem teatral que, para que aconteça de fato, carece que todos os seus 
traços e peculiaridades sejam acolhidos. Contarei em meio a cenas e atos, utilizando 
didascálias2 e falas em primeira pessoa. Nesta ação, todos os envolvidos surgirão como 
elementos da ação dramática. Os deuses serão eles mesmos, fiéis às suas personas e 
harmoniosamente adequados ao teor da história. Já os humanos que aqui aparecerem, virão 
metamorfoseados em personagens, como requer uma típica linguagem teatral. 

Diante do exposto me pergunto para, logo em seguida, responder: Então, enquanto 
condutor desta história, não deveria eu próprio assumir também um personagem? Do 
contrário, não correria o risco de estar praticando um exercício de incoerência? Afinal, sou 
responsável pelas ligações e religações entre todos os envolvidos, elo entre posições 
contrárias e, sobretudo, ponto de convergência entre questões as mais variadas. Ora, minha 
cara plateia, aqui não se nega o jogo proposto. Então, abriremos mais uma vez as cortinas para 
a entrada de um novo e definidor personagem. 

Hermes, o deus condutor  

Então, quando Thespis3 o primeiro dramaturgo grego, destaca-se do coro de suas peças 

e, munido com a máscara e com as vestes do deus, diz ”Eu sou Dioniso”, está criado o ator. 

Aquele que se utiliza de seu corpo como alicerce inicialmente físico para o aparecimento de 

outra personalidade que ele trata de misturar com a sua própria para levar ao público uma 

versão pessoal de uma personalidade. Assim como Thespis, eu agora me cubro com o manto, 

calço as sandálias mágicas e assumo a máscara do mensageiro. Aquele que trará a boa nova, 

unindo mundos aparentemente separados. Elo entre os deuses e homens.  

Como homem de teatro que sou, estive nesta jornada apoiando-me no conhecimento, 

mas, também, na agilidade, no engenho e na sutileza. Vivendo no mundo da criatividade e da 

imaginação, muitas vezes tive que ser o hábil planejador de artifícios, pois lidar com o 

universo da inspiração é ser quase sempre um criador de estratégias e artimanhas engenhosas. 

O poder da transformação está em nossas mãos. Reconheço-me, aqui, como um alargador de 

fronteiras por possibilitar a chegada de mensagens que interferem naquilo que acreditamos 

                                            
2 De acordo com o dicionário Michaelis on-line: Instrução que os atores recebiam dos poetas ou dos autores de 
obras dramáticas sobre a representação de seus textos, na Grécia antiga. 
3 Téspis de Icária foi a primeira pessoa a aparecer em um palco como ator, desempenhando um personagem em 
peça teatral, colocando-se à parte do coro como solista ou “respondedor” (BERTHOLD, 2001, p.104-105). 
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saber. Assim, percebendo-me enquanto condutor de almas, assumo a partir deste momento a 

personalidade de Hermes, o deus mensageiro.   

 

 

Fig. 3: Hermes, deus mensageiro 

Fonte: www.depositphotos.com.br  

Hermes é filho de Maia com Zeus. Por seus feitos ainda criança, ele representa 

inicialmente os ladrões e os furtos. Mas pela sua extrema habilidade, inteligência e astúcia, 

desde pequeno, chamou a atenção de seu pai Zeus que lhe entregou inúmeras 

responsabilidades, entre elas a de ser o mensageiro dos deuses, tornando-o também um 

dos doze deuses supremos do Olimpo. 

Hermes está relacionado à fertilidade, aos rebanhos, à magia, à divinação, às estradas e 

viagens. Ele também é considerado o deus da comunicação e do entendimento humano, pois a 

ele, segundo os gregos, está associada a origem da linguagem e da escrita.   Assim, é 

considerado o patrono da hermenêutica, através da qual, aqui neste cenário, eu buscarei os 

sentidos por meio da interpretação da linguagem. E neste ponto, o teatro, enquanto arte 

simbólica, encaixa-se melifluamente no que acredito como pesquisa: a busca de sentidos 

possíveis em substituição ao sentido literal. A condução do deus Hermes, portanto, me 
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carrega para um entendimento relativo das coisas, através de uma visão simbólica com fluidez 

de sentido.   

Lá e cá. Entre os deuses e os homens, entre prática e teoria. Entre a experiência vivida e 

a história contada, estou eu. Como Hermes, passeio, a partir do poder do teatro, pelos mundos 

visíveis e invisíveis. 

De mãos dadas com os deuses, de agora em diante dividirei com eles a tarefa de contar. 

Seremos, portanto, os condutores nesta viagem. Estaremos responsáveis em precipitar os 

conflitos, mas não seremos os causadores das peripécias4, não nos sentindo, portanto, 

responsáveis pelos desenlaces. O desenrolar dos fatos se dará pelo encontro entre os agentes 

deste evento, que nos limitaremos inicialmente apenas em apresentá-los.  

Eis aqui, desta forma, o espaço que foi criado: um Panteão. 

São nove cadeiras, dispostas em semicírculo, de onde poderemos ver, ouvir, sentir, 

compreender a história. São nove deuses. Sim! Coloco-me ao lado deles, pois neste evento 

buscarei a onipresença e, com minha máscara de Hermes, estarei com a responsabilidade de 

encaminhar os fatos. E, como não poderia deixar de ser, nossa disposição espacial nos remete 

ao anfiteatro grego. Em semicírculo poderemos refletir juntos. 

HERMES: (para os deuses) - Meu destino é conduzir. Minha necessidade é que cada um de 

vós me ajude a refletir para contar. Perceber o caminho a ser seguido.  

MORIN: - (Para Hermes) - Minha filosofia é observar o mundo, os acontecimentos. Sou um 

pensador que tenta fazer a ligação, que tenta ter uma cultura feita de conhecimentos que hoje 

estão dispersos. 

HERMES: - Então, meu desejo de aliar teoria, prática, sentimento, pensamento, sensação, 

afeto e razão não está em desalinho. 

MORIN: - É preciso articular os saberes outrora separados. E perceber o mundo de forma 

complexa.  

RYNGAERT: (intervindo) - Deveria ser considerado também o prazer de inventar. 

HERMES: - É o que desejo. Afinal estamos todos no reino da imaginação 

DURAND: (para Hermes que o observa) - É por ela - pela imaginação - que o pensamento do 

homem se desaliena.  

HERMES: - Sim. A imaginação.  

                                            
4 De acordo com o dicionário Michaelis on line, peripécia é um acontecimento num poema, numa peça teatral 
etc., que muda o desenrolar dos acontecimentos, em geral, de modo imprevisto e imprime novas características 
aos personagens e à situação. 
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MAFFESOLI: - O importante hoje é o ventre, isto é, o emocional, as emoções, e não o 

racional. 

SPOLIN: (intervindo, sem discordar) - Mas é necessário um caminho para adquirir um 

conhecimento intuitivo.  

HERMES: - Um caminho? Qual? 

SPOLIN: - As exigências da própria forma de arte devem nos apontar o caminho. 

MAFFESOLI: - E o conhecimento vem da partilha, da colocação em comum das ideias, mas 

também das experiências, dos modos de vida e das maneiras de ser. 

HERMES: - Compreendo! E como um jogo, no aqui e agora, a arte de contar também se 

molda ao imprevisível. 

RYNGAERT: - O interesse pelo jogo provém dessa relação de entrelugar. Nem no sonho 

nem na realidade.  

MORIN: - É necessário aspirarmos a viver o estado poético e, assim, evitar que o estado 

prosaico engula nossas vidas, necessariamente tecidas de prosa e poesia.  

MAFFESOLI: - Durante a jornada, atente para a experiência compartilhada, sabendo que ela 

gera um valor e funciona como vetor de criação. Religação. 

MORIN: - Saberes mutilados levam a decisões erradas ou ilusórias. 

HERMES: - Então me lançarei ao desconhecido da jornada. 

RYNGAERT: - O artista é um inventor capaz de propor ao público formas inéditas e 

desconcertantes que o colocam fora das leis da comunicação tradicional.      

SPOLIN: - Aprendemos através da experiência e ninguém ensina nada a ninguém. 
Por vezes eu, por vezes eles, daremos sequência aos fatos, sem nunca, porém, esquecer 

que a sua contribuição, cara plateia, no tocante à imaginação, será fundamental, pois muitos 
desdobramentos ficarão a cargo de seu envolvimento. Se as regras são aceitas, por que não 
começar? Há um longo e lindo caminho à frente, esperando para ser trilhado. 

De uma maneira geral, esta nossa aventura objetiva compreender a cultura (modos de 
pensar, sentir e agir) e o imaginário do ensino de teatro em uma escola pública do município 
do Rio de Janeiro. Neste percurso, e de forma específica, irei apresentar a escola pesquisada 
em seus aspectos “instituídos”; Explicitar o ensino das Artes Cênicas no âmbito da Prefeitura 
do Rio de Janeiro: seus princípios norteadores, seus objetivos, sua dinâmica; Discutir as 
imagens e os simbolismos que emergiram desta experiência, destacando os aspectos 
simbólicos predominantes e sua contribuição para a formação humana e para as políticas 
públicas. 

Esta história será contada por meio de eventos episódicos que abordam as experiências 

específicas com o lúdico em sala de aula bem como seu desdobramento em exercícios 
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progressivos no encontro com a expressividade tipicamente teatral. Refiro-me às Oficinas de 

Jogos Teatrais em sala de aula (improvisações, jogos e experimentações diárias) que 

representam a primeira parte de um processo desenvolvido no decorrer do ano letivo. Essa 

etapa do processo é fundamental para entrar em contato com a cultura dos personagens desta 

história, pois é na prática do jogo que os envolvidos, utilizando-se de seu conhecimento 

diário, percebem-se capazes de construir o “lugar de onde se vê”. Em outras palavras: é pelo 

jogo que se constrói a cena. E a cena se reflete nos participantes por diversos ângulos, ou 

variadas heurísticas que, metodologicamente, norteiam nosso entendimento. São elas: 

1- Jogos teatrais, 2 - Desenhos com tema definido, 3- Cenas, 4 – Apresentações 

Públicas (encenações), 5 - Entrevistas narrativas. 

Ações práticas que possuem, em seu curso, muitos avanços e recuos. Por esse processo, 

portanto, foi possível observar o material humano individual e coletivo como motor principal 

para construção de expressividade. Esta história versa, portanto, sobre a possibilidade de 

compreensão do encontro entre a linguagem teatral, as crianças e os adultos, procurando 

enxergá-los nas suas incompletudes e, assim, identificando suas singularidades. O método que 

aqui se estrutura busca, por meio de uma razão sensível, a possibilidade de compreensão das 

contradições e dos acasos, desejando assim revelar o valor simbólico destas relações.  

E fazendo uso de uma redundância que só neste processo posso usufruir, clamo:  

Que os deuses me ajudem a contar: Uma Jornada Dionisíaca: Narrativa mítico-

simbólico-teatral de Processos Educacionais na Escola Pública.   
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Edgar Morin: Fontes que umedecem os caminhos da razão e da emoção 

“As Artes levam-nos a dimensão estética da existência - 

conforme o adágio que diz que a natureza imita a obra 

de arte - elas nos ensinam a ver o mundo 

esteticamente”.   

(Edgar Morin) 

Edgar Morin é um homem do nosso tempo. Filósofo, antropólogo, sociólogo, estudante 
de Direito, História e Epistemologia, ele desde sempre foi interdisciplinar. A base de seu 
pensamento está justamente nesta união de diferentes tipos de conhecimento, aos quais ele 
atribui igual importância.  

Quando digo que Morin é um homem de nosso tempo, refiro-me, sobretudo, ao fato de 
que ele, assim como todos nós, vive um tempo presente no qual as relações se dão em escala 
mundial. É certo que os problemas também acompanham esta mesma proporção. Tempos... 
Tempos mediados pela internet, que globaliza os processos de comunicação. Vivemos, 
portanto, juntamente com Morin, um processo de mundialização da sociedade: “todos os 

nossos grandes problemas deixaram de ser particulares para tornarem-se mundiais” 5. 
Vivemos uma realidade multidimensional, ou seja, ao mesmo tempo econômica, psicológica, 
mas também mitológica e igualmente sociológica. A principal crítica que Morin faz a 
modernidade está no fato de que atualmente percebemos e estudamos cada uma destas 
dimensões de maneira separada sem nenhuma relação entre elas. Para o autor é preciso 
organizar o pensamento por meio de um novo paradigma, o da complexidade, que, 
compreendendo as mais variadas influências recebidas, considera toda a sociedade como um 

sistema interligado. Nunca o mundo foi tão sistêmico e, para compreendê-lo, é necessário um 
pensamento complexo, pois, segundo o próprio Morin, “só podemos conhecer, como dizia 
Pascal, as partes se conhecermos o todo em que se situam, e só podemos conhecer o todo se 

conhecermos as partes que o compõem” 6.  

Para Morin é preciso construir um pensamento que une, a partir de um olhar multifocal 

e de uma lógica multidirecional, ou seja, é preciso observar o contexto na qual as relações se 

dão considerando-as a partir de uma causalidade multi-referencial (e não mais unilinear). É 

preciso estabelecer diálogo com as mais variadas possibilidades concebendo assim noções, 

                                            
5Conferência apresentada na cidade do Porto em 1996. Revista FAMECOS • Porto Alegre • nº 5 • novembro 
1996. Acesso em 09.09.2018 
6http://www.institutocarakura.org.br/arquivosSGC/DOWN_085123MorinDanecessidadedeumpensamentocompl
exo.pdf acesso em 12. 08.2017 
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segundo ele, ao mesmo tempo antagônicas e complementares. A complexidade da qual fala 

Morin, se baseia em princípios muito definidos, a saber: 
Princípio sistêmico ou organizacional: A ideia sistêmica do universo opõe-se a ideia 

reducionista. Tudo está integrado e as partes, ao se somarem, multiplicam-se em sentidos, em 
relações, portanto entende-se que o todo é mais que a soma das partes.    

Princípio "hologramático": A partir da ideia do holograma, Morin compreende que cada 
parte, cada ponto de um todo contém a totalidade deste todo. “O princípio hologramático 
significa que não apenas a parte está num todo, mas que o todo está inscrito, de certa maneira, 
na parte”. (MORIN, 2005, p. 302). Morin exemplifica pela constituição dos seres vivos, na 
qual cada célula possui quase que todas as informações do ser. Pelo princípio hologramático 
podemos perceber que cada um de nós carrega as informações do contexto do qual fazemos 
parte.    

Princípio do anel recursivo – por este princípio compreendemos que os efeitos são 
causadores de suas causas. Podemos perceber, aí, uma circularidade recursiva. Tomemos 
como exemplo a própria sociedade e os indivíduos. Nós, enquanto indivíduos, somos 
produtores da sociedade que, por sua vez, exerce sobre nós suas marcas, caracterizando-nos 
como indivíduos desta sociedade específica, ou seja, um processo recursivo. Nas palavras de 
Morin: “um processo recursivo é um processo em que os produtos e os efeitos são, ao mesmo 
tempo, causas e produtores daquilo que os produziu” (1990, p. 108). Outro exemplo pode ser 
construído a partir da própria subjetividade humana, que é resultado do encontro do indivíduo 
com seu meio, ou seja, com as condições sociais e culturais às quais este indivíduo está 
exposto. Mas esta mesma subjetividade, uma vez constituída, retroage sobre as condições 
sociais e sobre a cultura do indivíduo. A partir desta noção, Morin propõe uma 
reparadigmatização (2010), ou seja, uma nova forma de perceber os indivíduos e 
compreender suas relações. 

Princípio dialógico: Por este princípio podemos dizer que as ideias de Morin procuram 
unir forças contrárias de maneira harmoniosa.  Este princípio, portanto, considera o universo 
regido por forças antagônicas, mas, também, complementares, a Unitas Multiplex (2010). Um 
exemplo para compreender essa questão seria o princípio do Yin Yang da filosofia chinesa. O 
símbolo do círculo preenchido metade por uma cor preta e outra pela cor branca se completam 
ainda que não se misturem. Neste símbolo, Yin e Yang são duas energias opostas e 
visivelmente complementares, em que uma significa a luz e a outra, a escuridão.  Existem 
ainda as duas esferas dentro de cada parte, sendo a branca dentro da preta e vice versa. Estas 
esferas simbolizam a necessidade de oposição em uma ideia inicialmente linear. O princípio 
dialógico seria então uma “unidade complexa entre duas lógicas, entidades ou instâncias 
complementares, concorrentes e antagônicas que se alimentam uma da outra, se completam, 
mas também se opõem e combatem” (MORIN, 2005, p. 300). 
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Princípio da reintrodução - Todo o pensamento de Morin se estrutura a partir da 
REconfiguração, REsignificação das relações. O pensamento complexo deseja REligar 
saberes anteriormente separados, propõe um voltar atrás, exercer verdadeiramente um RE, 
para se compreender o presente.  

Portanto, o desafio da globalidade é também um desafio de complexidade. Existe 
complexidade, de fato, quando os componentes que constituem um todo 
(econômico, político, sociológico, psicológico, afetivo, mitológico) são inseparáveis. 
Existe um tecido interdependente, interativo e retroativo entre as partes de um todo, 
o todo e as partes. Ora, os desenvolvimentos próprios do nosso século e de nossa era 
planetária nos confrontam, inevitavelmente e com mais e mais frequência, com os 
desafios da complexidade (MORIN, 2003, p.14). 

Complexidade: um olhar multifocal para a escola  

Compreender o momento presente faz ser necessário religar saberes, considerar as 
partes, integrar o poético ao prosaico, olhar o homem por uma ótica multidimensional, sendo 
simultaneamente biológico, psicológico, social, cultural.  

Morin nos apresenta uma obra que contém em si a essência do inacabamento da cultura, 
do ser, das ideias e, portanto, do próprio conhecimento.   Como ele nos disse em nosso 
primeiro diálogo ainda no prólogo desta jornada, é preciso reformar o pensamento atualmente 
partido, compartimentado, fraturado. Desta forma ele questiona o paradigma clássico, que 
circunscreve os parâmetros de atuação da ciência moderna. 

Ser guiado pelo pensamento complexo, enquanto pesquisador do teatro é considerar a 
própria natureza do jogo como um redescobrir de si através do contato com o outro. Morin me 
guia no sentido de perceber que o jogo teatral realizado na escola, em sua estrutura de 
funcionamento, não despreza nenhuma dimensão do ser, absorvendo o homem em sua 
estrutura bio-psico-sócio-cultural. O jogo teatral se constitui no acaso, mantendo-se no 
universo da incerteza durante todo o seu fazer. A improvisação, longe de significar um caos, 
é, antes, a exposição verdadeira dos indivíduos e de sua cultura e, por meio de um olhar 
complexo, posso perceber e compreender esta cultura como os modos de sentir, pensar e agir 
destas crianças que imprimem no fazer teatral o seu modo de ver o mundo e de se relacionar 
com ele. E este fazer torna-se absolutamente particular pela capacidade única das crianças de 
lidarem livremente com a fantasia e com o sonho. Encantadas pela oportunidade de serem 
autoras de seu próprio processo, as crianças se deixam envolver pela imaginação em um 

processo lúdico de criação e, assim, deixam vir à tona seu imaginário: "O pensamento 

complexo é, portanto, essencialmente aquele que trata com a incerteza e consegue conceber a 

organização. Apto a unir, contratualizar, globalizar, mas ao mesmo tempo a reconhecer o 

singular, o individual e o concreto” 7  

                                            
7(https://www.passeidireto.com/arquivo/2171154/desafios-da-ciencia-contemporanea-edgar-morin-da-
necessidade-de-um-pensamento-co/6). Acesso em 10. 11 .2017 
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O paradigma da complexidade é, portanto, movido antes de tudo pela incompletude. Em 
oposição ao paradigma simplificador, o paradigma complexo defende um conhecimento em 
permanente construção e reconstrução, ou seja, é preciso unir, mas considerando a incerteza. 

Morin concebe uma epistemologia complexa, ou seja, um conhecimento que não é 
privilégio de poucos pensadores, de experts, mas um conhecimento de todos, uma tarefa 
histórica para cada um de nós. Um re-descobrir permanente do conhecimento. Reintegrar o 
sujeito ao conhecimento e o conhecimento ao sujeito. Morin destaca, ainda, que todo o 
conhecimento construído será sempre atravessado pela emoção e que, portanto, essa natureza 
afetual irá toldar os limites que diferenciam o falso do verdadeiro, tornando ainda mais tênue 
a linha que os separa, ou seja, a verdade pode estar ora em um ponto de vista para, logo 
depois, estar em outro ângulo dentre aqueles pelos quais se vê o fenômeno. Desta forma, 
Morin abre a discussão para as possibilidades e derruba qualquer verdade absoluta que teime 
em se manter de pé.   

A arte, movida em sua natureza pelo afeto, parece transitar com desenvoltura em meio à 
complexidade sugerida por Morin. O jogo teatral, ao celebrar o encontro, constitui-se num 
exercício genuíno de alteridade. Não há no jogo uma verdade, mas múltiplas possibilidades de 
descoberta sempre mediadas pelo afeto e pelo contato. Olhar o jogo, à luz de Morin, é 
absorver o acaso, considerando o diálogo e valorizando os saberes individuais, ou seja, uma 
lógica própria fundamentada na incerteza, mas, também, em um olhar multifocal.  

A complexidade, portanto, é regida por outra razão, uma razão aberta, complexa, 
dialógica e residual. Aberta por considerar ela mesma o acaso, o anônimo. Complexa por 
compreender a complexidade do sujeito/objeto, ordem/desordem. Uma razão também 
dialógica porque opera no princípio da recursividade, entendendo que as coisas são, ao 

mesmo tempo, complementares, concorrentes e antagonistas "Trata-se de repor as partes na 

totalidade, de articular os princípios de ordem e de desordem, de separação e de união, de 

autonomia e de dependência, em dialógica (complementares, concorrentes e antagônicos) no 

universo”8  

O Tetragrama de Integrações Recíprocas e a Educação  

 Entendendo a importância do pensamento complexo no que tange a esta pesquisa, 
necessário se faz destacar aqui as noções de ordem e desordem, conceitos estes indissociáveis 
um do outro por meios recursivos. Na complexidade, a ordem está para além do sentido de 
estabilidade, rigidez, repetição, regularidade, mas integra-se, fundamentalmente à ideia de 
interação. A desordem, por sua vez, é universo das agitações, dispersões, colisões, 
irregularidades, instabilidades. “A desordem, para o espírito, traduz-se pela incerteza” 

                                            
8http://reflexoesdeumprofessor.blogspot.com/2011/06/da-necessidade-de-um-pensamento.html.  
Acesso em 10.11.2017 
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(MORIN, 2000, p. 200). A natureza do teatro se compõe igualmente por forças contrárias de 
ordem e desordem. Apolo e Dionísio9 agindo recursivamente e no ambiente dos acasos. Assim 
como o universo precisa da agitação e dos encontros dos corpos ao acaso para se reorganizar, 
o teatro também se estrutura a partir de sucessivos processos de construção e reconstrução nos 
quais estão presentes a ordem e a desordem. Compreender o fenômeno do teatro é considerar 
a coexistência destas duas forças que se integram e se fortalecem. Compreender o pensamento 
complexo é compreender que ordem e desordem não se anulam e nem se superam, antes se 
complementam. 
 Ainda amparado pelas noções de ordem e desordem, Morin amplia a questão criando 
uma rede de integrações recíprocas entre ordem, desordem, interação, organização, gerando 
uma matriz tetragramática (figura abaixo) na qual um dos termos age e retroage sobre os 
outros de maneira recíproca. 

 

Figura 4: Tetragrama de Morin 
Fonte: https://www.researchgate.net 

 

 

Morin (2000) defende o pensamento integral, complexo, que abarca a variedade contida 
na totalidade. Para o pensador é necessária uma mudança de paradigma na educação que 
eliminaria a hierarquia entre as disciplinas, percebendo o valor de cada uma em sua 
especialidade, mas considerando-as dentro de uma estrutura complexa à luz de um 
pensamento integral. Seus fundamentos me ajudam a nunca considerar a aula de teatro como 
uma atividade extra, separada do todo da escola, desconectada da vida e das questões dos 
alunos ou, ainda, uma atividade menor, com objetivos que se findavam na recreação. Sempre 
busquei compreender o teatro na educação como algo complexo, que parte do aqui e agora 
dos alunos, que percebe e destaca conteúdos vivos, através de uma experiência sensível na 
qual o corpo é a matéria prima, ou seja, uma educação complexa que se estrutura sob uma 

perspectiva prático-teórica: "(...) os conhecimentos fragmentados só servem para usos 

técnicos. Não conseguem conjugar-se para alimentar um pensamento capaz de considerar a 

                                            
9 A relação entre Apolo/Dionísio e o Teatro será discutida logo mais a frente  neste trabalho. 
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situação humana no âmago da vida, na terra, no mundo, e de enfrentar os grandes desafios de 

nossa época” (MORIN, 2004, p.17).  
 Morin é um crítico feroz do modelo atual de educação com seus conteúdos 

compartimentados e saberes dissociados uns dos outros. Em seu livro “A Cabeça Bem Feita” 
(2003), destaca a necessidade de revisão do pensamento vigente, ressaltando os ganhos desta 
retomada de consciência para a educação.  Para ele, a educação necessita reformar o 
pensamento a fim de poder se relacionar com a era planetária na qual está inserida. Admite 
que, no campo da educação, a complexidade precisa enfrentar grandes desafios: a 
hiperespecialização do saber; a incompreensão do global e a expansão descontrolada deste 
saber. Não desconsidera as disciplinas em separado, mas destaca a necessidade de um estudo 
mais aprofundado do contexto no qual os fatos acontecem, contexto este que, fatalmente, irá 

ampliar e aproximar os diferentes conhecimentos "Há inadequação cada vez mais ampla, 

profunda e grave entre os saberes separados, fragmentados, compartimentados entre 

disciplinas, e, por outro lado, realidades ou problemas cada vez mais polidisciplinares, 

transversais, multidimensionais, transnacionais, globais, planetários" (MORIN, 2004, p.9). 
Assim, como dito no início deste texto, Morin se inclina por um pensamento 

transdisciplinar, acreditando que a religação dos saberes possa reformar o conhecimento. Em 
seu livro “Os Sete saberes Necessários à Educação do Futuro” (2011) declara que a educação 
precisa considerar as cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão e, também, compreender os 
princípios do conhecimento pertinente. Necessário também ensinar a condição humana, 
ensinar a identidade terrena, ensinar a compreensão além de enfrentar as incertezas, 
considerando, sobretudo, a ética do gênero humano. De um modo geral, destaca que, na 
escola, há uma preocupação em transmitir conteúdos, mas não há espaço para uma reflexão 
sobre eles. O autor, mais uma vez, chama atenção para a necessidade de se relacionar o 
individual com o coletivo, o global, mostrando que o conhecimento estanque impede o 
conhecimento da realidade.  

O mundo torna-se cada vez mais um todo. Cada parte do mundo faz, mais e mais, 
parte do mundo e o mundo, como um todo, está cada vez mais presente em cada 
uma de suas partes. Isso se verifica não apenas para as nações e povos, mas para os 
indivíduos. Assim como cada ponto de um holograma contém a informação do todo 
do qual faz parte, também doravante, cada indivíduo recebe e consome informações 
oriundas de todo universo (MORIN, 2004, p. 67). 

Em um mundo complexo é preciso um pensamento complexo, (MORIN, 2005) que 
inclua a diferença, que não somente perceba a diversidade, mas se integre a ela. Neste sentido, 
o teatro volta-se, pela sua própria natureza, para um currículo vivo, completo e não 
compartimentado. Refere-se a conteúdos de ordem humana e que, portanto, dizem respeito ao 
homem de uma maneira total. Nesta perspectiva, encontramos o jogo teatral como eixo 
transdisciplinar, multidimensional, que coloca a criança no centro do processo de ensino. 
Através do jogo é possível discutir e compreender os processos humanos, pois esta 
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linguagem, a do jogo teatral, circula livremente entre os conteúdos e áreas do conhecimento: 

"É preciso substituir um pensamento que isola e separa por um pensamento que distingue e 

une. É preciso substituir um pensamento disjuntivo e redutor por um pensamento do 

complexo, no sentido originário do termo complexus: o que é tecido junto” (MORIN, 1999, p. 

89). 

A minha pesquisa e o meu trabalho pedagógico em teatro na escola partem deste 

pensamento unificador que percebe a complexidade do espaço educacional, ou seja, considera 

a experiência diária da escola, levando em conta a ordem, mas também a desordem na qual as 

relações acontecem. Não deixando de observar as regras, o instituído, o tempo fracionado, 

mas considerando, sobretudo, o que não está posto, o acaso e tudo o que deriva da 

aleatoriedade. A complexidade que aqui me aproprio abarca os fatores, físicos, biológicos, 

sociais, culturais e psíquicos dos sujeitos (MORIN, 2008). Para Morin, isto e aquilo andam 

juntos, mediados por uma razão que não desconsidera a emoção.   

Michel Maffesoli: O Cotidiano pelo olhar sensível do afeto 

Partindo dos sentidos possíveis do jogo teatral como um encontro entre pessoas, destaco 

o quão rica esta prática poderá vir a ser se observada em suas múltiplas e variadas relações. O 

dia a dia da relação lúdica estabelecida entre as crianças traduz uma harmonia entre os 

diversos componentes desta organização social específica. Penso, a partir disso, que esta 

realidade é, na verdade, uma célula representativa de um todo maior: a sociedade.  Uma célula 

que se constrói no acaso, no dia a dia, nos pequenos movimentos de corredor e guiada, quase 

sempre, por um conhecimento comum. Compreender esta célula é me reconhecer como parte 

dela e, nesta perspectiva, trago para o diálogo a Sociologia Compreensiva de Michel 

Maffesoli, sociólogo francês contemporâneo, considerado um dos maiores especialistas no 

pensamento da pós-modernidade. Atualmente, é professor de Sociologia na Sorbonne, diretor 

do Centro de Estudos sobre o Atual e o Cotidiano e do Centro de Pesquisas sobre o 

Imaginário (M.S.H.). Em sua pesquisa, ele desenvolve diversas noções sobre o cotidiano 

tendo como um de seus objetos de estudo a organicidade da vida social.  

Maffesoli nos diz que essa organicidade se dá pela perfeita integração dos mais diversos 

componentes da organização social. É possível, segundo ele, observar e compreender a 

realidade pelo que há nela de mais banal, ou seja, os pequenos nadas (1995), que, para o 

pesquisador, podem vir a ser a chave para o entendimento do fenômeno. Agrada-me o 

“método aberto” capaz de “captar o fôlego social” (2010, p. 95) de que fala o autor, 
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justamente por eu estar lidando, em minhas aulas de teatro na escola, com material humano 

que se caracteriza pela imprevisibilidade. 

Para compreender o cotidiano, Maffesoli busca um olhar amplo e multifocal 

considerando a fluidez na formação dos grupos que se configuram a partir de práticas sociais 

variadas. Para ele, a principal característica das sociedades pós - modernas está justamente em 

um “processo de massificação constante” (2009, p. 18). Ele chama de condensações os 

diversos processos de aglutinação entre os indivíduos, processos esses que se dão pela 

vontade de ligação entre os homens e a necessidade de pertencimento. Na pós-modernidade, 

segundo Maffesoli (2009): “(...) organizam-se tribos mais ou menos efêmeras que comungam 

valores minúsculos e, num balé sem fim, chocam-se, atraem-se e repelem-se numa 

constelação de contornos mal definidos e totalmente fluídos” (p.8). 

Para o autor, o termo sociedade já não é mais capaz de traduzir as relações que 

preenchem o viver social atual, daí a emergência de uma socialidade que se caracteriza por 

um viver junto baseado nos afetos e em valores coletivos. Desta forma, a noção de pessoa se 

contrapõe a de indivíduo. Assim, “a persona representa papéis, tanto no interior de sua 

atividade profissional como no seio das diversas tribos das quais participa” (1987, p.98). 

Nesta perspectiva Maffesoli nos apresenta a noção de ética da estética: a capacidade e 

também necessidade dos homens em valorizar a comunicação e a emoção coletivas. A ética 

da estética seria, portanto, o prazer de estar junto pela identificação, pelo afeto, “aquilo que 

me faz experimentar sentimentos, sensações e emoções com os outros” (MAFFESOLI, 1995, 

p.128). 

No livro “Tempo das Tribos – O Declínio do individualismo nas sociedades de Massa” 

(2014) Maffesoli volta a discutir este novo partilhar de sentimentos coletivos, enfatizando o 

processo de substituição do individualismo por uma necessidade de identificação com um 

grupo, com uma tribo. Ele chama de neotribalismo essa nova forma de socialidade dominada 

por um “perder-se’ em um sujeito coletivo” (p.19). 

O teatro de Beckett nos mostra o caminho, destruindo a ilusão de um indivíduo 
senhor de si mesmo e de sua história. De maneira extramodo e um tanto quanto 
premonitória, ele aponta a contingência, o aspecto efêmero de todo individualismo, 
sublinhando, igualmente, a facticidade do processo de individuação e o fato de que 
ele condiz algum encarceramento (MAFFESOLI, 2014, p. 16-17). 

Maffesoli postula que, na socialidade tribal, o sentimento de completude só se efetiva na 

real percepção e identificação com o outro, no entanto, a lógica individualista que 
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caracterizava a modernidade10 baseava-se na separação e numa postura fechada em si mesmo. 

A “cultura do sentimento” (2009) que guia as relações tribais valoriza seus membros a partir 

da relação que estabelecem entre si, relações estas mediadas pela solidariedade para partilhar 

afetos  

A cultura do sentimento é, portanto, a consequência da atração. Cada um entra no 
grupo conforme as circunstâncias ou os desejos. Prevalece uma espécie de acaso. 
Mas o valor, a admiração, o hobby, e o gosto partilhados tornam-se cimento, vetores 
de ética. Para ser mais preciso, denomino ética uma moral sem obrigação nem 
sanção, sem qualquer outra obrigação que não seja a de fazer parte do corpo 
coletivo. (...). A ética da estética faz do sentir algo junto com outros um fator de 
socialização (MAFFESOLI, 2009, p.22-23). 

 

O Banal, o fútil e o (in)útil 

Em seu livro No Fundo das Aparências (1996) Maffesoli explicita que o mundo e a 

sociedade pós-moderna estão centrados na futilidade e banalidade das coisas. Portanto, para o 

filósofo, a efemeridade parece criar os contornos de uma vivência cotidiana. E ele procura 

discutir essas e outras questões propondo o que chamou de “julgamento de existência” no 

lugar de julgamento de valor. Essa será a sensibilidade teórica pela qual se poderá 

compreender, de maneira relativa, os fenômenos a serem estudados. Em suma, reduzir a 

dicotomia entre razão e emoção, tão comum na modernidade. A mesma sensibilidade que guia 

meu olhar para o jogo e para os agentes envolvidos nesta pesquisa: um olhar sensível, 

ponderado, reflexivo e compreensivo. Maffesoli defende um pensamento integrador que não 

exclui aspectos da vida que são comumente considerados secundários, como a frivolidade, a 

aparência, a emoção. Pelo contrário ele acredita que reside aí, a compreensão deste tempo. 

As práticas do jogo na escola quase sempre são encaradas e tratadas com importância 

mínima, sobretudo o processo que antecede quaisquer apresentações. Normalmente realizadas 

em espaços improvisados, cantos de sala, corredores, pátios ao sol, essas práticas, assim como 

a brincadeira e a recreação são encaradas como “passa-tempo”.  

Maffesoli me faz identificar estas práticas do jogo como “pequenos nadas” carregados 

de significado, pois revelam os sentimentos mais verdadeiros daqueles que o praticam. Ao 

jogar, só temos a nós mesmos, nossas referências e nossos sentimentos. Esse “nada” visto pela 

                                            
10 Por “modernidade” Maffesoli indica o período histórico-social que vai do século XVII até o final do século 
XX. Para entender a diferença entre modernidade e pós-modernidade, segundo o autor, leia sobre a palestra 
ministrada na UFSC: http://noticias.ufsc.br/2014/04/maffesoli-fala-na-ufsc-sobre-modernidade-e-pos-
modernidade acesso em 10. 05.2017 
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escola, quase nunca faz parte do lado iluminado da instituição, ou seja, aquilo que se pode 

ver. Segundo Maffesoli, (2003), é preciso fazer emergir este lado sombra. 

 

 

O Imaginário Coletivo segundo Michel Maffesoli 

Discípulo de Gilbert Durand11, Maffesoli nos traz sua noção de imaginário associando-a 

à noção de cultura. Em entrevista à revista Famecos: Mídia, Cultura e Tecnologia, ele diz que 

“cultura é um conjunto de elementos e fenômenos passíveis de descrição” enquanto que o 

imaginário estaria para além da cultura. Sobre o imaginário ele afirma: “Não se trata de algo 

simplesmente racional, sociológico ou psicológico, pois carrega também algo de 

imponderável, certo mistério da criação ou da transfiguração”12  

A improvisação que se dá no jogo acontece no momento presente e nao há uma técnica 

racional que dê conta totalmente de sua realização. O que há de fato é um treino mental e 

físico que precipita ou não a ação inicial. Mas o desenrolar do jogo é fruto de um “algo a 

mais” imprevisível derivado do encontro.  Por esta característica, e deixando-me guiar por 

Maffesoli, posso intuir que o jogo seja capaz de trazer à tona a atmosfera, o clima, a aura do 

grupo. Há, no jogo, um componente de imprevisibilidade. O conteúdo do jogo, portanto, pode 

ser considerado imponderável. 

Maffesoli (2001) chama essa aura de imaginário. Para o autor: “(…) nada se pode 

compreender da cultura caso não se aceite que existe uma espécie de ‘algo mais’, uma 

ultrapassagem, uma superação da cultura. Esse algo a mais é que se tenta captar por meio da 

noção de imaginário” (MAFFESOLI, 2001, p.75). 

Imaginário, na concepção de Maffesoli, associa o racional e não racional na criação de 

impulsos para a ação. Assim como faz o jogo no processo de improvisação. Portanto, 

compreender o jogo é aproximar-se da possibilidade de conhecimento deste algo a mais, deste 

imaginário. 

Maffesoli e o processo de Barroquização da Sociedade 

                                            
11 Pesquisador do Imaginário que será visto mais especificamente no próximo item desta pesquisa 
12 http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/view/3123/2395 acesso em 05.05. 2017 
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Estamos, segundo o autor, vivendo um processo de estetização da sociedade, no qual a 

moda, o culto ao corpo e o não utilitarismo do consumo são consequências evidentes. Neste 

sentido, ele amplia o significado da palavra estética, fazendo-a desgrudar-se de seu 

significado anterior (ciência do belo) passando a relacioná-la à comunicação. Estetizar as 

relações seria em nosso tempo, dar vazão ao hedonismo. Um hedonismo coletivo, o ideal do 

carpe diem em que tudo deve ser vivido e aproveitado imediatamente, a consciência do 

momento presente. A isto Maffesoli vai denominar barroquização do mundo social.  

Estetizar, para o autor, é estar junto, buscar interesses comuns em grupo, deixando em 

segundo plano os desejos individuais. Tal fenômeno se dá pela massificação da cultura e, 

sobretudo, pela valorização das pequenas práticas cotidianas que, segundo suas próprias 

palavras, “constituem terreno sobre o qual se elevam cultura e civilização”. (Maffesoli, 1995, 

p.26). Seriam os movimentos frívolos da sociedade que, aqui, adquirem importância ímpar. 

Podemos então relacionar a estética a uma ética que, segundo o autor, seria “uma moral sem 

obrigação nem sanção. Sem outra obrigação se não a de estar junto, une-se ao coletivo” (p.37-

38). O desejo de estar junto sem objetivo particular ou específico, o “experimentar junto 

emoções, (...) permitindo, assim, a todos esses elementos que fazem a superfície das coisas e 

das pessoas fazer sentido” (p.163).  

Ainda em sua obra “No Fundo das Aparências” (1996), Maffesoli nos convida a olhar 

os movimentos festivos por outro prisma, pois, segundo ele, estes acontecimentos estão 

dotados de um conjunto de emoções coletivas, que demonstram um irreprimível querer viver 

junto. Uma religação mística sem objetivo particular: “(…) está renascendo uma outra 

concepção do tempo que vai privilegiar o que os romanos chamavam de otium, uma espécie 

de férias, ou melhor, da disponibilidade social, que deseja compor o lazer, a criação, o prazer 

de estar junto” (MAFESSOLI, 1996, p. 66). 

Maffesoli (2010) sugere a utilização da palavra “noção” ao invés de “conceito”. 

Segundo ele, o uso de “conceito” teria um sentido fechado e delimitaria uma verdade, 

deixando de fora quaisquer outras possibilidades, enquanto que “noção” seria menos 

determinista e até generosa por se alinhar mais com o sentido da percepção, do conhecimento 

e do entendimento. Para uma pesquisa que leva em conta um conhecimento comum e que 

considera o próprio pesquisador como parte do material pesquisado, as noções da Sociologia 

Compreensiva revelam-se escolhas, a meu ver, adequadas e indispensáveis. Maffesoli, em 

consonância com Morin, nos diz que “o pensamento não se acha limitado aos livros, mas tira 

a sua significação principal das experiências da vida cotidiana” (2010, p.214). De acordo 
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ainda com o autor (p.19) o “conhecimento ordinário”, o nosso “conhecimento comum”, é o 

que nos prepara para ir à luta e nos torna aptos para esse “eterno recomeço” da vida, ou seja, 

“a vida em sua eterna dimensão”. Com isto, a sociologia que trabalha com “socialidade, 

imaginário ou cotidiano” não deve mais produzir “conteúdos”, mas sim operar como “ponto 

de vista”. E o caminho trilhado por esta pesquisa me leva a um ou múltiplos pontos de vista 

acerca dos encontros que se dão no âmbito da escola provocados pelo exercício da linguagem 

teatral.  

Portanto, olhar o fenômeno do jogo teatral como um encontro nos permite observar o 

cotidiano e, assim, ver esta realidade de uma maneira plural, multidirecional e complexa. 

Afinando-se com Morin, Maffesoli também vê o cotidiano através da união de elementos 

contrários que se entrelaçam a partir de uma perspectiva de complementaridade. Ao se 

relacionarem, as crianças expressam o cotidiano de maneira total, ampla. Ao jogarem, atribuem 

ali seu material humano diversificado, desafiando qualquer regra pré-estabelecida. São, como 

qualificaria Maffesoli, o lado sombra da instituição, aquilo que não está posto, não figura entre 

o estabelecido, mas que deverá ser considerado junto ao lado iluminado (dimensão político-

econômica da realidade) (Maffesoli, 2003). Nessa perspectiva, há no jogo um componente do 

não-dito que em muito nos interessa nesta pesquisa. As referências dos jogadores trazidas à tona 

pelo jogo teatral e traduzidas em modos de ver o mundo dão pistas da relação que estabelecem 

uns com os outros e, em consequência, com a instituição. Essa troca de afetos caracteriza o 

cotidiano em que me insiro. Acreditando que, nestas pequenas partes, há muitos sinais para a 

compreensão do todo: “O cotidiano baseia-se numa série de liberdades intersticiais e relativas. 

Assim como na economia existe um “mercado negro”, há uma socialidade informal, 

clandestina, marginal, cujas marcas podem ser percebidas em diversas minúsculas 

manifestações” (MAFFESOLI, 2009, p.82). 

Trazer Maffesoli para esta pesquisa me autoriza a valorizar um ponto de vista 

construído a partir de uma prática, de uma vivência em grupo do qual se extrai um 

conhecimento específico, mas que reverbera enquanto eco da socialidade da qual faz parte. O 

jogo, visto aqui por uma ótica compreensiva, é uma estrutura de comunicação que foge ao 

controle do racional, tanto de quem a pratica quanto de quem a observa.  

Gilbert Durand: O Imaginário real e o real imaginário.  

...será que os indivíduos, os grupos, são redutíveis a 

sujeitos racionais e razoáveis ou a determinismos 

psicossociais? Será que os seus comportamentos, as 
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suas crenças, as suas esperanças, não se enraízam 

igualmente em imagens, em mitos, em utopias, em 

sonhos, em fantasias que constituem um testemunho da 

importância do imaginário e do simbólico na cultura 

humana? 

 (Jean-Jacques Wunenburger,). 

Gilbert Durand foi antropólogo, filósofo e fundador do Centro de Pesquisa do 
Imaginário de Grenoble, criado em 1966, na França. Valorizando um conhecimento 
transdisciplinar, ele nos apresenta uma obra que se configura a partir de um novo paradigma, 
colocando em evidência uma nova abordagem sobre o homem e sobre o mundo, calcada no 
pensamento simbólico.  

Nesta perspectiva, Durand procura compreender o homem enquanto produtor de 
imagens e, ao mesmo tempo, busca identificar aquelas que se relacionam com seu imaginário 
e revelam seu psiquismo. Para tanto, Durand toma as mais variadas expressões da cultura: 
linguagem, mito, ciência, arte, magia, como expressões imaginárias e práticas simbólicas 
resultantes de um homem bio-psico-sócio-cultural (o que se relaciona diretamente com os 
pensamentos de Edgar Morin e Michel Maffesoli).  

 Em sua obra, o autor nos apresenta um paradigma mítico, através do qual, questiona o 

primado da razão, ao mesmo tempo em que destaca o valor da subjetividade, pondo o saber 

do homem no centro do processo de produção de conhecimento.  

O paradigma mítico, segundo Durand, constitui-se no conhecimento capaz de explicar a 

realidade a partir da tradição, da cultura e do mito. É considerar o capital cultural dos homens 

como valioso patrimônio para o entendimento deste mesmo homem a partir de seus símbolos.  

Maria Thereza Strongoli (2005), estudiosa da obra de Durand, traz em seu artigo 

Encontros com Gilberto Durand: Cartas, Depoimentos e Reflexões sobre imaginário, uma 

definição do próprio Durand que põe luz sobre o entendimento do mito. Diz ela que 
Para Durand, o mito não constitui simplesmente uma narrativa, atividade de contar, 
mas um ato de pensar, uma reflexão que revela um estado de espírito em busca de 
razões que escamoteiam o que é, por natureza, sem razão: o mistério do universo e 
da vida. O mito é uma experiência ou modelo de resolução de um problema sem 
solução, à semelhança do processo metalinguístico ou melhor, a própria 
metalinguagem do não dito (STRONGOLI, 2005, p.149).  

  Em razão disto, podemos considerar que seja impossível compreender o mito por vias 

racionais. Antes, compreendê-lo através da sensibilidade, buscando nele sinais, símbolos a 

partir das imagens suscitadas que, por sua vez, só podem ser apreendidas por uma semântica 

própria. 
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Bill Moyers, em entrevista a Joseph Campbell, em O Poder do Mito, (2017), aproxima-

nos ainda mais da definição de mito, considerando este enquanto capital comum entre os 

homens. 
Mitos são histórias de nossa busca da verdade, de sentido, de significação, através 
dos tempos. Todos nós precisamos contar nossa história, compreender nossa 
história. Todos nós precisamos compreender a morte e enfrentar a morte, E Todos 
nós precisamos de ajuda em nossa passagem do nascimento à vida e depois à morte. 
Precisamos que a vida tenha significação, precisamos tocar o eterno, compreender o 
misterioso, descobrir o que somos (CAMPBELL, 2017, p.5). 

E o próprio Campbell (id) ainda em referência ao mito, considera-o como “abertura 

secreta através da qual as inexauríveis energias do cosmo penetram nas manifestações 

culturais humanas” (p.15). O Mito, portanto, é uma necessidade intrínseca ao homem que 

busca no sobrenatural um sentido para estar vivo, estar junto. Uma ligação entre sua vida 

física e seu íntimo, a partir da ancestralidade. A mitologia, portanto, seria capaz de revelar-

nos o “segredo” dos homens, pois, ainda segundo Campbell, “eles (os mitos) ensinam que 

você pode se voltar para dentro, e você começa a captar a mensagem dos símbolos” (p.6). O 

que nos faz perceber que a mitologia, enquanto narrativa mítica, é restauradora de sentido do 

que somos em contato com o outro.  
Durand defende que o imaginário deve a sua eficácia a uma ligação indissolúvel 
entre, por um lado, estruturas que permitem reduzir a diversidade das produções 
singulares de imagens a alguns conjuntos isomorfos e, por outro lado, significações 
simbólicas, reguladas por um número finito de schemes, de arquétipos e de símbolos 
(ARAÚJO, 2003, p.27). 

Através de sua Teoria Geral do Imaginário, Durand põe a imaginação no centro dos 

estudos acadêmicos, ao tempo em que critica a desvalorização da imagem e a da função da 

imaginação no pensamento ocidental clássico. O Imaginário seria, nas palavras do próprio 

Durand, um “museu” de imagens passadas e representativas do indivíduo e significadas pela 

sua imaginação. O mito, em sua perspectiva, poderia ser compreendido por um sistema 

dinâmico de símbolos, arquétipos e schemes13 que se estrutura como narrativa. 

Trazer o Imaginário para esta pesquisa seria, portanto, validar a imaginação, que é 

fundante do jogo teatral.  Buscar um ponto de encontro entre Imaginário e jogo não é difícil, 

pois, neste movimento, acabo por perceber não um, mas vários pontos de aproximação nos 

quais Imaginário e Jogo se interseccionam: Ambos atribuem valor à imagem e à imaginação, 

extraindo delas significados simbólicos; tanto um quanto outro são, ainda, associados à 

ambiguidade e à incerteza, colocados, quase sempre na periferia do conhecimento. Revelam-

                                            
13 Schèmes - Para Gilbert Durand, os schèmes são o capital referencial de todos os gestos possíveis da espécie 
homo sapiens, ou seja, trajetos encarnados em representações concretas precisas ou ainda uma generalização 
dinâmica e afetiva da imagem, constitui a factividade e a não-substantividade geral da imagem (1984, p.61). 
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se no individual e no contexto coletivo e são constituídos de matéria intrínseca ao indivíduo. 

Não desprezam a razão, mas se sobrepõem a ela, ao ampliarem as possibilidades de 

entendimento do homem a partir de seu psiquismo. O imaginário nos revela quem somos por 

considerar a expressão corporal como linguagem, o mesmo faz o jogo e nos oferece ainda 

uma possibilidade de transformação de quem somos a partir do contato com o outro. O 

imaginário não se opõe ao real, mas considera as “pulsões subjetivas” do sujeito, juntamente 

com as “intimações objetivas” do meio social (DURAND, 2002, p. 41) enquanto o jogo, de 

acordo com a professora e pesquisadora Ingrid Koudela (1992), é uma oportunidade de 

“expressão” de um conhecimento simbólico que “extrapola o campo da experiência real” 

(p.32). E nos diz ainda: “Se aceitarmos que atitude estética é decorrência de uma necessidade 

básica do ser humano que é a versão simbólica da experiência, o caráter de distanciamento da 

vida corrente não significa evasão ou substituição do real por uma esfera fantasiosa, mas a 

evocação de uma realidade na ausência de qualquer objetivo habitual” (Id, Ib). 

Valorizar a criação estética é deixar emergir o símbolo, é olhar para as pequenas 

contribuições diárias que se efetivam nos jogos e improvisações, em oposição a uma lógica 

cartesiana que domina as escolas por meio de um mecanismo repetidor, sem valorização da 

emoção, da criatividade, da inventividade e da fantasia. O jogo nos eleva ao universo da 

imaginação, o jogo nos transporta para outro mundo no qual podemos não somente ser outra 

pessoa, mas também recriar as relações. O jogo possibilita viver em um mundo diferente, 
ainda que somente por algum tempo: o tempo em que nos permitimos imaginar. Para Durand, 
a imaginação é “negação do nada, da morte e do tempo” (1979, p117-119), ou seja, uma 
eufemização do mundo ou “o esforço do ser para levantar uma esperança viva face e contra o 
mundo objetivo da morte” (1984, p. 499). 

 Diante da inexorabilidade do tempo e da certeza da morte, o homem se vê envolvido 
por uma angustia existencial. O Imaginário, neste contexto, seria a possibilidade de superar 
este sentimento através da valorização da dimensão simbólica. Para DURAND (2001) “o 
princípio constitutivo da imaginação é o de representar, figurar, simbolizar as faces do tempo 
e da morte” (p.45). E diz ainda: 

É por ela [pela imaginação] que passa a doação do sentido e que funciona o processo 
de simbolização, é por ela que o pensamento do homem se desaliena dos objectos 
que a divertem, como os sonhos e os delírios que a pervertem e a engolem nos 
desejos tomados por realidade" (DURAND, 2001 p. 37). 
 

As estruturas e os Regimes de Imagens  
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A imaginação é faculdade evocadora de imagens e Durand interessado em compreender 
como essas imagens se produzem, como são transmitidas e recebidas, recupera o termo 
imaginário enquanto modo de estruturação das imagens apreendidas pela imaginação.  

Em seu livro “As Estruturas Antropológicas do Imaginário” (2012), Durand elabora um 
estudo no qual expõe uma lógica de composição de imagens divididas em regimes e 
estruturas. Antes, porém, Durand alerta para a ideia de estrutura em oposição ao estatismo da 
forma. Segundo o autor, estes “esquemas originais” aproximam-se de um “dinamismo 
transformador” e afastam-se da ideia de “agrupamento rígido ou formas imutáveis” (p.63). As 
estruturas, portanto seriam formas transformáveis para as quais se agrupam constelações 
simbólicas definidas a partir das características do indivíduo, na maioria das vezes fruto das 
pressões históricas e sociais sofridas.  

Ele acrescenta ainda que as estruturas “servem comodamente para classificação mas que 
podem servir, dado que são transformáveis, para modificar o campo imaginário. (...) As 
estruturas tal como os sintomas na medicina são modelos que permitem o diagnóstico e a 
terapêutica” (Id, Ib).    

Compreendendo o imaginário enquanto um mundo de representações, Jean-Jacques 
Wunenburger (2003) acrescenta que o imaginário precisou considerar a complexidade do 
sujeito, e, portanto, a percepção da necessidade de uma estruturação: “uma lógica dinâmica de 
composição de imagens” (p.28). O autor refere-se à divisão estruturante do imaginário de 
Gilbert Durand, que se configura por dois regimes de imagens: Regime Diurno e Regime 
Noturno ou, como definiu Strongoli (2005) “o espaço dinâmico onde se movimentam as 
imagens das três constelações, coerentes com os três tipos de dominantes reflexas que, 
segundo a autora, norteiam a configuração simbólica das modalidades de o homem neutralizar 
o mal” (p.164).  

 Portanto, a partir destes dois regimes, criam-se três estruturas polarizantes: a heróica, a 
mística e a sintética: “É possível então tornar inteligíveis as configurações de imagens, 
próprias dos criadores individuais, dos agentes sociais ou das categorias culturais, 
identificando as figuras míticas dominantes, edificando sua tipologia e procurando ciclos de 
transformação do imaginário” (WUNENBURGER, 2003, p.28).   

 Há, portanto, em Durand, um método de convergência pelo qual os símbolos se 
(re)agrupam em torno de núcleos organizadores, demonstrando uma íntima relação entre 
corpo e representações simbólicas. As estruturas, portanto, seriam formadas por uma “co-
materialidade”, ou seja, “elementos constituídos de matéria mental conjugada à matéria 
concreta” (STRONGOLI, 2005, p.152). 

As estruturas Duranianas são, portanto, as formas ou as modalidades da 
interabilidade complexas do homem com o mundo concreto e se constroem a partir 
da interação dos processos da percepção, que conjugam sensibilidade e 
racionalidade, com os imperativos da natureza própria do ser humano e com as 
intimações da sociedade. (Id, Ib). 
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Durand parte do gesto e do reflexo humanos para compor e construir as estruturas, que 
estariam presentes nas atitudes imaginativas do homem. Por esta perspectiva ele atribui ao 
Regime Diurno os gestos e reflexos posturais de acender, subir. É o regime da ascensão, do 
heroísmo, do poder, da luz, da objetividade e da razão. Associam-se a este regime, os 
símbolos de luta, confronto, elevação em direção ao sol. (símbolos ascensoriais – cetro, 

flecha, asa, anjo) O regime diurno é composto pelas estruturas heroicas (ou esquizomorfas), 

que buscam, pelo confronto, vencer a morte e o devir.  Ou, nas palavras do próprio Durand "O 

Regime Diurno tem a ver com a dominante postural e a tecnologia das armas, a sociologia do 

sol soberano, mago e guerreiro, rituais de elevação e da purificação” (DURAND, 2012, p. 

58). 
A antítese deste conjunto de imagens e símbolos, Durand chamou de Regime Noturno. 

Aqui, as imagens se relacionam com as ideias de descida, trevas, profundidade, refúgio, 
transformação, regeneração, subjetividade e eterno retorno.  Segundo Durand, este regime 
“agrupa duas grandes famílias de símbolos que participam uma e outra de uma maneira direta 
das imagens temporais que acomodam” (Id, Ib). Durand se refere às estruturas mística e 
sintética.  A estrutura mística opõe-se a estrutura heroica, pois se configura a partir da união, 
da paz, da defesa. É a estrutura da intimidade, da calma, do gozo, da subjetividade. As 
imagens agrupam-se em torno da ideia de aconchego e os símbolos relacionados são a concha, 
o útero, o feminino.  

Sobre o Regime Noturno, o autor afirma que 
 

Subdivide-se nas dominantes digestiva e cíclica, a primeira subsumindo as técnicas 
do continente e do habitar, os valores alimentares e digestivos, a sociologia 
patriarcal e alimentadora, a segunda agrupando as técnicas do ciclo do calendário 
agrícola, da indústria têxtil, os símbolos naturais ou artificiais do retorno, os mitos e 
os dramas antropológicos (DURAND, 2012, p.58). 

Durand nos apresenta ainda a estrutura sintética, (dramática ou disseminatória), que irá 
estruturar-se a partir dos símbolos cíclicos. Nela podem conter imagens que expressam ao 
mesmo tempo as duas outras estruturas (heróica e mística), promovendo a síntese, a 
transformação. É, portanto, a estrutura do equilíbrio, da harmonia, da união dos contrários, 
objetivando fundir e integrar. Entendendo o tempo como um elemento cíclico, este não terá 
nem fim nem começo, obedecendo, portanto a um eterno retorno.  Neste sentido, a noite 
pressupõe o nascer do dia, e a morte, assim, não é entendida como o fim, mas como um 
recomeço.   

Nenhum símbolo é mais significativo desta estrutura se não a roda. Enquanto símbolo, a 

roda converge para si todos os opostos (dia/noite, sol/lua) num eterno recomeço. O tempo, 

visto neste contexto, possui uma estrutura circular de repetição. O calendário anual segue esta 

estrutura, pois tudo que fazemos na vida é repetir e sempre temos uma nova chance no ano 

novo. Repetimos os rituais e, assim, a vida se renova harmoniosamente a cada novo ciclo: 
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“Portanto, na simbólica da repetição do tempo que o ano e sua liturgia instituem, manifesta-se 

uma intenção de integração dos contrários, esboça-se uma síntese na qual a antítese noturna 

contribui para a harmonia dramática do todo. (...) Toda síntese como toda dialética é 

constitucionalmente ambígua” (DURAND, 2012, p.284).  

 A Metodologia Duraniana  

Durand desenvolve dois métodos de pesquisa para o imaginário aos quais ele chama de 
Mitocrítica e Mitoanálise. Através destes métodos é possível identificar as configurações de 
imagens, as categorias sociais, culturais e reconhecer a tipologia destas imagens. A 
mitocrítica, nas palavras de Durand “evidencia, num autor, numa obra de uma determinada 
época e meio, os mitos diretores e as suas transformações significativas” (DURAND apud 
ARAÚJO, 2003 p.29) enquanto que a Mitanálise “permite estabelecer o diagrama dos mitos 
dominantes de uma época, a diversificação da matriz de acordo com bacias semânticas” 14 
(ARAÚJO, 2003, p.29). 

No livro “O Mito Revivido” (2014), no qual Araújo trata especificamente da 
metodologia de Gilbert Durand, verificamos que mitocrítica é um processo de identificação 
do imaginário em nível específico, ou seja, trata da captação dos “mitos e de suas figuras 
patentes e latentes em textos literários e poéticos” (p.18), enquanto que mitanálise se ocupa do 
imaginário geral de uma determinada cultura/época, “pois está orientada para detectar os 
mitos diretores que animam as sociedades ao longo do seu tempo e do seu espaço” (p.18). 

O processo de eufemização da morte e do tempo não exclui a consciência, a razão, 
pois, segundo Durand, o imaginário antecede, transcende e ordena todas as atividades da 
consciência, do pensamento humano. Para o imaginário converge, portanto, também a ciência 
que, pelo paradigma clássico, cuidaria da produção de conhecimento de maneira linear e 
fatalista. Vista através do imaginário, essa mesma ciência é considerada a partir dos sentidos e 
dos sentimentos humanos. 

Encontro em Duarte Junior um pensamento de Maurice Merleau-Ponty, que corrobora 
com esta visão de Durand no tocante ao olhar para a ciência. Ele nos diz: 

Tudo o que sei do mundo, mesmo devido à ciência, o sei a partir de minha visão 
pessoal ou de uma experiência do mundo sem a qual os símbolos da ciência nada 
significariam. Todo o universo da ciência é construído sobre o mundo vivido, e se 
quisermos pensar na própria ciência com rigor, apreciar exatamente o seu sentido e 

                                            
14 A Bacia Semântica é uma metáfora em referência à bacia fluvial através da qual Durand caracteriza um 
determinado Trajeto antropológico a partir de conteúdos semânticos que marcam os estilos de um momento ou 
de um Período histórico. Esta bacia fluvial caracterizaria o curso de um rio e o fluxo de seus afluentes. Para o 
autor, essa metáfora ajuda a compreender as evoluções do imaginário de uma época. E tomando a imagem da 
bacia fluvial, teríamos a bacia semântica em suas subdivisões.  1 - Escoamento(pequenas correntes desordenadas 
e até antagônicas de imaginários localizados), 2 -  divisão das águas(momento de junção de alguns escoamentos. 
Transformações e disjunções de imaginários anteriores), 3 – confluências (uma corrente sociocultural mais ou 
menos predominante começa a receber influências de outras), 4 - nome do rio (quando um elementos 
simbolizador se mitifica – mitos), 5 -  organização dos rios (consolidação teórica de fluxos imaginários) , 6 - 
deltas e meandros ( uma renovação no fluxo e criação de novas bacias semânticas) 
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seu alcance, convém despertarmos primeiramente esta experiência do mundo da qual 
ela é expressão segunda (MERLEAU-PONTY, 1998, p.6 apud JUNIOR 2000,p. 14). 

O imaginário, portanto, considera a experiência individual em relação ao mundo, e 

relaciona conhecimentos diversos para tecer o entendimento do homem. Durand acredita que 

tudo está interligado e que só exista na verdade um único conhecimento, oriundo do homo 

sapiens, daí considerar as mais variadas ciências, a filosofia e, naturalmente, os sentimentos, 

afetos, relações entre os homens e o mundo. Desta forma, “o imaginário representa sem 

dúvida uma matriz de desejos, de modelos, de sentidos, de valores que permitem que os 

humanos estruturem sua experiência, desenvolvam as suas construções intelectuais e deem 

início a ações” (WUNENBURGER, 2003, p.17). 

 A partir de Gilbert Durand, portanto, será possível então passar de uma hermenêutica 

(interpretação de significados da realidade) para uma hermenêutica simbólica da imagem, ou 

seja, compreendê-la para além de seus significados racionais, aproximando-se dos sentidos. 

Assim, é preciso considerar teoria, mas também prática, na qual o homem aparece integrado 

ao presente, englobando as realidades de maneira simbólica. Por este entendimento, a 

hermenêutica duraniana seria uma “hermenêutica pluridisciplinar” (ARAÚJO, 2004) ao que 

ele complementa; “que tem como um dos principais objetivos a localização, e sua 

consequente interpretação, das imagens, dos símbolos e dos mitos no imaginário das culturas” 

(p.20). 

Portanto, conceber a hermenêutica simbólica no contexto que me proponho aqui é 

envolver-se totalmente com as possibilidades de seus sentidos. É, como diz Ortz-Osés (2003) 

um “viver hermeneuticamente” (p.113), que ele compreende como sendo     
um modo de conceber o real como oscilante e flutuante, intermitente e fluente, a 
guisa de Inter-rede na qual o ser co-implica ao devir, a substância aos acidentes, as 
ideias ao sensível, a razão à imagem, o texto ao contexto em  intertextualidade. 
Depois da cultura oral (mítica) e da cultura da escrita (lógica), ascendemos hoje à 
emergência de uma Interlinguagem acumulativa, aberta e indefinida, contingencial e 
fluida (Id. p.113).       

A hermenêutica que se propõe aqui considera o homem implicador e implicado ao 

fenômeno, e a linguagem é sempre uma inter-linguagem, ou seja, relacional, intersubjetiva e 

consensual. Nesta jornada, o teatro encaixa-se como fenômeno mais que adequado a essa 

hermenêutica simbólica por convergir em si os elementos da cultura e da natureza, da teoria e 

da prática e, sobretudo por provocar uma imbricação entre homem e fenômeno. 

Minha cara plateia, considero que os conhecimentos apresentados até aqui se 

interpenetram, se alimentam e se fortalecem mutuamente. E neste movimento, trago a vocês 

agora a deusa do jogo teatral, que partindo do prático, constrói teoria a partir do encontro.     
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Viola Spolin: Teatro e Jogo no Reino da Espontaneidade 

 
Viola Spolin, professora e pesquisadora norte americana, é precursora da sistematização 

de um método de teatro improvisacional. É dela o termo “jogo teatral” (theater game). A base 

de seu trabalho é prática. O único referencial teórico encontrado em seus livros são os estudos 

de Neila L. Boyd, educadora da Recreational Training School da Hull House, instituição de 

voluntários sediada em Chicago nos anos de 1960. Uma instituição destinada a trabalhar a 

prática de jogos e atividades culturais com imigrantes. No entanto, percebemos em seu 

trabalho, forte influência dos métodos de Stanislavski e Brecht que fundamentam sua teoria, e 

de certa forma e em alguns pontos, sua prática.  

Spolin tem seus jogos de improvisação (2010) considerados como atividades altamente 

sociais, sendo utilizados tanto para a formação de atores (amadores e profissionais), quanto na 

educação de crianças e adolescentes em escolas e instituições sociais. Segundo Spolin, “a 

maioria dos jogos é altamente social e propõe um problema que deve ser solucionado – um 

ponto objetivo com o qual cada indivíduo se envolve e interage na busca de atingi-lo. Muitas 

habilidades aprendidas por meio do jogo são sociais” (SPOLIN, 2010, p.22). 

Desta forma, Spolin explicita o caráter social que seu método pode ter, sendo assim 

reconhecido tanto no ambiente teatral profissional quanto no âmbito educacional, pela grande 

capacidade e desenvolvimento do trabalho em grupo. Em oposição a um mundo individualista, 

o teatro de Spolin valoriza a atitude colaborativa entre os “jogadores”.  

Ainda que considere que “nenhum sistema deva ser um sistema” (SPOLIN, 2010, p. 17), 

desenvolve um método completo, ainda que aberto, com regras diversas tanto para quem joga, 

como para quem assiste e, sobretudo, para quem coordena os jogos. A autora considera que a 

capacidade criativa se dá pela experiência e que “ninguém ensina nada a ninguém” (p.3), 

portanto, valoriza os meios no qual se aprende e, principalmente, a disponibilidade de quem está 

envolvido no processo.  

Desmistificando, portanto, a ideia de talento, Spolin associa a capacidade de jogar mais ao 

desejo de experienciar e menos a alguma competência técnica inata. Ao mesmo tempo, 

considera fundamental que o jogador possua ou persiga sua espontaneidade, com a qual se 

envolverá nas propostas de improvisação. A espontaneidade é, segundo ela, uma capacidade que 

poderá e deverá ser estimulada em todas as fases do processo de educação através da 

improvisação. As indicações dadas em seu método de trabalho, visam, sem exceção, “auxiliar 
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tanto o professor quanto o aluno a encontrarem a liberdade pessoal no que concerne ao teatro” 

(p.4), entendendo liberdade pessoal aqui como sinônimo de espontaneidade. 

Para Spolin, os jogos são formas naturais de provocar o encontro do grupo a partir do 

envolvimento e da liberdade pessoal em doses adequadas à experiência. Não há outra maneira 

de se aprender a jogar se não jogando. No momento exato do jogo, as habilidades do “como 

fazer” serão geradas, não havendo um entendimento racional anterior a este jogo, o que precisa 

estar claro em relação às regras iniciais acordadas entre todos. E mesmo estas, segundo ela, 

podem ser modificadas pela necessidade do próprio jogo que, uma vez imprevisível, poderá 

ganhar novos e inventivos rumos: “A ingenuidade e a inventividade aparecem para solucionar 

quaisquer crises que o jogo apresente, pois está subentendido que durante jogo o jogador é livre 

para alcançar seu objetivo da maneira que escolher. Desde que obedeça às regras do jogo ele 

pode balançar, ficar de ponta cabeça, ou até voar” (SPOLIN, 2010, p. 4-5). 

A citação reforça o uso deste tipo de jogo como adequado a iniciantes, tanto adultos 

quanto crianças. Isto na escola ou no teatro profissional, pois, em qualquer ambiente, o jogo 

nutrido de regras libertárias, possibilitará liberdade e espontaneidade que levará o jogador em 

busca de sua autoconfiança, identidade e capacidade de expressão. 

Dando uma atenção fundamental à questão da avaliação, Spolin atenta para o julgamento, 

que ela considera absolutamente nocivo para a prática dos jogos. Nesta perspectiva, a relação 

que se estabelece entre professor /estudante e estudante /estudante contará com uma especial 

atenção da autora que chamará aqui esta relação de Aprovação /Desaprovação.  

Sendo um desafio para o professor-facilitador, o julgamento paira na atmosfera das 

oficinas de trabalho e deverá ser combatido permanentemente. Toda vez que nos sentimos 

expostos, o medo do julgamento toma força o que, fatalmente, nos furtará de nossa liberdade 

pessoal e, também de nossa espontaneidade. As consequências disso, sobretudo para a criança 

iniciante, é o reforço da timidez e de comportamentos introvertidos. Spolin reconhece que o 

julgamento é intrínseco às relações autoritárias anteriores ao professor e ao teatro. Muitos pais 

estabelecem relações com seus filhos a partir desta prerrogativa, o que aparece refletido e 

exposto fortemente nas situações de jogo. O professor poderá tomar um cuidado especial em 

fazer ou acolher julgamentos, tanto de aprovação ou desaprovação para não criar limitações, 

pois estes podem criar timidez ou exibicionismo, o que vai prejudicar o desenvolvimento da 

espontaneidade no jogo teatral. Spolin adverte que “o professor não pode julgar o bom ou o 

mau, pois não existe uma maneira absolutamente certa ou errada para solucionar o problema” 

(p.7) O professor pode evitar exercer uma posição de autoridade, mas deve ter uma postura de 
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facilitador, já que “a verdadeira liberdade pessoal e a auto-expressão só podem florescer numa 

atmosfera onde as atitudes permitam igualdade entre o aluno e o professor e as dependências do 

aluno pelo professor e do professor pelo aluno sejam eliminadas” (SPOLIN, 2010, p. 8). 

Ainda na busca pela espontaneidade, Spolin destaca a “Expressão de Grupo” como 

fundamental para se relacionar com a linguagem teatral, sobretudo improvisacional. O enfoque 

dado pela pesquisadora a esta questão é no sentido da interação. Diferentemente de outras 

linguagens artísticas como as artes visuais que, em muitas ocasiões revelam-se como um 

exercício solitário, o teatro é verdadeiramente a arte da cooperação e do encontro.  Aqui 

voltamos ao princípio do jogo visto acima. Na boa cooperação entre os jogadores, ganham 

todos, pois “quando atua como grupo, experienciando coisas junto, o aluno-ator se integra e se 

descobre dentro da atividade. Tanto as diferenças como as similaridades dentro do grupo são 

aceitas. Um grupo nunca deveria ser usado para induzir conformidade, mas, como num jogo, 

deveria ser o elemento propulsor da ação” (SPOLIN, 2010, p.7). 

A plateia, uma de minhas principais preocupações enquanto pesquisador e também 

professor de teatro, vista aqui enquanto componente da cena improvisacional e também do 

fenômeno teatral, muitas vezes é ignorada. Encontro em Viola Spolin preocupações parecidas. 

A pesquisadora dedica algumas páginas de muitos de seus livros a esta questão, destacando 

inclusive a supremacia deste componente fundamental para a realização do jogo teatral. “A 

plateia é o membro mais reverenciado do teatro” (p.11), diz ela ao reconhecer que tudo que 

fazemos enquanto jogadores, pensadores e produtores é para o deleite da plateia. “Sem plateia 

não há teatro” (p.11).  

Ao falar de técnicas teatrais, Spolin ressalta o quanto seu método é um sistema aberto. Ela 

considera a fluidez das técnicas teatrais e destaca a conexão necessária entre um saber anterior 

ao jogo e o próprio jogo em si, ou seja, “uma barreira artificial é estabelecida quando as técnicas 

estão separadas da experiência direta. Ninguém separa o arremesso de uma bola do jogo em si” 

(p.12). Ainda que aberto, o sistema de ensino de Viola Spolin age como um organismo vivo no 

qual tudo se relaciona. 

Um dos maiores ganhos dos ensinamentos de Viola Spolin é a aparente simplicidade das 

orientações e regras e, sobretudo, a máxima de que tudo se resolve em cena pelo físico. Não há, 

em seu sistema, a necessidade de grandes divagações, pensamentos complexos ou 

argumentações racionais. Para ela “não devemos nos preocupar com os sentimentos que o ator 

utiliza no palco” (p13). Tudo há de se concretizar na realidade do palco. Para tanto, ela nos traz 

o conceito da fisicalização: “Uma maneira pela qual o material é apresentado ao aluno num 



 
 

49 
 

nível físico” (p.13). É também o termo usado para compreensão do invisível que se torna visível 

em cena. Fisicalizar, no âmbito do teatro improvisacional de Spolin, compreende tornar 

concreta a realidade do palco, seja pela disponibilidade física dos jogadores, como também pelo 

acordo firmado com a plateia para fazer acontecer a metáfora teatral. O aluno jogador articula, 

por meio do corpo e da gestualidade, aquilo que quer transmitir à plateia, tornando visível o que 

se passa dentro dele: sensações, pensamentos, sentimentos. E acrescenta que “no teatro de 

improvisação, por exemplo, onde pouco ou quase nenhum material de cena, figurino ou cenário 

são usados, o ator aprende que a realidade do palco deve ter espaço, textura, profundidade e 

substância isto é, realidade física” (SPOLIN, 2010, p.15). 

A metodologia spoliana apresenta dois tópicos fundamentais que vão auxiliar os alunos a 

alcançar a capacidade de jogo. São eles: a solução de problemas e o ponto de concentração. A 

técnica de “solução de problemas” consiste em o professor propor problemas a serem resolvidos 

em cena pelos alunos de acordo com os objetivos a serem alcançados. Os alunos vão tentar 

solucionar o problema objetivamente a partir do envolvimento com o exercício e com o grupo 

em que estão inseridos: “A técnica de solução de problemas usada nas oficinas de trabalho dá 

um foco objetivo mútuo ao professor e ao aluno. Em palavras simples, isto significa dar 

problemas para solucionar problemas. Ela elimina a necessidade do professor analisar, 

intelectualizar, dissecar o trabalho de um aluno com critérios pessoais” (SPOLIN, 2010, p.19).  

O método descrito compreende a solução de problemas como um dos esteios da técnica do 

teatro improvisacional. Ela cria “unidade orgânica e liberdade de ação” (p.19) entre os 

jogadores. A partir da resolução de problemas durante o próprio jogo, evitam-se critérios 

pessoais de julgamento, pois a solução não passa pelo professor e sim pelo encontro dos 

jogadores durante o jogo. Não há um modo certo de resolver o problema. Isso dá a todos uma 

liberdade infinita na prática do jogo. 

A solução de problemas deverá estar direcionada por um foco que Spolin chama de POC 

(Ponto de concentração) que age “como catalisador entre um jogador e outro, e entre o jogador e 

o problema” (p. 21), tornando mais orgânica a solução do mesmo. O POC deve ser perseguido 

pelos jogadores durante todo o tempo de jogo. “é o foco mágico que preocupa e clareia a mente 

(o conhecido)” (p.23). O jogador, ao fixar-se em um ponto, deixa seu corpo e sua mente mais 

livre para a espontaneidade e a criação. O POC poderá ser dado pelo professor e servirá para 

que o jogador se impulsione na direção de sua própria intuição para resolver o problema 

juntamente com seus parceiros. 
Essa combinação de indivíduos focalizando-se mutuamente e envolvidos mutuamente 
cria um relacionamento verdadeiro, o compartilhar de uma nova experiência. Aqui, os 
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velhos quadros de referência caem por terra na medida em que a nova estrutura 
(crescimento) emerge permitindo liberdade de resposta e contribuição individual 
(SPOLIN, 2010, p. 22-23). 

O jogo teatral de Spolin apresenta uma estrutura composta pelo Onde (espaço), o Quem 

(personagem) e o O Quê (Ação).  Em alguns casos o “O Quê” pode mesmo coincidir com o 

problema a ser solucionado ou até mesmo com um dos POCs indicados pelo professor. 

Em seu sistema, Spolin indica uma série de jogos para cada um dos componentes da 

estrutura dramática, (Onde, Quem, O Quê) que são precedidos por sessões de “orientação”. 

Nestas sessões, os alunos-atores são iniciados na dinâmica dos jogos que virão a seguir. Uma 

espécie de “introdução” inicial para o sistema, que vai desde o entendimento do vocabulário 

próprio, passando pela consciência orgânica do eu e do objeto, pelo entendimento do acordo 

grupal (como também da participação individual nas tomadas de decisão), noções de foco, de 

liberdade, além de tratar também sobre o papel da plateia e da relação de professor/ aluno. As 

sessões de orientação funcionam como um “despertar do intuitivo” (p.46) evitando forçar ou 

antecipar esse processo.  

Diferentemente da aprovação/desaprovação, que se relaciona com julgamentos, a 

avaliação neste sistema de jogos é o momento para estabelecer um discurso comum, estabelecer 

as bases do que seja interessante para o crescimento do grupo. A avaliação é um acordo.             

No capítulo dedicado à criança e ao teatro, Spolin ainda destaca que o trabalho não verbal, 

aspecto fundamental em seu sistema, foi desenvolvido com e para as crianças e relata 

experiências vividas em sua escola, a Young Actors Company, em Hollywood, nas quais as 

crianças eram as protagonistas. A autora evidencia ainda a atitude do professor frente à criação 

infantil.   

Viola Spolin torna-se um “divisor de águas” no trabalho com jogos por ser a pioneira a 

sistematizar por completo um processo de preparação para o teatro improvisacional. Seu 

trabalho abarca não somente os jogos em si, mas o antes e o depois destes jogos, ou seja, 

abrange desde as relações de espontaneidade, criatividade, passando pelos procedimentos nas 

oficinas de trabalho, as instruções, o espaço, o sentido de tempo, até a avaliação. Spolin 

complementa sua pesquisa, ampliando seu olhar ao teatro profissional, no qual relaciona a 

improvisação com as etapas de uma montagem de espetáculo.  

O Teatro-educação divide-se em antes e depois de Viola Spolin. Seu sistema de jogos se 

inspira no humano para construir um caminho criativo e inovador de expressividade cênica 

através da improvisação. Pelo nível aprimorado de organização de elementos aparentemente 

abstratos, sua pesquisa torna-se marcante na história do teatro educação. 



 
 

51 
 

Jogar - Este é o verbo de ação que permeia todo trabalho desta pesquisadora. A 

improvisação, para Spolin, é o motor da criação teatral, possibilitando o encontro. Nesta 

perspectiva, ela abre caminho para outros pesquisadores que, assim como ela, colocam o jogo 

no centro de seu pensamento sobre o teatro “a improvisação em si não é um sistema de 

treinamento. Ela é um dos resultados do treinamento. [...]. Quando a improvisação se torna um 

fim em si mesma, ela pode matar a espontaneidade (SPOLIN, 2010, p. 39). Sua intenção é 

mostrar ao professor como estabelecer um ambiente no qual o intuitivo possa emergir e a 

experiência se realizar: para que então o professor e o aluno possam iniciar juntos uma 

experiência criativa e inspiradora (Ib, p. 39).  

Jean Pierre Ryngaert: Jogo Dramático – Teoria e Experimentação 

Ryngaert, professor de teatro da Universidade Paris 3-Sorbonne Nouvelle, assim como 

Spolin, pesquisa o jogo como possibilidade metodológica. 

Inicia sua trajetória em trabalhos nas escolas secundárias de Paris que descreve em seu 

primeiro livro denominado O Jogo Dramático no Meio Escolar, de 1977. Em seu segundo livro 

Jogar, representar, de 1985, o termo “jogo dramático” é substituído pela palavra “jogo” sendo o 

desenvolvimento da capacidade de jogo o elemento central de sua metodologia. (2010).  
Ryngaert defende que o jogo revela-se como um veículo para obtenção de conhecimento, 

pois é um dos meios mais importantes de aquisição das diferentes situações vitais (p.35). O jogo 
é um ensaio sem riscos, em que a criança e o jovem têm a possibilidade de recomeçar, de voltar 
atrás e, portanto, dominar o tempo. O jogo, ainda segundo o autor, possui uma natureza 
biplanar, ou seja, real e imaginário convivendo juntos ao mesmo tempo, exigindo dos jogadores 
um comportamento em concordância: é preciso acreditar no jogo sem, contudo, perder a noção 
de que se está jogando. O jogo possibilita uma organização do intelecto e do comportamento de 
maneira simultânea e este fenômeno se dá na interação, na troca e no encontro entre as pessoas. 

O autor comenta ainda que, em relação às crianças, quando estas estão jogando e 
extrapolam os limites do medo, a atividade deixa de ser jogo. O mesmo pude observar em pré-
adolescentes em relação à violência. O jogo é destruído quando algumas crianças, aproveitando-
se da criação de cenas cotidianas, se utilizam da violência para expressar a "verdade" e acabam 
por quebrar os limites da existência do jogo que, para ser jogo, necessita configurar-se como 
não verdade: "joga-se para si, joga-se para os outros, joga-se diante dos outros. A ausência de 
um desses elementos, ou sua hipertrofia, desequilibra o jogo. O individualista arrebatado não 
compartilha nada" (RYNGAERT, 2009, p.33).  

O fenômeno teatral e, mais precisamente, o fenômeno do jogo, na perspectiva desta 
pesquisa, se revela como fato social quando reflete o momento no qual vivem e se relacionam 
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os agentes da ação. Temas e situações emergem do processo no aqui e agora das improvisações. 
Os processos se dão na medida em que acontecem, revelando, portanto, uma capacidade de 
adaptação do teatro a cada grupo formado. O teatro, enquanto agente educador, respeita a 
configuração única de cada grupo bem como os interesses que se formam em cada momento 
presente. O fenômeno educacional se dá no encontro entre os participantes e no respeito à 
grande variedade de situações e contextos nos quais vivemos e com os quais nos deparamos a 
cada momento.  

Uma das propostas que se destacam ao lermos Ryngaert, é a total quebra das fronteiras 
entre os atores e os não-atores, ou seja, a escola enquanto elemento propulsor da experiência 
teatral independente de quaisquer experiências anteriores. Nesta perspectiva, estamos, como 
diz Maria Lúcia Pupo, prefaciando Ryngaert (2009), “no inverso do domínio da técnica” 
(p.15), dado que não há pré-requisitos para jogar.  

Ryngaert (2009) considera a educação através do jogo como um fenômeno cultural. 
Vivenciar uma experiência teatral pelo jogo em um espaço escolar é, nesta perspectiva, 
envolver-se total e irrestritamente com temas, conhecimentos e experiências de uma 
comunidade. O teatro revela e reflete os meios de se relacionar bem como os desejos que 
regem este conviver. Teatro na escola é um fenômeno cultural por excelência (p17).  

Em seu livro “Jogar Representar” (2009), o jogo é compreendido em uma dimensão 
humana e trazido como uma experiência no mundo.  Ele admite que o jogo acenda a 
imaginação e os afetos de quem o pratica, provocando, portanto, que a vida emocional dos 
jogadores se faça presente. Considera também que o jogo teatral provoca o prazer de inventar 
e enfatiza o sensível no processo pedagógico.  

Ryngaert investe naquilo que ele chama de “Indutores do Jogo”, ou seja, determinados 
elementos que atuam como geradores, provocadores do jogo. Pode ser a partir de uma 
imagem, ou de um texto, de um personagem, ou, ainda, de um determinado espaço que o jogo 
vai se desenvolver. 

Um dos elementos indutores do jogo, segundo Ryngaert, o espaço, é “fundador do jogo 
teatral” (2009.125). Seja ele destinado ou não adequado à prática teatral, o espaço é 
provocador, sobretudo, do imaginário de quem realiza o jogo e de quem assiste ao jogo, 
estando ambos de acordo com as convenções específicas desta relação. Nas palavras do autor: 
“o espaço tomado como indutor do jogo ensina a considerar a relação com o referente de 
maneira que a metáfora teatral possa se estender livremente” (p.126).  

Outro conceito trazido pelo autor e que me interessa de maneira fundamental nesta 
jornada é a capacidade do jogo, ou seja, o envolvimento total dos jogadores no processo  

A capacidade de jogo de um indivíduo se define por sua aptidão de levar em conta o 
movimento em curso, de assumir totalmente sua presença real a cada instante da 
representação, sem memória aparente daquilo que se passou antes e sem antecipação 
visível do que irá ocorrer no instante seguinte. Essa capacidade se apoia na 
disponibilidade e no potencial de reação a qualquer modificação, ainda que ligeira 
da situação. Ela não abrange a totalidade da arte do ator, mas é seu componente 
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fundamental, interessante de ser desenvolvido no não ator (RYNGAERT, 2009, p. 
54).  

Esta capacidade para o jogo descrita por Ryngaert é de fundamental importância para o 
trabalho com crianças na linguagem teatral, pois ser capaz de jogar é manter-se presente e no 
universo da espontaneidade, da liberdade pessoal para criar, para propor e aceitar as ideias em 
grupo.  

É possível fazer uma aproximação entre esses ensinamentos e as propostas de Viola 
Spolin que, de uma maneira clara e objetiva, também nos apresenta a espontaneidade como 
essencial para se jogar, pois, segundo ela, esta descontração relaciona-se com o nível 
intuitivo, nível este mais vital que os níveis físico e intelectual. Ainda que a autora reconheça 
que no processo de aprendizagem seja necessário o envolvimento destes três níveis 
descritos.  

Hermes diante do jogo: Significados e Tensões  

Os homens nunca são mais inteligentes do que quando 

estão se divertindo. 

(Gottfrield W. Leibniz) 

 A frase que abre este texto de Gottfrield W. Leibniz, pensador alemão do final do século 
XVII, ilustra bem a potência do lúdico em nossas vidas. E este estado de contentamento, alegria 
e encantamento é atingido plenamente quando estamos jogando. O jogo é este lugar da 
satisfação consigo mesmo e com o outro. Lugar do encontro, do comungar, do dividir, do 
cooperar, mas também do competir. Neste ponto, o jogo teatral, apesar de se tratar de um jogo, 
apresenta um foco diferente: a competição não faz parte da dinâmica do jogo teatral, pois o que 
está em jogo, aqui, é a cooperação entre os jogadores e o acordo com a plateia. Discutirei logo 
mais à frente esta diferenciação para, neste momento, voltar-me aos sentidos do jogo em um 
contexto mais amplo. 

Em nossa sociedade encontramos os jogos esportivos, os jogos escolares, competitivos, 
educativos; na tevê é possível acompanhar os jogos políticos, além dos novos jogos eletrônicos 
e de computador que são vendidos como diversão. O jogo faz parte de nosso cotidiano de 
maneiras tão variadas quanto a própria abrangência da palavra jogo que, para ser compreendida 
diante de uma utilização tão múltipla, necessita definir seus contornos e a inserção em contextos 
específicos.  

 Para Gilles Brougère, pesquisador francês do Laboratoire de Recherche sur le Jeu et le 
Jouet da Université Paris-Nord, em sua obra “Jogo e Educação” (1998), é preciso determinar 
o contexto semântico no qual o termo jogo está inserido, pois se trata de um termo com noção 
aberta, polissêmica e ambígua. Como a palavra jogo tem uma abrangência muito ampla, 
Brougère sugere perceber os vários sentidos de seu emprego considerando o contexto cultural 
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no qual ela está sendo empregada. O jogo de futebol é muito diferente em diversos aspectos 
do jogo teatral que, por sua vez, difere do jogo político de estratégias sociais.  

Huizinga, historiador holandês, que, em sua importante obra “Homo Ludens” (1980) 
estuda o jogo como um dos principais elementos que caracterizam a civilização, assim como a 
linguagem, as leis, a ciência, a filosofia e as artes, demonstra, em um contexto cultural, as 
formas lúdicas que essas práticas assumem.  Huizinga define jogo como 

(...) uma atividade ou ocupação voluntária, exercida num certo nível de tempo e 
espaço, segundo regras livremente consentidas e absolutamente obrigatórias, dotado 
de um fim em si mesmo, atividade acompanhada de um sentimento de tensão e 
alegria, e de uma consciência de ser que é diferente daquela da vida cotidiana 
(HUIZINGA, 1980, p.33-34).  

Ainda, segundo Huizinga, o jogo tem uma origem sagrada ligada aos rituais religiosos e, 

além disso, foi usado, desde a antiguidade greco-latina para controle e regulação política e 

social.  

É importante ressaltar que o jogo vai apresentar, desde sua origem até os dias de hoje, 

uma importante contradição: é sério em suas origens sagradas e, ao mesmo tempo, não-sério 

por ser, como aponta o autor, uma atividade que não se refere à vida cotidiana, que se 

relaciona ao lazer, à brincadeira, ao divertimento (2003, p.33). 

Esta oposição jogo x trabalho já aparecia na antiguidade clássica com o pensamento de 

Aristóteles, que via os jogos como uma espécie de válvula de escape ao trabalho árduo. Para 

ele, o jogo era uma maneira de restaurar as energias.  Este pensamento era também de Santo 

Tomaz de Aquino que apontava a necessidade do jogo para o repouso nos intervalos das 

tarefas, apesar de advertir que o mesmo não deveria se imiscuir nos momentos destinados ao 

trabalho, evidenciando bem a oposição mencionada anteriormente (BROUGÈRE, 2003, p. 

27). 

Note-se que, nesta perspectiva, o jogo não tem um valor em si mesmo, é somente um 

meio. Esta herança iremos carregar durante toda a nossa história vindo a se tornar uma 

questão das mais relevantes a serem discutidas atualmente no tocante ao jogo na educação, 

como veremos mais à frente nesta pesquisa. 

Em algumas civilizações antigas, como a Grécia, o jogo está associado às lutas, aos 

combates, às competições físicas e também à música e à arte. Está associado aos termos 
athlos, (combate, luta), agon, (assembleia para os jogos) e paidia (diversão, jogos infantis). 
Aqui, os jogos possuem já duas direções distintas: o concurso e o espetáculo. Os concursos 
traduzem a importância dada aos jogos olímpicos que, ao lado do teatro, também possuem um 
caráter de espetáculo. Se tomarmos a representação teatral enquanto jogo, possivelmente 
encontraremos um ponto de intersecção entre esta e o concurso, pois em ambos, os jogos 
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podem significar “um instrumento particularmente operatório de federação, de integração, em 
suma, de harmonia e de consenso” (BROUGERE, 1998, p.40).  E ainda “há um aspecto de 
simulação que é o ponto comum com o jogo romano, e talvez também com nosso jogo e com 
tudo o que podemos traduzir por esse vocábulo” (Id). 

O processo histórico que se constitui na passagem das civilizações clássicas para os 
tempos modernos leva cada vez mais a sociedade à separação das diferentes atividades 
classificadas como sérias ou frívolas. Neste movimento, o jogo é relevado ao isolamento ou 
“à sua separação da vida social para fazer dele uma atividade fútil” (BROUGERE, 1998, 
p.44).  É no século XVIII que o jogo de azar destaca-se e, com isso, modifica 
significativamente as representações que se tinha dos jogos até então. Há neste momento, uma 
associação inevitável do jogo com a futilidade, a frivolidade e, sobretudo, com a nocividade 
dos jogos de azar.   

Esta visão mostra continuidade histórica, aproximando-se dos sentidos que temos 
atualmente sobre o jogo e da consequente tendência a separá-lo das atividades ditas “sérias”. 
O jogo de fato está, se olharmos pela ótica da representação social, ligado ao lazer, ao frívolo, 
ao não-sério, ao divertimento. Uma vez que se opõe ao sério, fica à margem do obrigatório e 
do responsável.  

Uma inflexão na história do jogo pode ser observada no surgimento do pensamento 
romântico que traz uma nova concepção sobre a criança (antes vista como um ente mau, 
possuidor do pecado original) e o jogo infantil. O jogo é retomado como fonte de 
conhecimento sobre a própria criança e sobre o homem: “uma nova concepção da criança e da 
natureza” (BROUGERE, 1998, p.53). O romantismo desenvolveu um pensamento que 
colocou a estética no centro da experiência humana. Os românticos evocavam o obscuro, o 
arcaico e irracional. Temos então o primitivo e o popular valorizados e, assim, a criança passa 
a ter uma concepção positiva, é exaltada já que representa o primitivo. Descobre-se, portanto, 
a infância e um novo conceito de criança que passa a ser o sujeito da educação, o que muda as 
instituições educativas e as ciências humanas para dar conta desse sujeito. Neste período, é 
ressaltada a “estreita ligação entre infância e jogo, fato que leva todo pedagogo se interessar 
por ele” (p.55).  

O jogo e a psicologia 

No século XX, com o desenvolvimento da psicologia, Jean Piaget, psicólogo e biólogo 

suíço, estuda a formação do pensamento e desenvolvimento dos símbolos na criança e 

apresenta novas propostas científicas que valorizam a participação ativa do sujeito na 

aprendizagem15. Para ele, o jogo possui um caráter amplo em termos educativos, interferindo 

                                            
15A Formação do Símbolo na Criança: imitação, jogo e sonho (1971) Zahar editores. 
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diretamente no desenvolvimento infantil, visto que, pelo jogo, a criança, não só absorve a 

realidade como também passa a transformá-la. 

Winnicott (1975), médico e psicanalista inglês, corrobora esse pensamento fazendo do 

jogo sua metodologia para o tratamento dos pacientes ao tentar resgatar a capacidade de jogar 

que não foi estabelecida na infância. Em sua vasta pesquisa sobre o psiquismo do indivíduo, 

mostra a importância do jogo em sua formação, em sua capacidade de fazer parte da vida 

comunitária de forma ativa e de ter uma experiência prazerosa da vida. Para ele, isso se 

relaciona com a forma como a criança passa do princípio do prazer para o princípio da 

realidade, o que depende da relação que o bebê estabelece com sua mãe ou substituta. Se a 

mãe supre as necessidades básicas do filho (alimentação, contato, proteção), proporciona uma 

experiência de fusão mãe-bebê que dá à criança a noção de que a mãe faz parte dele. Esse fato 

Winnicott denomina controle mágico e a repetição deste fato resulta em um fenômeno que 

denomina ilusão. A mãe dá ao bebê a ilusão que a realidade exterior é criada por ele. Com o 

crescimento da criança, aos poucos, essa ilusão vai sendo rompida e ela experimenta objetos 

separados de si, criando a relação eu/não eu. A relação ilusão/desilusão vai formar uma área 

de experiência entre subjetividade e objetividade, exterior e interior em que a criança cria o 

que o autor denomina objeto transicional (o ursinho de pelúcia, o cobertor, a chupeta etc.), 

simbolizando o seio materno, Ela faz uso da imaginação, neste jogo de ocultação que 

apresenta a noção de presença e ausência, e é isso que a torna capaz de desenvolver a 

formação de símbolos.  

A área que se estabelece entre o mundo subjetivo e o exterior, área da função simbólica, 

Winnicott denomina espaço potencial. Neste espaço encontra-se o brincar, o jogo. Em um 

movimento pendular, a criança relaciona o que ela percebe objetivamente com aquilo que 

concebe em seu interior. Como vai existir, na idade adulta, uma tensão entre exterior e 

interior, o espaço potencial, intermediário entre as duas áreas, é que vai aliviar essa tensão. 

Esse espaço que é uma continuidade do espaço da brincadeira da criança vai dar lugar, na vida 

adulta, à arte e à religião (WINNICOTT, 1975).   

Portanto, a capacidade de jogar, de criar fantasias, de experimentar catarse seja na arte, 

ou na religião, ou nos rituais nasce dessa tensão entre o objetivo e o subjetivo, da necessidade 

de suprir as necessidades do indivíduo e de sua possibilidade de expressar seus desejos. 
O jogo coloca-se como uma experiência sensível, fundada no desenvolvimento do 
indivíduo em sua relação com o mundo, no seio do contexto cultural. O trabalho do 
jogo como aquele da arte situa-se entre o objetivo e o subjetivo, a imaginação e a 
realidade, o interior e o exterior, a expressão e a comunicação (RYNGAERT, 1985, 
p. 20).  
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Jogo e Educação 

Apesar de todo o avanço na área da psicologia, a dificuldade de unir jogo e educação 
vem justamente da representação social que ainda teima em estabelecer a oposição sério e 
não-sério. Os jogos utilizados com fins educacionais são encarados como instrumento: 
Servem à educação em seus aspectos recreativos e atrativos. Segundo Brougère (1998), “O 
jogo permite ao pedagogo explorar a personalidade infantil e eventualmente adaptar a esta o 
ensino e orientação do aluno” (p. 54).  Mas, ainda segundo este autor, o jogo não possui valor 
pedagógico em si, pois é apenas uma forma, pela qual poderá passar um conteúdo "o jogo não 
é educativo em si mesmo, é um dado da natureza infantil que deve ser utilizado para 
aprimorar a eficácia pedagógica do professor. (...). Recreação e artifício didático são, pois, as 
duas grandes direções que orientam a relação entre o jogo e educação" (p.58). 

A dicotomia prazer x trabalho em relação ao uso dos jogos na educação nos acompanha 
desde sempre e, até hoje, as disciplinas que lidam com jogos (entre elas a Arte e o Teatro) 
ainda não conseguem tanta relevância no âmbito escolar. A escola, muitas vezes, acaba por 
legitimar essa separação agindo de modo a compartimentar os jogos em um tempo / espaço 
específico e separado do momento “sério” destinado apenas aos estudos das disciplinas eleitas 
como importantes.  

Diante da multiplicidade de sentidos, variedade de significados e das tensões que o jogo 
proporciona ao pensamento e efetivo exercício, seguirei o que afirma Brougère, me 
reportando ao jogo no contexto da escola, destacando sua importância em uma perspectiva 
artístico-educativa.  

O jogo tem uma função social, o sentido social através de uma especificidade 
caracterizada pelo “como se”, pelo fingimento. Antes de ser atividade principal das 
crianças, a simulação lúdica parece ser um meio de expressão cultural, uma 
linguagem, até mesmo um ato eficaz na relação da sociedade com o sobrenatural, 
mesmo que usos profanos possam existir paralelamente (...). O sentido pôde variar: 
sem dúvida, não há simbólico lúdico em sentido único. A integração se faz sempre 
no quadro específico de uma cultura (BROUGÈRE, 1998, p.43). 

Portanto, segundo Brougère, o jogo é “uma estrutura significante que pode encerrar 
significações variadas, não predeterminadas” (p.43). Assim, é pertinente afirmar que o jogo 
tem seu sentido e objetivos associados ao caráter social e cultural do contexto no qual é 
criado. Uma linguagem comunicacional ampla e adaptável a situações específicas.  

Na perspectiva deste trabalho, o jogo teatral realizado com os alunos torna-se revelador 
por nos envolver a todos de uma forma completa, levando-nos ao encontro de nós mesmos. 
No jogo, vivências e experiências acontecem naturalmente, por ser um espaço livre de 
aprendizagem e ensinamento. Somente no jogo temos a ambiência propícia para a interação 
livre. O jogo, assim com a vida, existe no campo da ordem e desordem, da interação e da 
aleatoriedade.   
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O Jogo em Cena 

“Todas as pessoas são capazes de atuar no palco. Todas 

as pessoas são capazes de improvisar. As pessoas que 

desejarem são capazes de jogar e aprender a ter valor no 

palco. Aprendemos através da experiência, e ninguém 

ensina nada ninguém”  

(VIOLA SPOLIN) 

 A presença da plateia qualifica o jogo como teatral, delimitando seu sentido para dentro 
do universo cênico. No entanto, outra característica é própria deste tipo de jogo e difere da 
maioria dos jogos conhecidos: no jogo teatral não há competição, pois ganha-se na medida 
direta em que haja cooperação. O jogo teatral, portanto, é uma combinação com regras, um 
acordo entre quem joga e quem assiste ao jogo e, no meio de tudo isso, nasce uma forma fluida 
de comunicação, mediada por um estado lúdico que se estabelece no contato.  No aqui e agora 
da improvisação.       

Os jogos teatrais possibilitam, por sua estrutura, a apropriação de parte dos elementos 
básicos do teatro além de fazer aflorar as atividades espontâneas resultantes de uma natureza 
criadora bastante encontrada nas crianças e pré-adolescentes, mas que se revela ainda de forma 
desordenada. Trabalhar com o jogo é criar, na escola, um espaço em que o estudante possa 
desenvolver algo que lhe é próximo – a capacidade de jogo - e fazê-lo de forma sistemática. 
Aqui, busco uma compreensão dos sentidos de um teatro feito a partir do jogo e realizado para 
além de qualquer pretensão de carreira artística, ou seja, um teatro feito por e para todos. Nesta 
abordagem encontro um ponto de intersecção entre Viola Spolin e Jean Pierre Ryngaert, que, 
em diferentes perspectivas, desenvolvem um pensamento sobre um teatro com possibilidades 
amplas tanto no fazer quanto na recepção, partindo da noção de que todos nós somos teatro, ou 
seja, atores e não-atores submetidos aos mesmos métodos, nos quais os sujeitos se confundem 
com o próprio material de suas criações. Expressam-se a si mesmas ou “personagens” de seu 
universo imaginário. Os estudos destes pesquisadores se afinam pela preocupação com uma 
pedagogia do fazer expressivo em grupo. Além disso, concentram-se na prática, tornando essa 
modalidade o esteio de suas propostas.  

Concluída esta primeira apresentação, convido-te agora para mais uma etapa nesta 

jornada, na qual pretendo contar um pouco mais das experiências de sala de aula e através 

destas, chegar mais perto dos espaços, das pessoas e dos primeiros encontros no fazer teatral em 

grupo.      
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ATO II  

O ESPAÇO, OS ATORES, A AÇÃO 
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Artes Cênicas no contexto do Município do Rio de Janeiro  

Anos setenta: palco de contradições 

O Rio de Janeiro dos anos de 1970 é uma cidade em expansão. Já consolidada como um 

polo turístico brasileiro, a ex-capital federal vive uma fase de industrialização e crescimento 

econômico acelerado. Muitas obras ampliam os acessos a variadas regiões da cidade. 

Elevados, túneis e pontes ligam bairros considerados, até então, distantes.  

No entanto, apesar daquilo que era tido como um “milagre econômico”, o país vivia sob 

o regime de uma ditadura militar, instituída por um golpe militar em 1964 e consolidada 
quatro anos depois por meio do Ato institucional nº 5, que entrou em vigor em 13 de 
dezembro de 1968, tendo forte impacto na produção cultural, como atesta Marcio Cotrim 
Cunha, no artigo “Sociedade e Cultura nos anos 70: Esvaziamento Cultural e 
Experimentalismo”:  

Ensaios em número expressivo que tratam dos anos 1970, elaborados por artistas, 
críticos e intelectuais têm em comum, quando abordam a produção cultural, a 
dificuldade de irromper aos primeiros anos dessa década. Restringem-se, em muitos 
casos, a reflexionar sobre os anos imediatamente anteriores ao início da década. 
Cada um, à sua maneira, parece concordar que o cinema, o teatro, a poesia etc. têm 
entre 1969 e 1974 seu esvaziamento e consequente esgotamento. Essa interpretação 
foi motivada pela conjunção de fatores produzida ainda em 1968, que reverberou 
diretamente na produção cultural que vinha sendo engendrada e foi capaz de 
estigmatizar os anos seguintes sob a égide de um grande “vazio cultural16  

É neste cenário que vive a população do país e, no que tange esta pesquisa, a população 

do Rio de Janeiro. As manifestações artísticas daquele momento estavam quase todas sob a 

intervenção da censura. E o teatro parecia estar entre as maiores preocupações dos militares. 

Segundo o crítico José Arrabal, em seu ensaio sobre o teatro brasileiro: “Nunca, em toda a 

história de nossa formação social, foram proibidos tantos textos dramáticos e tantos 

espetáculos de teatro” 17.  Com um governo militar no poder e um golpe em curso, a 

sociedade carioca, assim como o resto do Brasil, vivia tempos controversos, cerceados em sua 

liberdade de expressão, de pensamento e opinião.  

O Teatro Educação no Rio de Janeiro nasce neste cenário tumultuado e, para contar sua 

história, me permitirei algumas idas e vindas no tempo, dinâmica que, de certa forma, faz jus 

                                            
16 https://dobras.emnuvens.com.br/dobras/article/view/313. Acesso em 17.07.2018. 
17http://tropicalia.com.br/en/leituras-complementares/teatro-anos-70. Acesso em 14.07.2018 
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as características da própria história do Teatro educação, sempre marcada por avanços e 

recuos.  

A educação brasileira no início dos anos de 1970 vivia os reflexos da ditadura militar e 

talvez um dos principais tenha sido a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, a 5.692/71, caracterizada principalmente pela formação educacional 

profissionalizante. Esta lei dividiu o ensino em três graus: o primeiro grau que compreendia a 

formação inicial e básica, o segundo grau que deveria se ocupar da preparação de mão de obra 

qualificada, visando suprir as inúmeras fábricas em ascensão no país e a demanda do setor de 

serviços, o terceiro grau que comportava as formações universitárias. A ênfase em uma 

educação tecnicista e voltada para o mercado de trabalho, copiando modelos norte-

americanos, substitui a educação mais humanista que até então vigorava no país.  

É difícil imaginar que, nesse cenário, as Artes Cênicas possam surgir nos currículos 

oficiais das escolas, a partir da Lei 5692/71, quando sabemos que o teatro era, naquele 

momento, considerado uma linguagem inimiga do regime político então no poder. É diante 

desta realidade que, pela primeira vez na história da educação brasileira, a disciplina de Artes 

Cênicas surge como componente obrigatório nos currículos da escola pública. E, antes que 

imaginemos apenas como um avanço, é prudente verificar e compreender o contexto no qual a 

lei é promulgada e o impacto que a mesma passa a ter nas escolas em relação as Artes 

Cênicas. 

Mariana Oliveira, em sua tese de doutorado Abordagens de História do Teatro na 

Escola (Unirio, 2009), destaca o caráter autoritário da Lei 5.692/71 através das palavras de 

Ana Mae Barbosa (1989), educadora brasileira, pioneira em Arte Educação. Para a 

historiadora “a inclusão obrigatória das artes na escola não foi uma conquista de arte-

educadores brasileiros, mas uma criação ideológica de educadores norte-americanos que, sob 

um acordo oficial (Acordo MEC-USAID), reformulou a Educação Brasileira” (BARBOSA, 

1989, 170; 2004:9 apud OLIVEIRA, 2013, p. 24-25). 

É perceptível, portanto, que, neste primeiro momento, o Teatro Educação ganha o 

espaço escolar em contornos não muito favoráveis aos educadores críticos, nem ao próprio 

ensino de arte, pois estava baseada em uma educação com características e valores 

estrangeiros, estranhos à nossa realidade e que, certamente, não refletiria as necessidades 

culturais da escola brasileira e nem à luta até então empreendida pelos arte-educadores que 

desenvolviam pressupostos, fundamentos e objetivos para o ensino das artes no Brasil.  
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A reforma promovida pela lei 5.692 / 71, de orientação tecnicista, objetivava uma 

educação secundária totalmente profissionalizante e as escolas tiveram seus cursos 

transformados em cursos técnicos. A Educação Artística foi concebida dentro de um 

parâmetro de polivalência, abrigando na área de Comunicação e Expressão, em uma 

disciplina denominada Educação Artística, as Artes Plásticas, a Educação Musical e as Artes 

Cênicas. Não era respeitada a formação do professor que teria que trabalhar com as várias 

linguagens na mesma disciplina. Destaco a título de reflexão e, baseado em minha experiência 

prática, que a polivalência, enquanto herança deste período, ainda hoje faz parte da realidade 

de muitas escolas, obrigando professores a ministrarem aulas de linguagens diversas (teatro, 

música, dança e artes visuais) e reduzindo, certamente o ensino de Arte à recreação sem 

objetivos claros e resultando quase sempre em superficialidade. 

Antes dos anos de 1970, já havia ensino de arte em algumas poucas escolas brasileiras, 

(ginásios vocacionais, colégios de aplicação e escolas pluricurriculares). A LDB de 1961 (lei 

4.024/61) havia instituído o ensino da arte, estabelecendo a disciplina Arte Dramática de 

forma não obrigatória. Com a repressão militar presente nos anos sessenta, a partir de 1964, 

com o golpe militar, as aulas de Arte Dramática foram controladas e, posteriormente, extintas, 

como esclarece Marli Bonome, pesquisadora de Teatro Educação: 
O teatro ficou rotulado como perigoso inimigo público e as aulas de arte dramática, 
nessas escolas, mesmo na década de 1970, não eram ignoradas pelo regime militar – 
que exigia que os textos teatrais trabalhados nessas escolas fossem previamente 
encaminhados ao Departamento de Censura Federal. Em 1968, essas escolas foram 
“invadidas” e posteriormente “fechadas” e muitos professores aposentados com base 
no Ato Institucional nº 5 e na Lei de Segurança Nacional (BONOME apud 
JAPIASSU, 2001, p.50). 

Japiassu, ao trazer Marli Bonome, nos mostra uma realidade da qual não podemos nos 

esquivar: a história do teatro educação no Brasil nasce de maneira conflituosa e segue 

enfrentando resistências de diversas ordens, sobretudo sociais e políticas.    
Lucia Helena de Freitas (Gyata), professora aposentada na rede pública municipal e na 

Escola de Teatro da UNIRIO (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro), atuou na 
escola básica durante os anos de 1970, 80 e 90, lecionando Artes Cênicas, apesar de ser 
concursada em Língua Portuguesa e ter atuado na disciplina por dois anos até seu ingresso no 
bacharelado da Escola de Teatro da UNIRIO. Em entrevista a este pesquisador, ela conta que 
foi “capacitada” para dar aulas de teatro na escola através de cursos de formação oferecidos 
por profissionais do SNT (Serviço Nacional de Teatro) e da Escola de Teatro (FEFIERJ) após 

a Lei 5.692/71 ter entrado em vigor e as demandas na rede municipal se tornarem evidentes. 

Gostaria de esclarecer que o Município do Rio de Janeiro dividiu as linguagens em disciplinas 

específicas: Artes Cênicas, Educação Musical e Artes Plásticas. Enquanto as disciplinas de 
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Artes Plásticas e Educação Musical possuíam professores formados em suas respectivas 

licenciaturas, as Artes Cênicas não contavam ainda com profissionais formados em razão de 

não haver, na época, cursos de licenciatura em teatro. Ela me conta que os profissionais de 
teatro estavam preocupados com o rumo que a linguagem poderia ter no município, pois 
algumas escolas estavam oferecendo a disciplina sem, contudo, possuírem professores 
qualificados para esta função. Então você tinha professores de matemática ministrando aula 
de teatro, a encarregada da biblioteca ministrando aula de teatro. Mas a grande maioria de 
professores nesta condição era mesmo de língua portuguesa. Uma ou outra experiência em 
teatro já seria o suficiente para se tornar professor. E isto era motivo de preocupação. Então 
o SNT (Serviço Nacional de Teatro) em convênio com o MEC (Ministério da Educação) 
oferece ao município um curso de capacitação em teatro educação (...). Isso foi oferecido nos 
meses de férias em aulas diárias em três módulos: janeiro e julho de 1975 e janeiro de 1976. 

A inexistência de profissionais formados na área de Teatro gerou certo “improviso” nos 
currículos em muitas escolas, já que, ainda, segundo a professora, o curso não atingiu todos os 
docentes da disciplina. Apesar disso, os profissionais compromissados com a disciplina 
desenvolveram seu trabalho mesmo em condições adversas: dificuldade de espaço para aulas, 
desconhecimento por parte de colegas e da direção dos objetivos da disciplina entre outros. 
Em 1976 e 1977, aconteceu um encontro anual para mostra de encenações, denominado “O 
Jovem Diz o Teatro”, supervisionado pela Secretaria de Cultura, que congregava a maioria 
das escolas que ofereciam Artes Cênicas no currículo. Era um momento importante para troca 
e conhecimento das atividades de Teatro nas escolas, tanto para professores como para os 
alunos. A Mostra terminou em 1978 com a mudança de governo. A nova secretária de cultura 
não era simpática ao evento. Neste contexto, caracterizado pela luta dos pioneiros para obter 
capacitação (muitos fizeram vestibular para estudar na Escola de Teatro da UNIRIO) e para 
conseguir a consolidação da disciplina, alguns professores, apesar de tudo, continuaram a 
ministrar aulas utilizando apenas seus conhecimentos empíricos. A Secretaria de Educação, 
no entanto, cria novos cursos de capacitação, como veremos a seguir, visando oferecer ao 
professor um maior conhecimento teórico e prático para o exercício da atividade docente. Esta 
realidade permanece sem alterações significativas até o ano de 1989, quando é graduada a 
primeira turma de profissionais licenciados em Artes Cênicas pela UNIRIO, ou seja, são 
quase vinte anos da inclusão da disciplina de Artes Cênicas no Município do Rio de Janeiro 
sem professores com formação na área.  

Anos oitenta: Efervescência e resistência político-cultural 

Os anos de 1980 são caracterizados por diversos movimentos sociais e políticos 

reivindicatórios que se constituem e se apresentam como resistências. Neste contexto, o 

movimento de ensino de teatro busca refletir as mudanças oriundas da crise econômica e 
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abertura política daquele momento, quando começam a se configurar discursos mais críticos 

em relação ao fazer artístico na escola. São datados desta época alguns encontros pioneiros 

entre os professores de artes cênicas. Estes encontros objetivavam uma maior organização 

pedagógica e conceitual para a disciplina e resultaram, em 1982, no 1º Documento Norteador 

para as Artes Cênicas, denominado “Os Caminhos das Artes Cênicas” que muito contribuiu 

para a instalação de uma prática comprometida com um pensamento crítico que possibilitasse 

a reflexão e transformação daquela realidade.   

O documento defendia a qualificação do corpo docente para a atuação em Artes 

Cênicas, condicionando estes profissionais à frequência no Curso de Teatro na Educação 

oferecido pelo MEC/SNT; o curso de Bacharelado em Artes Cênicas da Escola de Teatro da 

UNIRIO ou ainda nos cursos oferecidos pelo Serviço de Apoio Técnico do Departamento 

Geral de Cultura - Serviço de Teatro e Cinema da Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

(SME) nos currículos escolares. Este encontro entre os professores teve ainda uma sequência 

em 1983, com o documento “Os (des) caminhos das Artes Cênicas” que solicitava a 

oficialização e a regulamentação das Artes Cênicas.   

Em 1985 é criada a Licenciatura Plena em Educação Artística, habilitação Artes 

Cênicas na UNIRIO. A cidade contava na época com variados cursos de formação de atores, 

mas somente a UNIRIO mantinha formação em nível superior e tornou-se em 1989, a 

primeira instituição a formar professores de Artes Cênicas em nível superior. Um ano antes, 

em 1988, havia sido criado o cargo de Professor I para professores de Artes Cênicas, vagas 

inicialmente preenchidas por profissionais já atuantes na Secretaria Municipal de Educação. 

Ainda naquele mesmo ano houve, no município do Rio de Janeiro, o primeiro concurso 

público para Artes Cênicas, vagas preenchidas, pela primeira vez, por profissionais formados 

pela UNIRIO. 

Ainda nessa época, em razão do número pequeno de professores de teatro na rede, a 

Secretaria de Educação criou os Núcleos de Arte que ofereciam aos alunos da rede as diversas 

linguagens artísticas em aulas extracurriculares. Esses Núcleos existem até hoje e 

desempenham um papel importante para a prática artística diante da escassez de 

oportunidades culturais oferecidas. 

Nos anos de 1980, este pesquisador estava cursando o então chamado 1º Grau em uma 

escola pública da prefeitura de Teresina – Piauí. Não me lembro, em nenhum momento, de ter 

sido agraciado com aulas de teatro ou qualquer outra linguagem artística. Prova de que os 

movimentos reivindicatórios daquela época ainda levariam tempo para surtirem efeitos 
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práticos, ou seja, levar o ensino de Arte e de Teatro para dentro das salas de aula. Em 1986 

(como já descrito na introdução deste trabalho) tive uma experiência de teatro na escola, mas 

devido a um projeto do próprio “povo de teatro” que não estava ligado institucionalmente à 

educação. O Teatro 4 de Setembro, através da Fundação Cultural do Estado do Piauí é que 

estava, naquele ano levando profissionais de teatro para uma experiência em algumas 

(poucas) escolas públicas. O projeto não passou de meses e o “povo de teatro” deixou a escola 

por falta de condições mínimas para as apresentações. 

Atuando como professora do Curso de Licenciatura UNIRIO a partir de 1997, Freitas 

acrescenta dados bastante significativos sobre a atuação dos professores nas atividades 

docentes do município: os relatos feitos por alunos estagiários nas escolas do município 

revelaram que algumas aulas eram de qualidade questionável, pois havia professores 

remanescentes daquele período inicial dos anos de 1970 que optaram em lecionar teatro, mas 

permaneciam sem formação específica, provando que os cursos de capacitação da época, 

apesar do empenho dos coordenadores de teatro na SME não atingiram a grande maioria dos 

professores atuantes. 

A questão trazida pela professora Lucia Helena de Freitas (Gyata) me faz correlacionar 

com outra situação vivida por mim quase quarenta anos depois (Eu avisei que iria recuar no 

tempo e também avançar).  

Em 2016, eu precisei ministrar aulas de artes cênicas em uma escola na zona sul do Rio 

de Janeiro em caráter de complementação de carga horária, permanecendo lá por apenas um 

ano. A professora de Artes Cênicas oficial da escola precisou pedir uma licença médica e eu 

fiquei com suas turmas. Procurando dar continuidade ao trabalho, pesquisei entre os alunos, 

quais os jogos que eles já conheciam. As turmas então me relataram que a única atividade que 

praticavam durante as aulas de teatro era “Pular Carniça” 18. 

Os fatos uma vez relacionados não provam, mas abrem uma discussão possível: haveria 

de fato alguma evolução em termos qualitativos nas aulas de artes cênicas da prefeitura do 

Rio de Janeiro? Sim, sabemos que muitos professores formados em Licenciatura e que vêm 

preenchendo os quadros da Secretaria de Educação do Município do Rio de Janeiro investem 

em novas metodologias, criam projetos e mostras teatrais, procuram os mestrados 

profissionais em teatro e em educação para atualizar sua capacitação e, assim, melhorar sua 

                                            
18Brincadeira infantil na qual os participantes saltam uns sobre os outros apoiando a mão sobre as costas dos 
jogadores agachados, ou seja, "selando" as costas do amigo. 
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performance profissional. Temos visto muitos trabalhos consequentes e de qualidade na área. 

Agora, bons e ruins professores existem em todas as disciplinas. Não se trata aqui de julgar 

qualidades, mas questionar a necessidade de metodologias e atividades que estejam de acordo 

com as possibilidades de ensino e aprendizagem do teatro. A brincadeira de “Pular Carniça” 

até poderia ser utilizada como um jogo teatral, desde que submetida a uma intencionalidade e 

coordenada por um professor.  

Para Jerzy Grotowski, (1987) encenador polaco, o  grande trunfo do teatro é ser um ato 

gerado pelo contato entre as pessoas, o que o configura como um evento também biológico. A 

realidade do teatro é instantânea, no aqui-e-agora, e executada no próprio organismo dos 

agentes da cena, condições essas que fazem tal arte impossível de ser reduzida a meras 

fórmulas.  

Como nos diz o encenador, o teatro acontece no encontro. Encontro entre as pessoas, 

encontro entre as subjetividades, encontro entre os corações, encontro entre as emoções e 

afetividades. É preciso liberdade para criar. É preciso respeito aos grupos que praticam 

atividade teatral. Mas é preciso, sobretudo, informação técnica e competência metodológica 

do professor de artes cênicas para o desenvolvimento das potencialidades específicas da 

linguagem. Somente por este caminho será possível o verdadeiro encontro entre o Teatro e os 

alunos, e um possível desenvolvimento do processo ensino aprendizagem. 

Anos Noventa: A linguagem Teatral como Protagonista  

 Os anos de 1990 caracterizam-se por avanços conquistados dentro da área de Artes 

Cênicas com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9.394/96. Segundo essa legislação, 

a Arte passa a vigorar como área do conhecimento e seu ensino torna-se obrigatório no 

currículo das escolas, passando a integrar as seguintes linguagens artísticas: Artes Visuais, 

Música, Teatro e Dança no Ensino fundamental e Artes Audiovisuais para o Ensino Médio 

carecendo, portanto, de um professor especialista para cada linguagem. 

Uma tendência de importância ímpar desenvolvida nesta época e que iria influenciar o 

ensino das artes cênicas, apesar de se tratar das Artes Plásticas, foi a “Abordagem Triangular” 

de autoria da professora, autora e pesquisadora em Arte Ana Mae Barbosa que orienta o 

ensino de arte através do “fazer artístico” (a produção do aluno), da “análise de obras de arte” 

(a leitura da obra de arte) e da “história da arte” (contextualização histórica) 19. A Abordagem 

                                            
19Proposta Triangular ou Abordagem Triangular (também chamada erroneamente de Metodologia Triangular) 
ainda hoje é referência para muitos programas em arte-educação no Brasil, sobretudo por ser base nos 
Paramentos Curriculares Nacionais de Arte, dos ensinos fundamental e médio brasileiros. Esta proposta foi 
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Triangular não é o único, mas, certamente, um dos principais referenciais dos anos de 1990 

para os novos contextos da história da Arte Educação no Brasil. Inclusive os Parâmetros 

curriculares Nacionais – PCN – Artes, (BRASIL, 1998) indicam a Abordagem Triangular 

como recomendação conceitual. 

Apesar da lei em vigor, as secretarias estaduais, assim como a educação privada, 

insistem em colocar em seus currículos escolares a disciplina de Educação Artística com a 

visão tradicional da polivalência. Diante de tantos avanços e recuos, registro aqui uma 

constatação enquanto professor atuante na rede estadual de ensino do Rio de Janeiro: O 

ensino de teatro acompanha o movimento geral da educação brasileira trazendo para si todas 

as adversidades características deste setor: a desvalorização da categoria, os baixos salários, 

as péssimas condições de trabalho. Além destas, existem outras dificuldades específicas do 

teatro que, somadas, ampliam o quadro de obstáculos. O ensino de teatro ainda se defronta e 

se confronta com espaços onde a pedagogia tradicional e tecnicista vigora e o que se vê na 

prática de muitas escolas é um ensino em que as artes (e o teatro especificamente) são 

atividades vistas como menores, com seus conteúdos colocados como supérfluos. Assim, o 

teatro, quando realizado, acontece em salas de aula comuns e com tempo reduzido, impedindo 

a continuidade e o seu aprofundamento enquanto linguagem artística.  

Na instância teórica, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9.394/96 significou um 

grande avanço, pois nos apresentou a Arte como área de conhecimento bem como respeitou as 

especificidades das linguagens artísticas, ainda que, na prática, isto venha sendo conquistado 

aos poucos. Não podemos, no entanto, deixar de reconhecer que a lei inaugurou outro 

discurso e possibilitou diálogos neste contexto, pois o Teatro vinha de uma tradição de ensino 

na qual serviria à fixação de conteúdos de outras disciplinas ou outros objetivos gerais tais 

como desenvolvimento da personalidade, liberação emocional e estímulo à criatividade. 

Considerando o Teatro como área de conhecimento, estes objetivos tornam-se secundários, já 

que o principal é o conhecimento da linguagem teatral em sua especificidade. 

Atualizando as Artes Cênicas: Princípios norteadores, objetivos e dinâmicas 

Atualmente, no Rio de Janeiro, a rede municipal de ensino oferece em seu currículo três 
linguagens na área de Artes: Teatro, Música e Artes Visuais, o que não significa que uma 
turma venha a ter continuidade de estudo em uma mesma linguagem no ano seguinte. Desta 

                                                                                                                                        
sistematizada inicialmente no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo (MAC/USP) (1987/1993) por Ana 
Mae Barbosa. 
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forma, os planos de curso anuais devem levar em conta esta realidade, pensando os projetos 
desta disciplina com autonomia e bom senso.   

 No caso específico da Escola Artur Ramos, a situação é diferente, pois sou o único 

professor de teatro dando aula nas três séries (1º, 2º e 3º anos), ou seja, os alunos ficam 

comigo três anos seguidos, o que possibilita pensar um currículo que possua continuidade, ao 

menos ao longo de três anos. 
 No documento postado na página da SME intitulado “Multi Educação. Temas em 

debate”, baseado nos Parâmetros Curriculares do Ensino Fundamental, as Artes Cênicas são 
tratadas com rigor e respeito. A cartilha é composta por dois textos iniciais “O Ensino de 
Teatro” e “Reflexões sobre o Ensino de Teatro nos Ciclos de Formação”. Nestes documentos 
e também nos comentários a seguir, a cartilha destaca a indispensabilidade do ensino da 
linguagem teatral aos pequenos, como também atenta para uma adequada formação 
continuada do professor de Teatro. Segundo o documento "o professor de Teatro é, antes de 
tudo, um educador e, portanto, um indivíduo ciente e consciente de seu papel fundamental 
como elemento transformador de paradigmas para que não haja estagnação ou paralisação 
profissional" (SME, 1998. p.24).  

Ainda, segundo a cartilha, são objetivos da aula de teatro: 
• Desenvolvimento da percepção sensível e da imaginação criadora; 
• Leitura sensível das diferentes manifestações artístico-culturais; 
• Apreciação e leitura interpretativa de produções teatrais; 
• Desenvolvimento da percepção dos elementos do jogo teatral; 
• Realização do fazer teatral pela experimentação lúdica e expressão criadora. 

A cartilha, no entanto, não faz referência às condições de trabalho oferecidas ao 

profissional de teatro para que estes objetivos sejam alcançados. Questões sobre espaço 

adequado, tempos de aula e materiais ou até mesmo formação continuada não são 

mencionados, o que nos leva a crer que pelo viés da administração, para as aulas de teatro não 

existem especificidades.  

Destaco finalmente a lacuna ainda existente entre teoria e prática, quando o que está 

escrito não se configura na realidade do dia a dia. Esta será certamente uma preocupação 

minha durante toda esta pesquisa já que o pesquisador aqui possui preocupações íntimas com 

os fenômenos práticos realizados nas escolas.   Interessa-me, baseando-me em Maffesoli, 

(2010) o conhecimento comum que se produz em meio à prática a partir das relações diárias. 
A introdução ao teatro e das outras formas de expressão artística na educação escolar 
contemporânea ocidental trouxe consigo a discussão do sentido do ensino das artes 
para a formação das novas gerações. O debate, longe de se exaurir, permanece 
aberto, alimentado por diferentes argumentos, que buscam justificar seu valor 
educativo e sua inclusão no ensino formal (JAPIASSU, 2001, p. 23). 
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Revisitar a história do teatro educação no Brasil é perceber e considerar o que de fato 
significa avanço em nosso tempo em busca de uma pedagogia verdadeiramente teatral. As 
dificuldades que enfrento atualmente enquanto professor de teatro na rede pública podem ser 
vistas então como consequências de uma história marcada por tantos avanços e recuos. E estes 
avanços e, sobretudo, estes recuos é que caracterizam esta história como inconclusa, ainda 
muito frágil, jovem e com uma prática desconhecida, como registrada na fala da professora 
Lucia Helena de Freitas (Gyata): Não estou em sala de aula, mas eu tenho notícias de meus 
ex-alunos que estão sempre aqui conversando comigo e, infelizmente, toda a luta que tivemos 
para que a disciplina fosse reconhecida, para que ela tivesse um espaço próprio...  essa luta 
continua. Lá, da década de 1970 até agora (2018), continua a mesma desinformação a 
respeito da importância da disciplina por parte de algumas direções de escolas. O professor 
tem que trabalhar nas piores condições, sem espaço adequado, e depender muito da direção 
da escola que ainda acha que a disciplina de Teatro é para montar pecinhas em datas 
comemorativas. 

E acrescenta finalmente: eu sempre dizia aos meus alunos: vocês vão ser professores 
das crianças e professores de seus colegas, pois na escola ninguém sabe o que é aula de 
teatro e qual o seu valor. Para grande maioria, Teatro é apenas uma brincadeira, uma 
recreação, e, para alguns, uma bobagem.  É preciso esclarecer aos professores e aos colegas 
o que é o trabalho com a linguagem teatral. São quarenta e nove anos e há ainda uma luta 
enorme pela frente. 

Os rumos e objetivos do teatro na educação, bem como a dicotomia teoria e prática 
fazem parte de uma discussão aberta, um diálogo a ser construído, um debate necessário. Uma 
luta diária realizada em pequenos lugares por pessoas que quase sempre não se conhecem. 
Pequenos movimentos que vão se fortalecendo de maneira invisível e que, se não contribuem 
para mudar a situação do ensino de teatro nas escolas, seguramente colaboram para mantê-lo 
vivo entre os principais interessados: aqueles que o fazem. 
 

A Escola Municipal Artur Ramos  
 

O palco onde situaremos nossa jornada será uma escola. Escola de crianças. Pequenos 

que, como eu, transgridem a norma para encontrar a vida. Curiosos, eles serão os agentes de 

nossa odisseia, ajudando-nos a redescobrir o encantamento da vida através do teatro. Aqui, 

cara plateia, perceba as primeiras particularidades de nossa aventura: Nosso teatro se refere 

aos pequenos e está imerso no universo da educação, o que, certamente, nos levará a 

caminhos específicos que nos trarão questões um tanto peculiares.  
Ainda sobre o nosso palco é adequado informar que está situado no bairro da Gávea, 

zona sul do Rio de Janeiro, sendo denominado Escola Municipal Artur Ramos. Atende, 
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predominantemente, a crianças do bairro da Rocinha. Nesta escola, as relações entre 
direção/docentes e alunos, assim como a rotina das salas de aula, obedecem a um regime 
disciplinar que alia seriedade e organização. Disto resulta um bom desempenho escolar. As 
crianças geralmente são aprovadas com boas notas, gostam da escola, dos professores e dos 
amigos. Além disso, é comum a visita de pais de novos alunos à procura de vagas para o ano 
seguinte, quase sempre sem sucesso. A reflexão que faço, ao adentrar este palco, é que, nos 
projetos político-pedagógicos da educação em geral, existe pouco espaço destinado às 
disciplinas artísticas e, também, para uma pedagogia mais participativa em que as crianças 
possam desenvolver de forma mais efetiva as relações interpessoais e intrapessoais.  Mas 
esperem, vou desenvolver mais a discussão sobre isto em outros espaços da minha narrativa.  

Agora, deixe-me contar-lhe mais uma história... 
Naquele dia, uma manhã ensolarada do mês de fevereiro de 2012, já seria a terceira 

escola que eu iria visitar. Confesso que já tinha decidido desistir, afinal me considerava em 
uma posição desfavorável por ter feito concurso e, no entanto, não conseguir me encaixar nos 
horários impostos pelas escolas antes visitadas.  

Em 2012, durante a administração da secretária de educação Claudia Costin, foi 
instituído o ensino de Artes Visuais para a Educação Infantil e as Artes Cênicas para todas as 
séries do Ensino Fundamental nas escolas da Prefeitura do Rio de Janeiro. Diante disso, a 
Secretaria de Educação precisou convocar um número bem maior de professores especialistas, 
oriundos do último concurso, para cobrir as vagas que foram ofertadas com a nova realidade. 
De forma concomitante, buscava implementar nessas escolas uma proposta de horário rígida 
na qual os novos professores deveriam se encaixar em apenas dois dias fixos para aulas 
(terças e quintas feiras), possibilitando que os demais professores realizassem, nestes dias, as 
reuniões de planejamento. O cargo era de 16 horas, o que implicitamente deixa posto que 
estes profissionais, em sua maioria, já trabalham em outras instituições.  

As duas escolas, as quais visitei anteriormente, me impuseram um horário impossível de 
cumprir e, naquele momento, eu percebia que não poderia exercer o cargo na prefeitura sem 
ter que abrir mão de outros empregos. Como isso não seria possível, pensava em desistir, 
quando encontrei no meu caminho a Escola Artur Ramos. 

O acerto com a escola se deu de forma instantânea. Uma pequena conversa e 
combinamos horários e dias de trabalho fora da imposição da prefeitura (que viria logo depois 
a desistir da ideia por não encontrar professores disponíveis). A minha primeira impressão foi 
de surpresa por não ouvir os costumeiros barulhos de crianças conversando ou brincando. 
Perguntei a uma funcionária: “Onde estão as crianças?” Ao que ela prontamente me 
respondeu: “Em sala, estudando!”. Esta surpresa inicial com uma disciplina mais rígida viria a 
significar muito em meu futuro diário naquela escola.  

A Escola Artur Ramos ganhou este nome em homenagem a Artur Ramos de Araujo 
Pereira, médico psiquiatra, psicólogo social e antropólogo brasileiro que muito contribuiu 
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com seus estudos sobre psicologia social e psicanálise para a área da educação ao ser 
convidado pelo educador Anísio Teixeira para chefiar o serviço de Otofrenia e higiene mental 
– SOHM ainda na primeira metade do século XX. 

A escola foi fundada nos anos de 1960, abrigada em um prédio originalmente 
construído para outros fins e que, aos poucos, foi se adequando às necessidades de uma escola 
infantil. Chega aos anos de 2019 carregada de questões estruturais, mas não difere da maioria 
das escolas da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro.  

Na altura do número 176 da rua Marquês de São Vicente, a escola funciona nos dois 
turnos diurnos atendendo, principalmente, alunos do bairro da Rocinha em um quantitativo de 
aproximadamente 300 crianças. Um alto fluxo de trânsito é constante na frente da escola com 
passagem de ônibus coletivo, ônibus escolar e carros de passeio. As aulas realizadas na 
pequena quadra ou no parquinho infantil, ambos na parte da frente da escola, precisam contar 
com esta dificuldade constante nos dois turnos. No entanto, ao cruzar o portão que leva às 
salas, a escola impressiona pelo silêncio. Sua estrutura é cortada por um longo corredor. De 
um lado ficam as salas administrativas (direção, coordenação), sala de professores, banheiro, 
cozinha. E do outro, as salas de aula. No fundo ficam o refeitório e outras salas extras. Estas 
últimas, dependendo do número de turmas, podem vir a ser transformadas em espaços para 
realização de aulas especializadas (Artes Cênicas / Visuais), além de servirem também como 
salas de vídeo por conterem aparelhos de TV/DVD/som. 

O espaço para aulas especializadas (Artes Cênicas e Educação Física) é uma questão 
nevrálgica na escola pública. Talvez pela (des)valorização dada a estas aulas, as escolas quase 
nunca possuem espaços destinados para estes fins. Muitas não possuem pátios e as áreas 
externas são minúsculas, obrigando professores a improvisarem planejamentos alternativos. 
Em 2018, a prefeitura determinou que as escolas seriam obrigadas a “criar” espaços 
adequados para a prática das aulas de Artes Cênicas. A “lei” ficou apenas no papel, pois as 
próprias diretoras de muitas escolas sentenciaram que não haveria como cumprir tal 
determinação.  

Voltando a 2012. Naquele ano o corpo docente era composto de seis professoras, das 
quais quatro já estavam lá há mais de vinte anos. A direção geral também ultrapassava os 
vinte anos de gestão. Esta característica é fundamental para compreender as relações que se 
estabeleciam em sala de aula naquele momento: uma disciplina aplicada ao controle, visando 
uma sala de aula padronizada. 

Por uma limitação espacial, a escola não possui um horário único para recreio comum a 
todas as turmas. Foi criado um horário semanal para que cada professora leve sua turma para 
a recreação. Nem todos os dias as crianças têm recreio, no entanto, nestes dias, as aulas de 
educação física procuram suprir esta carência com jogos e brincadeiras. Ainda assim, é na 
aula de teatro, que vem à tona uma grande euforia. Uma forte energia circular e vibrante. As 
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crianças parecem não se conter em si, aproveitando o que sabem ser um dos poucos 
momentos em que podem correr, gritar, pular, brincar... se expressar como são.  

Até o ano de 2012, a Escola Artur Ramos nunca havia oferecido aula de Artes Cênicas. 
Segundo Renata Guerra, diretora adjunta da escola, o contato das crianças com as linguagens 
artísticas sempre se deu por intermédio das professoras não especializadas, através da criação 
de pequenos esquetes e coreografias para serem apresentadas em festas comemorativas da 
escola. Neste sentido, e em muitos outros, a Artur Ramos é representativa de um tempo no 
qual o Teatro (ou artes cênicas, como é chamada a disciplina), enquanto componente 
curricular, serve à escola e à educação somente em seus aspectos recreativos.  

Questionar até onde esta realidade faz parte de um passado e até onde é representativa 
de nosso presente é uma preocupação constante deste pesquisador, a partir, sobretudo, da 
compreensão das lacunas que separam teoria e prática.  Alinho-me, nesta discussão, ao 
pensamento de Ricardo Japiassu (2001) que mantém, como um dos focos de suas pesquisas, a 
preocupação com a utilização instrumental do teatro no meio escolar.      

 
O teatro na educação, ainda hoje, é pensado exclusivamente como um meio eficaz 
par alcançar conteúdos disciplinares extrateatrais (...). A introdução ao teatro e das 
outras formas de expressão artística na educação escolar contemporânea ocidental 
trouxe consigo a discussão do sentido do ensino das artes para a formação das novas 
gerações. O debate, longe de se exaurir, permanece aberto, alimentado por diferentes 
argumentos, que buscam justificar seu valor educativo e sua inclusão no ensino 
formal (p.23).  

 É neste panorama que a escola recebe as aulas de artes cênicas para um tempo semanal 

de 50 minutos e um planejamento em aberto. As aulas seriam oferecidas para todo o 

Fundamental I, incluindo turmas que iriam do 1º ao 5º anos, divididas nos dois turnos. 
 

Jornadas Dionisíacas: Oficinas de Jogos na Sala de Aula  

Apolo ou Dionísio? Os paradoxos do teatro na união dos contrários  

O fazer teatral se configura em uma contradição: constrói-se verdadeiramente na 

espontaneidade da improvisação, mas, enquanto espetáculo, ganha ares de organização, 

harmonia, definição e formas, características que, em princípio, negariam a sua própria 

natureza instintiva.  Enquanto espetáculo, resiste à sua natureza efêmera na re-apresentação, 

mas, em eterna contradição, também festeja o momento presente a cada novo encontro com o 

público. Portanto, o teatro é, ao mesmo tempo, instinto e razão, norma e vida, ordem e 

desordem, Apolo e Dionísio.   
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Em seu primeiro livro, O Nascimento da Tragédia, publicado em 1872, Friedrich 

Nietzsche, filósofo alemão do século XIX, atribuiu à arte um papel central na cultura humana. 

Ele afirma, baseando-se na produção artística da Grécia, que o destaque maior da arte daquela 

civilização se dava pela inquestionável beleza e criatividade sempre articuladas por duas 

forças inicialmente opostas. Segundo Silvio Galo (2014) em seu artigo “Filosofia, Experiência 

do Pensamento”, Nietzsche chamou essas forças de apolíneas e dionisíacas: em que 

“Apolíneo” (relativo ao deus Apolo) seria o princípio que representa a razão como beleza 

harmoniosa e comedida, organizada. Enquanto dionisíaco (relativo ao deus Dionísio) é o 

princípio que representa a embriaguez, o caos, a falta de medida, a paixão. 

Embora as características apolíneas e dionisíacas sejam diferentes, elas não se excluem, 

mas se completam. E é esta relação complementar entre esses dois deuses que permitiu 

segundo Nietzsche, o nascimento da tragédia e a existência do teatro, que sobrevive à sua 

própria repetição para renascer intenso, vigoroso, instintivo. 

Sobre Apolo, já apresentado nesta jornada, nos diz Nietzsche (1992): “Apolo, na 

qualidade de deus dos poderes configuradores, é ao mesmo tempo deus divinatório. Ele, 

segundo a raiz do nome, o ‘resplendente’, a divindade da luz, reina também sobre a bela 

aparência do mundo interior da fantasia” (p. 29). 

Ao mesmo tempo, Dionísio se faz presente. É o instinto se sobrepondo à razão. Segundo 

Salvatore D’Onofri, professor de Teoria Literária, em seu livro “Pensar é Preciso” (2009): 

 
 O espírito dionisíaco encontrou sua primeira manifestação artística no coro 
ditirâmbico que, segundo a maioria dos estudiosos da literatura grega, foi o embrião 
da tragédia antiga, quando o mito de Dioniso, no lugar de ser apenas cantado (poesia 
lírica) e contado (narrativa), passou a ser também encenado (teatro). As pessoas que 
compunham o coro dionisíaco se sentiam transformadas pela embriaguez e punham 
de lado a máscara social, manifestando sua verdadeira personalidade.20 
 

Podemos dizer que o teatro é a síntese de uma “aliança fraternal” entre Apolo e 

Dionísio. Não um duelo de forças contrárias, mas sim uma coexistência entre razão e instinto, 

para tornar-se uma mímesis visceral e emocionante da vida em um espetáculo de beleza e 

encantamento. É a presença de Apolo que organiza o impulso e a emoção de Dionísio. Mas é 

Dioniso quem confere ao teatro sua natureza vital: o “traço de união entre carne e espírito”, 

como disse Nietzsche em relação à arte, o teatro carrega pra si a grandeza de renascer de sua 

própria contradição.  Mantêm em sua essência, duas potências contrárias que não se anulam, 

                                            
20https://pt.wikisource.org/wiki/Pensar_%C3%A9_preciso/I. Acesso em 17.09.2018 
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mas, antes, se fortalecem. Assim, o teatro quebra qualquer relação dicotômica em sua 

realização, festejando a comunhão dos contrários, a união entre os inversos. E, antes que 

possamos pensar em contraditório, ele, o teatro, nos convida para uma relação dialética com a 

vida, na qual razão e emoção, ordem e desordem caminham juntas. 

Ao analisar o jogo teatral, na escola, verifico que a encenação resulta de um processo 

que reforça a improvisação que parte de corpo e mente livres e da imaginação, mas que, aos 

poucos, vai tomando forma e estrutura sem, contudo, perder a força vital que a alimenta. Na 

escola, apolínea por excelência, o teatro abre brecha para a entrada de Dionísio e sua união 

com Apolo. 

As crianças, invariavelmente, são pessoas criativas. Curiosos, elas acabam por propor 

novas relações com o que lhes é apresentado. Lúdicas em suas ações, estes seres pequenos, no 

encontro com o jogo teatral, mostram-se quase sempre inventivos, porém, ao iniciar o contato 

com a linguagem teatral, seus produtos não apresentam uma forma mais definida, nem limites 

visíveis, ou, para fazer referência ao próprio teatro, são mais dionisíacos. Os pequenos 

jogadores em grupo costumam aceitar as propostas que lhes são oferecidas para, logo em 

seguida, transformarem-nas em outra coisa. Para elas, o jogo é (e não deveria ser para todos 

nós?) uma brincadeira divertida em que as regras existem e podem ser quebradas quando o 

jogo e a criatividade dos jogadores tornarem necessário.  

É, partindo destes fatores (a ludicidade e o prazer instituídos pelo jogo), que encontro a 

ressonância no pensamento de Maffesoli em sua crítica à educação da modernidade 21 que, 

segundo ele, possui duas marcas fundamentais: “a postergação do gozo (ou seja, a valorização 

do que vem depois) e o racionalismo (a crença absoluta da razão)”.  

  Para o autor, na pós-modernidade, a socialização das crianças deve se basear no 

conceito antropofísico de iniciação 22 como nas tribos primitivas e, assim: 

                                            
21Por “modernidade” Maffesoli indica o período histórico-social que vai do século XVII até o final do século 
XX. Para entender a diferença entre modernidade e pós-modernidade, segundo o autor, leia sobre a palestra 
ministrada na UFSC: http://noticias.ufsc.br/2014/04/maffesoli-fala-na-ufsc-sobre-modernidade-e-pos-
modernidade. 
22Sobre “iniciação”, Maffesoli, em entrevista para Nizia Villaça, diz que “ela não postula a existência de um 
vazio a ser preenchido, mas retoma a ideia de que existe, em cada um dos indivíduos, a criança ou o jovem em 
particular, um “tesouro” específico que convém fazer sair novamente”. É essa ideia que leva a um processo de 
acompanhamento. É essa ideia que caracterizava, nas sociedades primitivas, o mecanismo de iniciação que está 
em vias de renascer em nossas sociedades pós-modernas. É interessante observar que o desenvolvimento 
tecnológico, em matéria de internet e de outros meios de comunicação interativa, acomode esse processo 
iniciático. O fenômeno Wikipédia e outras enciclopédias participativas exprimem bem essa horizontalidade do 
saber... o retorno da forma iniciática é um desafio que nos é lançado e que coloca em destaque a 
“horizontalidade”, enquanto uma característica da pós-modernidade. 
https://dobras.emnuvens.com.br/dobras/article/view/43/43 
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O desafio é como vamos mobilizar a energia dos jovens sem castrá-las demais. A 
gente vai acentuar os imaginários coletivos, sonhos, ideais, fantasias. Existe nessas 
jovens gerações uma coisa que vai acentuar as emoções vividas em comum, dos 
afetos e sentimentos – analisa: – As tribos são formadas por compartilhamentos de 
gostos, não de ideias. Um gosto sexual, musical, esportivo. Não estamos mais 
enclausurados no eu mestre de mim mesmo, mas em primeiro lugar privilegiamos a 
tribo onde eu vivo.23  

O jogo teatral, realizado em grupo, reforça o fazer compartilhado, a expressão das 

emoções, do imaginário coletivo, o prazer de estar junto e a noção de pertencimento. 

Ao mesmo tempo, Maffesoli indica outras mudanças importantes que vêm sendo tecidas 

na pós-modernidade: a valorização do tempo presente, do aqui e agora, o sentido da criação e 

o sonho de transformar a própria vida em uma obra de arte. Uma visão que ressalta o culto do 

corpo, pois “não sentimos mais, como (Sigmund) Freud afirmou sobre a modernidade, o 

postergamento do gozo, mas agora é o repatriamento do gozo. O correlato é a importância do 

corpo, que se veste, e a musculação. Presenteísmo é como eu chamo a importância do 

corpo”.24 

Da mesma forma, acentua o fim do racionalismo com a valorização dos sentimentos e 

das experiências artísticas. Está se construindo um cimento ético a partir das emoções e do 

compartilhamento dos afetos: “essa ética da estética é que vamos encontrar nos diversos 

esportes, arte. As apostas são colocadas não mais na independência, mas na interdependência. 

E, para mim, isso é que vai constituir a ordem pós-moderna”.25 

Maffesoli explica a necessidade de uma mudança de paradigma na escola, baseada até 

aqui em uma verticalização de poderes, que possa criar uma horizontalidade de princípios que 

proporcione aos alunos o direito de serem ouvidos e respeitados. “a minha proposta é dizer 

que o oposto da paranoia vertical é o nascimento de um saber juvenil que temos que compor e 

acompanhar, saber que isso vai reinvestir, reutilizar e reintegrar toda uma série de parâmetros, 

como o lúdico, que está sendo colocado de lado. Entre corpo e mente não há mais 

separação”.26  

Portanto, considerando a importância do jogo teatral como uma forma de transformação 

da realidade de nossos alunos, pautei o desenvolvimento de meu trabalho de teatro na escola 

                                            
23https://extra.globo.com/noticias/educacao/educacao-360/sociologo-frances-michel-maffesoli-preve-era-dos-
afetos-20174105.html. Acesso em 20. 08.2018 
24https://extra.globo.com/noticias/educacao/educacao-360/sociologo-frances-michel-maffesoli-preve-era-dos-
afetos-20174105.html. Acesso em 25.08.2018 
25https://extra.globo.com/noticias/educacao/educacao-360/sociologo-frances-michel-maffesoli-preve-era-dos-
afetos-20174105.html. Acesso em 26.08.2018 
26https://extra.globo.com/noticias/educacao/educacao-360/sociologo-frances-michel-maffesoli-preve-era-dos-
afetos-20174105.html. Acesso em 30.08.2018 
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na vontade de dar-lhes voz e de propiciar o encontro e a expressão dos afetos, valorizando sua 

capacidade de criar e imaginar, o que passarei a discorrer a partir daqui.   

Nem tudo que contarei a partir de agora será objeto de análise futura nesta pesquisa – 

pelo menos não diretamente. Mas, reconheço a indispensabilidade de apresentar estas 

experiências, pois foi a partir de cada uma delas que se configurou a realidade da prática 

teatral da Escola Artur Ramos durante a realização desta pesquisa. Ao contar, me reservarei o 

direito de ir e vir no tempo, relacionando experiências que compreendem o período que vai de 

2014 a 2018, sendo que somente as vivências de 2018 serão mais diretamente analisadas 

posteriormente.  

Saiba, prezada plateia, que cada movimento artístico analisado a frente foi fruto do 

somatório de todas estas vivências agora relatadas. 

O Jogo Teatral: Possibilidades de Reencantamento na Escola  

O Projeto de Teatro da Escola Artur Ramos foi elaborado aos poucos, levando em conta 

as dificuldades variadas e sempre presentes, ouvindo um pedido aqui, uma sugestão ali, os 

sentidos deste componente curricular obrigatório foram sendo descobertos e/ou construídos ao 

longo de alguns anos. A cada novo período letivo, procurava experimentar novas 

possibilidades, utilizando variadas linguagens, inclusive misturas entre elas, sempre buscando 

a aproximação das crianças com a expressividade em grupo pelo uso do corpo e da 

criatividade expressiva. A escolha de temas para apresentações quase sempre foi uma decisão 

partilhada entre professores, direção e coordenação, mas, em sala de aula, as decisões e 

escolhas foram mediadas apenas pela relação professor/estudantes e, sobretudo, pelo contato 

estudante/estudante.  

Por algumas aulas, deixei que as crianças se movimentassem livremente para que eu 

pudesse observá-las. Sem nenhuma regra adulta que limitasse a brincadeira, elas brincavam 

com o outro e para si. Utilizavam o círculo fechado e esqueciam que poderiam estar sendo 

observadas pelo adulto. As brincadeiras eram baseadas no jogo dramático, ou seja, no faz de 

conta sem preocupação com plateia. Uma representação com o outro e não para o outro.  

O princípio do jogo já está na criança quando se relaciona com outras. De acordo com 

Peter Slade, em seu livro O Jogo Dramático Infantil (1978), a brincadeira de representar é a 

“raiz do jogo dramático” e também “um comportamento real dos seres humanos”. Diante 

disso, Slade chama a atenção para a necessidade de, nós adultos, distinguirmos antes de tudo 

o que a criança já faz em seu cotidiano e o que sabemos e esperamos do teatro para elas. 
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O jogo dramático, ainda segundo o autor, é uma prática repetitiva na qual a ação 

acontece em todas as direções e não há entre os participantes, nenhuma diferenciação entre 

quem faz e quem assiste. Enquanto que o teatro é “uma ocasião de entretenimento ordenada e 

uma experiência emocional compartilhada” (...) “o Jogo dramático é uma parte vital da vida 

jovem. Não é uma atividade de ócio, mas antes a maneira da criança pensar, comprovar, 

relaxar, trabalhar, lembrar, ousar, experimentar, criar e absorver. O jogo é na verdade a vida” 

(Ib, p.17-18). 

Neste processo educativo, estaríamos agora em um estágio “entre” o jogo dramático e o 

Teatro (teatro como linguagem artística). Este lugar transitório seria também um momento de 

experienciar relações, descobrir e elaborar possibilidades de jogo com e para o outro.    

O jogo teatral “entra” no processo para provocar as crianças a fazer a passagem do jogo 

dramático para outro estágio de jogo, agora com regras e, principalmente, com a presença e 

percepção da plateia. Uma intenção clara de fazer para o outro ver, como indica Koudela 

(1992): 
Ao guiar a inclinação natural da criança para a imitação e para o jogo, estamos 
favorecendo o seu desenvolvimento intelectual. Na atividade de grupo, o jogo pode 
ser orientado e governado por um objetivo coletivo, que auxilie a criança a superar a 
fase egocêntrica e o subjetivismo individualista. O ensino de teatro pode ser visto 
como uma fusão deliberada entre o jogo simbólico e o jogo de regras (p.38).  

  O Projeto de Artes Cênicas da Escola Artur Ramos tem procurado ser um espaço 

privilegiado de experimentações de formas artísticas, as quais chamamos de teatro. É bom 

destacar aqui que muitas das soluções cênicas adotadas nos projetos advêm de dificuldades 

das mais variadas ordens: espaciais, temporais, organizacionais. Refiro-me as diversas 

situações de sala de aula nas quais o jogo teatral, pela sua capacidade única de absorver a 

cultura do espaço no qual acontece, apropria-se da dificuldade, tornando-a parte integrante do 

fenômeno artístico. Invariavelmente, tive o jogo como possibilidade didática em todas as 

etapas deste trabalho. Jean-Pierre Ryngaert e Viola Spolin, como já exposto no Ato I desta 

pesquisa, são duas importantes referências no processo prático de aprendizagem da linguagem 

teatral por meio do jogo. Durante todo o processo descrito aqui, procurei alinhar o meu 

pensamento aos encaminhamentos metodológicos destes dois pesquisadores.  

Indutor Imagem – A fotografia como percurso  

A imagem foi um dos primeiros indutores do jogo utilizados por mim no processo do 

jogo teatral com as crianças. O trabalho com imagens paradas pode ser um caminho para se 

chegar devagar a uma composição, fazendo-as se sentirem cada vez mais à vontade, sem 
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forçá-las a uma exposição total, em uma cena com voz e movimento. Uma etapa no processo, 

uma possibilidade “menos radical que nas improvisações” (RYNGAERT, 2009, p.165).  

Ryngaert (Ib) indica as imagens fixas como possibilidades de aproximação com os 

personagens, fazendo o corpo das pessoas intervir concretamente. Nos primeiros trabalhos 

realizados, considerei as imagens fixas adequadas àquela etapa do processo, pois, por meio da 

fotografia, a criança poderia “mostrar” seu personagem em um nível de exposição 

proporcional à sua timidez, ainda presente.  
Por intermédio de imagens fixas, os jogadores mostram o personagem, o tempo de 
uma pose, numa ocupação banal, a partir de uma instrução fechada (despertar, 
refeição, sono) ou aberta (momentos agradáveis, desagradáveis...). Essas 
representações concretas desencadeiam um processo de teatralização que será 
continuado(Id). 

Inaugurei, em 2014, o projeto Gibi que objetivava a construção em grupo de histórias 

em quadrinhos. Desejava ainda utilizar essas histórias originais como roteiro para a 

construção de vídeos a partir de fotografias das crianças em poses que remetessem aos 

personagens criados por eles mesmos no desenho. 

Na 7ª edição do livro A Imagem no Ensino da Arte, lançado em 2009, a pesquisadora e 

arte-educadora Ana Mae Barbosa fala sobre O Humor dos Quadrinhos como Instrumento 

Educacional, estudo dirigido por Eduardo Carvalho, (disponível em 

www.envolverde.org.com.br) e no qual a professora Betânia Libânio Dantas de Araújo 

destaca a ausência de linguagens interessantes aos jovens nas escolas, como os quadrinhos.  

Para esta pesquisa, a afirmação da professora, bem como o destaque dado a ela por Ana 

Mae, me interessou duplamente, já que me guiou tanto em relação à ação do projeto (ver e 

fazer arte) quanto ao uso de uma linguagem específica que é a história em quadrinhos. 
A Abordagem Triangular atua em todas as instâncias do conhecimento (...) se 
atuamos apenas no fazer sem reflexão ou só na leitura alheia ao fazer, quebra-se aí o 
princípio da aprendizagem significativa. Esse é um problema que em muitas escolas 
ensinam quadrinhos apenas como repetição de uma técnica determinada, impedindo 
seus estudantes de criar seus próprios personagens, com traços próprios 
(BARBOSA, 2009, p. 27-28) 27. 

Aqui cabe uma ressalva esclarecendo que a fala da professora refere-se especificamente 

às artes visuais e, em minha pesquisa, investi em uma adaptação, que consistia no uso cênico 

da linguagem do gibi.  Nesta direção considero valorizar a criação dos estudantes, mas não 

perco de vista o objetivo final que é o uso do corpo na cena. Os quadrinhos aqui, ainda que 

representem uma etapa prazerosa e significativa do processo, são utilizados como indutor e 

não como fim em si.    
                                            
27 Em relação à “Abordagem Triangular”, aludida no texto, explicarei seu conceito logo a seguir na descrição do 
próximo projeto 
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As salas de aula da Escola Artur Ramos possuem um espaço destinado às revistas e 

gibis. São geralmente doações dos professores, pais e, até mesmo, das próprias crianças. É um 

material vasto, contendo diversos gêneros como aventura, humor, terror entre outros. O 

primeiro momento deste projeto foi composto apenas de leituras de diversas histórias. Em 

seguida (já em outra aula) reuni novamente os grupos e sugeri que criassem suas próprias 

histórias. Inicialmente usamos apenas quatro quadrinhos para os desenhos. As crianças 

fizeram escolhas variadas e sua produção foi igualmente diversificada com histórias bastante 

criativas. Entre muitas histórias, uma me chamou particularmente a atenção. C. de apenas 7 

anos, desenhou as aventuras de um tablete de manteiga. A história se chamava “Manteiga 

Escorregadia”. No primeiro quadro a personagem estava saindo para passear, no segundo 

quadro, ela leva um tombo, pois os seus pés em contato com o solo sempre deslizam, no 

terceiro quadro ela põe um tênis desses de corredor e, no quarto quadro, ela sai caminhando 

feliz enquanto diz para os amigos que olham para seus pés: “É pra ficar mais firme!” Seu 

desenho ficou durante meses no mural da escola como um dos mais criativos, revelando que a 

pequena tinha aptidão não somente para o desenho, mas, sobretudo, para a literatura.   

Os temas de super-heróis, vilões, bruxas e animais falantes foram recorrentes nas 

histórias das crianças, como também outras envolvendo ladrões, polícia e violência. Procurei 

juntar algumas histórias, tornando-as mais longas e com personagens variados, até para que 

todos pudessem participar. A ideia era, de alguma maneira, poder encená-las num futuro 

próximo. A primeira história era baseada em uma fofoca e tinha como título: “O Ladrão”. Era 

a história de um “telefone sem fio”, ou seja, uma mentirinha contada sobre um ladrão que, 

supostamente, havia fugido da prisão em uma pequena cidade do interior chamada “Dente de 

Leite”. A notícia se espalhava e todos os moradores (em sua maioria crianças) tinham suas 

rotinas alteradas até descobrirem que tudo não passava de um mal entendido: Era natal e o 

ladrão fugiu apenas para entregar presentes em uma escola. Pelo gesto, acaba sendo anistiado 

pelo prefeito.  

Outra história que se tornou preferida das crianças chamava-se “O Rapto das Bolsinhas” 

em alusão ao título da peça de Maria Clara Machado, “O Rapto das Cebolinhas”. As 

aparências com a famosa peça infantil paravam por aí, pois na versão das crianças da Artur 

Ramos, o enredo era completamente diferente: Duas crianças resolvem ir ao shopping sem o 

consentimento de sua mãe. São assaltadas, procuram, sem sucesso, alguns super-heróis para 

ajudá-las. O desfecho acontece quando um dos ladrões se revela como um detetive e prende 
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os verdadeiros ladrões, devolvendo as bolsinhas para as garotas que agora pensam duas vezes 

antes de cair em desobediência.  

Esta história mostra muito dos valores presentes nas crianças naquele momento. Elas 

quiseram destacar a obediência/desobediência, talvez inspiradas nos contos de fadas que, 

invariavelmente, acabam sendo contados na escola. Um dado interessante é que os super-

heróis nem sempre são os salvadores da pátria, ficando com a parte divertida da história, ou 

seja, super-heróis trapalhões. A presença da violência, mostrada por eles através da relação 

entre bandidos e policiais, é recorrente nas histórias propostas e evidenciam uma realidade 

dura e cruel na qual essas crianças estão inseridas. Assaltos, sequestros, troca de tiros e mortes 

fazem parte do dia a dia de cada uma delas que chega a relatar que passam a noite embaixo da 

cama, ouvindo tiros que, muitas vezes, passam por dentro de casa. No entanto, por uma 

capacidade única de ver o mundo por um filtro lúdico, a criança consegue se relacionar com 

todas essas questões de maneira leve, talvez numa tentativa de exorcizar o medo que sentem 

cada vez que precisam entrar em contato com a violência. 

 A Rocinha é um bairro historicamente marcado pela violência derivada do tráfico de 

drogas. Nos últimos anos, foram inúmeros os tiroteios, prisões, guerras entre facções 

criminosas, mortes, inclusive de policiais em confronto. Uma realidade que, infelizmente, é 

espelho de muitas outras comunidades em diversas áreas do Rio de Janeiro.  As crianças não 

brincam na rua na frequência que precisariam (até porque os espaços nas comunidades são 

mínimos ou inexistentes), ficando a escola responsável também por suprir essa carência. 

Como tudo é material para as brincadeiras, as crianças, no processo do jogo, acabam por 

transformar o medo e a dor em formas teatrais.   

Escolhidas as histórias, montei um roteiro e a turma me ajudou a escolher os 

personagens. Cada cena da história foi fotografada e, em um processo digital, acrescentei os 

balões com falas e uma música ao fundo que conferia ainda mais humor à linguagem. Esses 

vídeos foram apresentados em sessão especial, primeiro em sala e, em seguida, para as outras 

turmas.  Esta fase do aprendizado trouxe uma grande autoconfiança para as crianças que, no 

primeiro momento, envergonhavam-se de verem a si mesmas em vídeo, colocando as mãos 

nos rostos para não encarar os amigos, para depois pedirem para ver novamente. É a 

transposição de uma brincadeira para a tela. Sentem-se representadas, pois veem, ali, parte da 

história que criaram além do prazer em poder ser outra pessoa e, principalmente, um super-

herói ou outro personagem de destaque. 
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Nos anos de 2014 e 2015, um dos projetos realizados com as turmas de 1º, 2º e 3º anos 

do Ensino Fundamental foi intitulado: “Mural do Pintor” a partir das obras de Cândido 

Portinari (em 2014) e Heitor dos Prazeres (em 2015).  As turmas foram apresentadas aos 

artistas através de suas obras, reconhecendo ali seu estilo e, também, sua motivação para 

pintar. Tendo os quadros como indutores, sugeri às crianças que identificassem, na obra, os 

personagens, o espaço, e a ação. Esta estrutura dramática sugerida por Spolin (2010) - o Onde, 

o Quem e o O Quê - guiou a produção gráfica das crianças que desenhavam pensando em uma 

cena composta por espaço, personagem e ação. Na composição de sua versão para o quadro, 

as crianças podiam, inclusive, criar outros personagens a partir do “cenário” da obra, 

nascendo assim uma versão autoral. Elas desenharam a obra que mais lhes chamou a atenção 

e tiveram a liberdade de adaptar a seu modo a figura apresentada.  

Em seguida, partimos para a segunda fase do projeto no qual as crianças emprestaram 

seus corpos para dar vida aos personagens das pinturas, assumindo atitudes e posições mais 

próximas o possível do quadro original. Repetindo a atitude do personagem no quadro, as 

crianças viam-se transportadas para o universo do pintor ainda que mantivessem destacadas 

suas referências.  “Mãe com Filha Morta”. “O Homem”, “Meninos Brincando” foram 

algumas das obras trabalhadas de Cândido Portinari. A culminância do projeto seria a 

confecção de um mural com as fotografias originais dos quadros, ao lado da versão da criança 

utilizando o próprio corpo como modelo.  

No decorrer do projeto, a criança havia se relacionado com a obra em várias frentes 

compreendendo seu autor e o contexto da obra, criando releituras gráficas e usando o próprio 

corpo para materializar a sua ideia. Para este projeto, trabalhei alinhando-me com o 

pensamento de Ana Mae Barbosa (1998) e sua “Abordagem Triangular”. Essa proposta foi 

pensada originalmente para as Artes Visuais, mas sua concepção atinge as outras artes por seu 

caráter pedagógico de enfoque da arte. 

Essa proposta, conforme dito anteriormente, procura unir três vértices ou pontos de 

ensino/aprendizagem ao mesmo tempo. São eles: “apreciar arte” “fazer arte” e “contextualizar 

arte”.  

O primeiro vértice “apreciar” englobaria o acesso e a apreciação das obras de arte. O 

vértice “fazer” diz respeito à prática artística, ou seja, qualquer oportunidade do estudante de 

elaborar e apresentar sua visão ou versão da obra utilizando os mais diversos meios e 

possibilidades das linguagens, como, no âmbito desta pesquisa, o corpo em cena visando uma 

expressividade. O terceiro e último vértice - “contextualizar” - geralmente é compreendido 
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através da investigação da biografia do autor ou sua inserção na história da arte e, o mais 

importante, identificar e analisar o contexto específico no qual a obra foi produzida. 

No projeto com a Escola Artur Ramos, tomamos a série “Brincadeiras Infantis” na qual 

Portinari pinta crianças em atividade lúdica. Nestes quadros, muitas brincadeiras infantis são 

resgatadas de um passado, o que foi um mote de criação para algumas professoras em seus 

trabalhos em sala de aula. As crianças escolhiam uma obra como, por exemplo, “Meninos 

Soltando Pipa” (obra de 1947) e a elas atribuiriam versões sobre a brincadeira de soltar pipa. 

O mesmo era feito sobre a brincadeira do “jogar pião” e assim por diante. Portanto, o 

entendimento da obra de Portinari foi construído por um viés específico: a brincadeira.   
Em nossa vida diária, estamos rodeados por imagens impostas pela mídia, vendendo 
produtos, ideias, conceitos, comportamentos, slogans políticos etc. Como resultado 
de nossa incapacidade de ler essas imagens, nós aprendemos por meio delas 
inconscientemente. A educação deveria prestar atenção ao discurso visual. Ensinar a 
gramática visual e sua sintaxe através da arte e tornar as crianças conscientes da 
produção humana de alta qualidade é uma forma de prepará-las para compreender e 
avaliar todo tipo de imagem, conscientizando-as de que estão aprendendo com estas 
imagens (BARBOSA, 1998, p. 17). 

Em 2015, tivemos mais uma edição do projeto e, desta vez, utilizando as obras do pintor 

Heitor dos Prazeres. Este artista plástico, e também músico e compositor, despertou grande 

interesse das crianças por suas imagens, muito provavelmente pela identificação com as 

situações e os personagens (geralmente negros, moradores do morro e apaixonados por 

carnaval e samba). Heitor dos Prazeres costumava retratar a vida nas favelas cariocas. Seus 

quadros reproduziam as brincadeiras infantis nos morros como soltar balão, pipa, pular corda 

entre outras. Além disso, a vida diária na favela também aparece com homens jogando sinuca, 

baralho, jovens em festas juninas e rodas de samba. Essa volta a épocas passadas (Heitor tem 

sua maior produção nos anos de 1940 e 1950) também pareceu encantar as crianças que, ao 

apreciar as obras, faziam comentários sobre as brincadeiras específicas que não conheciam e a 

outras que ainda se mantinham vivas. 

As crianças são aparentemente caóticas no fazer, instintivas e dionisíacas como já 

abordei anteriormente, no entanto, conseguem se entender quase sempre sem a interferência 

do adulto. Falam ao mesmo tempo, às vezes gritam umas com as outras, berram, mandam, e 

obedecem. Parece um caos, e talvez seja, mas, no fim, compreendem-se mutuamente. A 

construção da fotografia foi um dos momentos do processo nos quais eu me mantive 

observador. Quase não falava, esperando e respeitando o tempo do grupo. Às vezes sentia 

vontade de sorrir (tantas outras vezes soltei gostosas gargalhadas), pois elas me olhavam e 

censuravam umas às outras com frases como Olha lá, o Tio já está chateado! Viu só? e eu 
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aproveitava para não decepcioná-las, fazendo uma expressão que poderia ser lida como 

“paciência começando a dar sinais de fraqueza”. Mas a verdade é que aquele momento 

poderia se prolongar por mais e mais tempo e eu ficaria ali a observar e a aprender com elas.     

As fotografias uma vez impressas foram para o “Mural do Pintor” em formato de kit: a 

foto original da obra, a foto original das crianças e uma terceira que era resultado de um 

processo digital que aproxima a fotografia de diversos estilos de pintores famosos. Os quadros 

utilizados de Heitor dos Prazeres foram “Sambistas”, “Soltando Balão”, “Frevo” e “Festa de 

São João no Interior”.   
Fig. 5: Projeto “Mural do Pintor”, a partir da obra “Frevo” de Heitor dos Prazeres 

 

Brincadeiras à parte: Quando Spolin e Ryngaert se dão as mãos no jogo das crianças  

“O princípio do jogo teatral é o mesmo da 

improvisação teatral, ou seja, a comunicação que 

emerge da espontaneidade das interações entre sujeitos 

engajados na solução cênica de um problema de 

atuação”. 

 (Ricardo Japiassu ). 

Os jogos teatrais possibilitam, por sua estrutura, a apropriação de parte dos elementos 

básicos do teatro além de fazer aflorar as atividades espontâneas resultante de uma natureza 

criadora bastante encontrada nas crianças e pré-adolescentes, mas que se revela ainda de 

forma desordenada. Trabalhar com o jogo é criar, na escola um espaço em que o estudante, 

possa desenvolver algo que lhe é próximo – a capacidade de jogo – e fazê-lo de forma 

sistemática.  
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Para este processo, lancei mão de possibilidades de uso de jogos e adaptações de jogos 

teatrais variados cruzando os ensinamentos e pressupostos metodológicos de Spolin e 

Ryngaert. Ambos os pesquisadores afirmam que o jogo teatral na infância é de importância 

capital para o encaminhamento da comunicação com o outro. 

As crianças desenvolvem-se dentro de um contexto social, já que, dia após dia, 

aprendem mais e mais com e para o outro. Em um projeto escolar, elas agem em um coletivo, 

em uma comunidade que, aos poucos, vai delineando suas próprias regras e características, 

ainda que estejam todas sob o julgo de um órgão regulador, como no caso do ensino público. 

A prática do jogo, enquanto intervenção no cotidiano da escola, pode vir a ser um 

desagregador da norma, mas, também, um centro para o qual convergem as atenções do 

grupo. A partir do jogo, portanto, é possível fazer emergir as imagens sínteses destes grupos, 

já que estão carregadas de significados pela dinâmica social estabelecida. Essa dinâmica 

privilegia a troca de experiências, respeitando os modos de ser individuais e, ao mesmo 

tempo, encontrando um fazer comum, ao valorizar a partilha de ideias. Desta forma, o 

conhecimento e a descoberta se dão no coletivo.  

Essa dinâmica convergente pode ser compreendida a partir da noção maffesoliana de 

“ética da estética” (Maffesoli, 2009), na qual os indivíduos buscam-se mutuamente formando 

um “corpo social”, noção que, por sua vez, “faz de cada um, elemento da totalidade. (...)”. 

(p.123) 

Teríamos, portanto, entre as crianças, um coletivo no qual o indivíduo não funciona 

sozinho, ainda que, no jogo, como dito acima, suas características, suas formas de vida e os 

modos de ser sejam levados em consideração, mas valorizados a favor desse mesmo coletivo. 

E o jogo teatral faz emergir a força do coletivo no e pelo qual a criança adquire a liberdade 

pessoal e o envolvimento necessários para jogar no aqui e agora. 
Os jogos desenvolvem as técnicas e habilidades necessárias para o jogo em si, 
através do próprio ato de jogar. As habilidades são desenvolvidas no próprio 
momento em que a pessoa está jogando, divertindo-se ao máximo e recebendo toda a 
estimulação que o jogo tem para oferecer – e é este o exato momento em que ela está 
verdadeiramente aberta para recebê-las (SPOLIN, 1998, p. 4).  

No teatro improvisacional, os alunos são jogadores, assim com o são no futebol ou em 

brincadeiras diversas do cotidiano. A autora propõe que os jogos de improviso desenvolvam 

uma prática teatral que não esteja pronta na mente do jogador, valorizando, desta forma, a 

imaginação e a capacidade criativa. 
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Para a Koudela (1992), incluir o jogo teatral na formação de crianças de 7 e 8 anos é 

propor uma nova abordagem para a brincadeira (jogo dramático subjetivo) pela presença da 

plateia.  
O processo de jogos teatrais visa a oferecer a passagem do jogo dramático 
(subjetivo) para a realidade objetiva do palco. Este não constitui uma extensão da 
vida, mas tem sua própria realidade. A passagem do jogo dramático ou jogo de faz 
de conta para o jogo teatral pode ser comparada com a transformação do jogo 
simbólico (subjetivo) no jogo de regras (socializado). Em oposição à assimilação 
pura da realidade, o jogo teatral propõe um esforço de acomodação, através da 
solução de problemas de atuação (p.44) 28. 

A brincadeira conhecida do imaginário infantil “Morto e Vivo” e o jogo teatral 

“Narração” foram utilizados em sala como as primeiras experiências de jogo com plateia e 

acabaram se tornando momentos significativos no processo de construção da linguagem 

teatral entre as crianças. Ainda que estes dois jogos não figurem na lista de exercícios de 

Viola Spolin, em seu livro “Improvisação para o Teatro” (2010), os ensinamentos desta 

pesquisadora nortearam todo o processo realizado com os jogos teatrais, sobretudo suas 

colocações sobre um sistema de atuação que pode ser desenvolvido por todos os que desejem 

se expressar através do teatro. Esta máxima do método de Spolin, como também a maneira 

direta e objetiva de encarar a improvisação, simplificam o processo e abrem possibilidades 

infinitas de resolução de questões cênicas junto aos estudantes.  

O Jogo do Morto – Vivo  

A primeira atividade, “Morto/Vivo”, é uma brincadeira infantil bastante conhecida e 

também marcada pela competição. A criança que não consegue acompanhar os comandos e se 

prejudica na execução de seus reflexos vai saindo da brincadeira e o mais ágil acaba 

ganhando. A brincadeira, no entanto, trabalha a escuta, a concentração e o respeito às regras. 

Para o processo teatral, a brincadeira do morto e vivo teve um de seus pressupostos alterado: 

Não existiria mais o ganhar ou perder tradicional, mas o fazer junto. Divididas em grupos de 

cinco ou seis elementos, as crianças eram pouco a pouco convidadas a irem ao “palco” (frente 

da sala) para, perfiladas, jogar/brincar o “Morto-vivo Teatral” obedecendo aos comandos 

sugeridos inicialmente pelo professor. A palavra “Morto” significaria abaixar até próximo ao 

chão, ficando de cócoras. Até aí nenhuma diferença da brincadeira tradicional. Já ao comando 
                                            
28 Para Piaget a criança se insere nas regras, valores e no universo simbólico da sociedade humana por meio de 
dois mecanismos: a assimilação e a acomodação. Assimilação consiste em assimilar os elementos da realidade, 
colocando-os em esquemas mentais preexistentes. A acomodação consiste em modificar esse esquema de 
assimilação para perceber as modificações e diversidades dos elementos. 
PIAGET, Jean. A Formação do Símbolo na Criança. Imitação jogo e sonho imagem e representação. LTC Livros 
Técnicos e Científicos Editora S/A. 2010. Rio de Janeiro. 
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“Vivo” seria acrescido um sentimento. O grupo de crianças deveria levantar o mais rápido 

possível e, sem muito pensar, fazer uma pose que exteriorizasse o sentimento sugerido.  

Em grupos de cinco ou seis crianças o jogo começa sempre alternando entre as posições 

“morto” e “vivo”, no qual o vivo viria acompanhado de sentimentos tais como: medo, alegria, 

amor, dúvida, raiva entre outros. O primeiro grupo, ainda descobrindo como fazer, vai 

construindo em si e na plateia um sentimento de autoconfiança, chegando ao final do jogo, 

coberto de aplausos de uma plateia sorridente. Problema: todos querem ir ao mesmo tempo e 

o professor precisa ser enérgico e mostrar que algumas regras precisam ser seguidas, como o 

número de pessoas por grupo. Depois de alguns grupos se apresentarem, as crianças pedem 

para que elas mesmas possam sugerir os sentimentos e o exercício fica ainda mais divertido, 

pois surgem palavras como: “vivo-bicho”, “vivo-carinho”, “vivo-animal”.  

Cara plateia perceba como, na sequência do jogo, as crianças começam a “quebrar” as 

regras iniciais e passam a jogar, propondo outras palavras que não remetem a sentimentos. 

Elas modificaram e ampliaram a proposta inicial acrescentando substantivos à palavra “vivo” 

de modo a provocar os colegas em cena e fazendo-os imitar animais. A criança busca um 

sentido de materialidade para o jogo teatral e utiliza de seu repertório. Por não compreender 

exatamente o que seja ou o que não seja um sentimento, ela acaba por ampliar o campo de 

ação do jogo acrescentando substantivos concretos. 

As crianças são intensas e não se contentam em apenas “congelar” o sentimento 

sugerido, muitas vezes vindo a se movimentar e a falar uns com os outros. No momento em 

que são sugeridas as palavras “Vivo-amor”, elas se abraçam ao invés de apenas reproduzirem 

um rosto feliz e, quando a palavra “vivo-animal” é ouvida, muitas delas simulam morder o 

colega como se fossem um cão ou, ainda como cão, simulam fazer xixi nas pernas de outro 

colega. Verifica-se, portanto, uma necessidade de contato no jogo que não estava previsto no 

comando dado, mas que se evidencia no momento da prática.  

As “soluções” encontradas não foram pensadas previamente, portanto há no jogo um 

aprendizado que só é possível durante o próprio ato de jogar. Portanto, o jogo teatral pode ser 

um meio bastante eficaz na obtenção da liberdade pessoal e envolvimento total do indivíduo, 

qualidades, segundo Spolin, indispensáveis para se lançar no desconhecido da experiência 

criativa.  

Outro aspecto que me chamou a atenção durante o jogo do “morto e vivo teatral” foram 

as imagens que as crianças trouxeram para os adultos. Surpreendidas pela palavra “vivo-

adulto”, todo o grupo reproduz com o corpo a mesma imagem em movimento: elas assumem 
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uma atitude repressora e com o dedo indicador em riste, censuram um imaginário personagem 

à sua frente (possivelmente uma criança, já que direcionam seu corpo e seu dedo para baixo 

de si). Sigo o exercício com outro grupo de crianças e, propositadamente, repito a palavra 

“vivo-adulto”. Mais uma vez as crianças adquirem uma atitude não muito simpática, cruzando 

os braços e franzindo a testa, numa atitude física que traduz certa irritação e zanga.   

Fig. 6: Crianças jogando o “Morto vivo teatral” em sala de aula 

 
Foto: Ruidglan Barros 

Mesmo que as crianças estejam se divertindo e construindo imagens em meio a risos, 

não posso deixar de perceber que há muito de sério em tudo aquilo. A visão dos adultos 

associada à repressão demonstra que essas crianças construíram com estes, uma relação 

verticalizada, pela qual elas enxergam em primeiro momento a proibição. E me pergunto 

enquanto assisto ao jogo: Estaria faltando afeto? Por que não associar o adulto também ao 

afago, ao abraço, à proteção e ao carinho? Sentimentos e ações, imagino eu, cotidianos na 

relação pais e filhos? Estariam eles se referindo somente aos professores e/ou adultos da 

escola? As imagens eram de pessoas mandonas, autoritárias, pouco amigáveis. Isto caracteriza 

as relações ainda verticalizadas, próprias de nossa sociedade, que se concretizam nas relações 

sociais e políticas, nas famílias e nas instituições escolares. Verticalização característica da 

sociedade moderna, como apontada por Maffesoli, que necessita, na escola, ser transformada 

em horizontalidade para favorecer a liberdade compartilhada e a solidariedade 29. 

                                            
29https://extra.globo.com/noticias/educacao/educacao-360/sociologo-frances-michel-maffesoli-preve-era-dos-
afetos-20174105.html. Acesso em 10.09.2018. 
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Muitas destas crianças só estão com os pais na parte da noite. Elas saem para a escola pela 

manhã e de lá vão direto para a creche, permanecendo até o final da tarde, quando são levadas, 

de ônibus escolar, para suas casas. Ficando as crianças tanto tempo na escola, não estaria a 

instituição reproduzindo essa estrutura de poder, reforçando a repressão e a proibição? A escola 

estaria distante da criança justamente pela imposição da regra, do limite? Desta forma a norma e 

a vida estariam claramente separadas, carecendo, portanto, de um elo, uma ligação. A regra aqui 

não estaria levando em conta um ser complexo, que, em determinado momento necessita da 

ordem, para, em seguida, reorganizar-se, criando uma nova ordem. As normas deverão levar em 

conta a vida com todas as suas contradições. Se, por um lado, a regra é uma possibilidade de 

organizar um coletivo, não pode, ao mesmo tempo, deixar de perceber as nuances de uma cultura 

feita por indivíduos afetuais. Toda regra deverá se questionar permanentemente sobre suas bases. 

O ser é mutável e, se a regra é feita para este ser, então deverá acompanhar sua complexidade.  
Sentimos uma insatisfação profunda diante de toda observação que não está em 
movimento e que não se observa a si mesma, todo pensamento que não enfrenta suas 
próprias contradições, toda filosofia que se reduz a verdades absolutas e que não se 
questiona a si mesma, toda palavra particular que se isola do devir mundial 
(MORIN, 1997, p.35). 

Morin (Ib), percebendo o homem como ser complexo, defende um pensamento no qual 

norma e vida andam juntas. Ordem e desordem dançam harmonicamente, alternando suas 

forças contrárias sem, contudo, neutralizarem-se mutuamente.  

É neste ponto que questiono a regra fechada, dura, que não leva em consideração os 

afetos, as incertezas. Nem sempre um barulho é uma bagunça, nem sempre cadeiras fora do 

lugar significam desarrumação.  

Tudo realizado com muito humor e descontração, o jogo está repleto de significados 

sobre a cultura destas crianças. Destaco cultura aqui me alinhando mais uma vez ao 

pensamento de Morin (1998) que nos traz o sentido de cultura enquanto os modos de pensar, 

sentir e agir dos grupos. Crianças dionisíacas que expressam o que sentem, o que desejam ter, 

mas, sobretudo, expõem seus modos de ver o mundo.  

As imagens do “morto-vivo teatral” explicitam os modos de pensar quando revelam a 

prontidão física, motora e mental das crianças que não perdem tempo elaborando as tais 

imagens. Elas brotam de seu corpo. Sentir, no âmbito deste jogo, está ligado ao nível afetual 

no qual se relacionam com as palavras sugeridas. Não há estranhamento com as palavras 

ditas, revelando uma íntima relação com família, escola, natureza, como também com os 

sentimentos de dor, prazer, alegria, diversão, mas, sobretudo, com sentimentos que não 

deveriam fazer parte ainda de seu universo afetual como, por exemplo, a violência. Agir é um 
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verbo traduzido pela fisicalização das emoções sugeridas. A criança, nesta idade, já consegue 

olhar o mundo e percebê-lo em suas representações – quer dizer – tem dentro de si a 

teatralidade.  

Os jogos de fisicalização, propostos por Spolin (2010) que tornam real a imaginação  

por meio do corpo do ator, ressaltam a intencionalidade do gesto, os movimentos e a 

apresentação de objetos imaginários para resolver o problema apresentado no aqui e agora da 

encenação. Para a autora, a fisicalização é a capacidade de apresentar a realidade na cena, em 

uma comunicação física direta.   

Ao ouvirem a palavra “Vivo-assaltante” as crianças “quebram” as regras iniciais e 

esquecem que estamos propondo uma fotografia para saírem correndo pela sala “ameaçando” 

os demais da plateia com os dedos indicador e polegar em destaque, fazendo, em mímica, uma 

arma de fogo. O jogo desdobra-se em uma cena na qual alguns pertences dos alunos-plateia 

são “roubados” pelos “assaltantes”.   

A aula de teatro procura ser um espaço libertador, no qual a criança pode sair das 

cadeiras, juntar-se com quem normalmente não encontra, falar mais alto, rir aos berros, sentar 

no fundo da sala, ou até mesmo sair da sala (quando a aula acontece em espaço específico). 

No entanto, a criança não perde de vista que existe uma ordem na suposta desordem, pois, ao 

serem convocadas para a cena, demonstram prontidão. E são capazes de, com bom humor e 

criatividade, levar para a cena os códigos e as normas aos quais são submetidos diariamente. 

Este fato revela que, no jogo, a criança pode desvelar tudo aquilo que lhe incomoda, 

aprisiona, causa temor, sem que isso afete sua segurança. O jogo faz com que se arrisque a 

externar suas opiniões sem medo das possíveis consequências que teria fora do jogo.  

É sabido que as vivências pessoais, a imaginação e a afetividade não ocupam o primeiro 

plano no processo educativo frente às dimensões de um pensamento racional. Toda 

manifestação artística que se baseia na relação corpo-mente-afetos ainda é relegada a um 

espaço subalterno do sistema escolar, sobretudo pela inequívoca característica dionisíaca que 

implica em maior liberdade e flexibilidade. A possível junção dos saberes, a relação e diálogo 

entre as várias disciplinas curriculares ainda não acontece, caracterizando-se a escola pela 

fragmentação e dissociação dos conhecimentos. Segundo Morin 
Na escola primária nos ensinam a isolar os objetos (de seu meio ambiente), a separar 
as disciplinas (em vez de reconhecer suas correlações), a dissociar os problemas, em 
vez de reunir e integrar. Obrigam-nos a reduzir o complexo ao simples, isto é, a 
separar o que está ligado; a decompor, e não a recompor; e a eliminar tudo que causa 
desordens ou contradições em nosso entendimento. 
Em tais condições, as mentes jovens perdem suas aptidões naturais para 
contextualizar e integrá-los em seus conjuntos. (MORIN, 2003, p.15). 
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A escola, enquanto instrumento de organização, poderá naturalmente coibir quaisquer 

manifestações que venham ameaçar a ordem. Disciplina é a tônica da Escola Artur Ramos, em 

contrapartida o teatro é o espaço da ruptura e da desagregação desta disciplina.  Nos dias em 

que há aula de teatro, a rotina da escola certamente é alterada, o que não é bem-vinda à 

estrutura anteriormente estabelecida. As tensões que emergem desta relação aparentemente 

improvável, ou seja, os confrontos entre o instituído e o instituinte é que chamo aqui de 

cultura destes grupos de alunos, sintetizada em sua atuação durante os exercícios e jogos.  

Cultura vista aqui, a partir de Edgar Morin, que nos apresenta um pensamento integrador, que 

concebe o homem como um ser complexo, um homem bio-psico-sócio-cultural. Nesta 

perspectiva, cultura seria o resultado dos modos de pensar, sentir e agir deste sujeito visto em 

sua totalidade e complexidade.  

Considerar os modos de pensar, sentir e agir é também levar em conta as contradições, 

as singularidades e, sobretudo, as incompletudes destes sujeitos. A cultura vista por uma ótica 

complexa, reconhece a dialogia que move os sistemas e os sujeitos. Cultura, portanto, para 

Morin, seria compreender e aceitar o sujeito a partir da relação com seus pares e com seu 

meio. Um ser integrado a um sistema complexo. E, na escola, a relação entre o instituído 

(regra) e o instituinte (vida) é constantemente tensionada pela aula que foge ao padrão 

estabelecido pela ordem e pela disciplina.    

Podemos dizer, portanto, que a criança na escola vive uma dicotomia. Sua criação em 

cena é margeada de um lado pela regra e de outro pela ruptura. Apesar disto, percebe-se que a 

cultura emerge de um imaginário exposto nas cenas, pois este imaginário está na existência, 

na vivência, no encontro, na experiência de vida que, segundo Morin (1998), organiza o real 

social de forma recursiva, complementar, concorrente e antagonista.    

O Jogo da Narração - Personagem e espaço como indutores do jogo  

Jogo da “Narração” é conhecido por trabalhar a criatividade, a inventividade, além de 

ser um excelente exercício corporal e extremamente divertido. O jogo consiste em um 

jogador, no palco, disponível para uma sugestão. Ele aguarda neutro em cena até que alguém 

da plateia inicie a narração de uma história na qual ele, o jogador, é o personagem principal. 

Este narrador da plateia será responsável pela criação de toda a história, inclusive pela 

sugestão de entrada de outros personagens. 

Tendo o personagem como indutor do jogo, procurei com este exercício considerar toda 

a contribuição pessoal da criança que se propõe a participar. A criança nesta idade trabalhará 
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sempre com tipos, pois ainda não têm condições psicológicas de compor personagens. Da 

mesma forma que o narrador, na plateia, também usará de suas referências pessoais na escolha 

do personagem que dará ao parceiro no jogo, bem como as situações e demais personagens 

que aparecerão em cena. A instrução dada tanto ao jogador-ator quanto ao jogador-narrador é 

a mesma, ainda que em uma perspectiva diferente. O elemento “Quem” de Spolin é pedido ao 

jogador-narrador, enquanto o jogador-ator é avisado de que receberá um “Quem” com o qual 

irá realizar a brincadeira.    

Este exercício introduz a contracenação (em dois níveis: inicialmente com um elemento 

fora de cena – narrador – e, em seguida, com o parceiro de cena) e, assim, trabalha a partir da 

perspectiva de que a criança, através da ação cênica encontre o outro e sinta-se à vontade para 

realizar as atividades propostas. É uma forma de desenvolver tanto a parceria quanto a 

solidariedade entre as crianças, ao fazer com que estes percebam a necessidade do trabalho 

em grupo, pois a cena necessita de parceria para acontecer. 

Inicialmente o professor se coloca como narrador, até para que os pequenos 

compreendam o jogo durante a ação do próprio jogo. Para iniciar, propus três jogadores em 

cena no intuito de que as crianças não ficassem intimidadas com a plateia. Iniciei histórias 

simples e divertidas do universo das próprias crianças, buscando com isso um facilitador para 

a expressividade.  A dinâmica do jogo consiste em respeitar as sugestões do narrador, não 

utilizar a palavra falada, deixando que o corpo seja o principal veículo da expressão. Nos 

primeiros jogos, as regras são respeitadas e a história acontece de maneira coordenada, para, 

na sequência, serem acrescidas novas peripécias à ação que provocam as crianças no sentido 

de quebrar a regra do não uso da fala e da separação palco/plateia. Quando são sugeridos 

sentimentos que requerem grande energia como raiva, medo, ou ações que demandem um 

envolvimento corporal mais intenso como brigas, ataques, fugas, as crianças transcendem as 

regras iniciais para imprimir vigor à ação, lançam mão das falas como se o corpo não 

estivesse dando conta de fazer convencer seus objetivos. Os limites do espaço também são 

tensionados se a história envolver uma fuga ou uma perseguição que, para realizá-las, eles 

precisem entrar pelo meio da plateia, com o apoio de toda a turma.   

Com este exercício, foi possível ainda utilizar outro indutor do jogo: o espaço. A sala 

destinada à prática cênica na Escola Artur Ramos é um espaço em “L”. A porta principal dá 

para o refeitório, mas existem outras duas no lado oposto que levam para outras salas de aula. 

Uma das salas está desativada, o que possibilita seu uso como bastidores. Estas duas salas são 

divididas por uma parede com duas grandes janelas de correr que, uma vez abertas, criam um 
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espaço contíguo entre as duas salas e, por serem baixas, possibilitam a passagem das crianças 

e, assim, abrem também possibilidades de jogo. 

Na sequência do jogo da narração, propus que o indutor fosse o espaço e que as crianças 

utilizassem as janelas em suas propostas. Os narradores, inicialmente, se mantiveram fiéis à 

materialidade do objeto, pois as janelas continuaram a ser janelas ainda que seu uso fosse, a 

cada grupo, diferenciado. As janelas foram utilizadas para possibilitar a fuga de ladrões, 

facilitar as peraltices de crianças escapando de suas mães, mas, no decorrer do jogo, viraram 

outros espaços como esconderijos em jogos de esconde-esconde e casinhas de bonecas. As 

crianças se apropriaram do espaço enquanto materialidade, mas desdobraram seu sentido 

dando outros significados durante o jogo teatral.  
O trabalho sobre o espaço é acompanhado de uma educação do olhar por intermédio 
de propostas que estimulem a enquadrar os elementos da realidade. Enfim, o espaço 
tomado como indutor de jogo ensina a considerar a relação com o referente de 
maneira que a metáfora teatral possa se estender livremente (RYNGAERT, 2009, 
p.126).  

Ryngaert (Ib) destaca que o espaço enquanto indutor do jogo é “fundador” da ação, 

pois, uma vez tomado em suas características particulares e respeitados seus mínimos 

detalhes, poderá ser transformado a serviço das necessidades de cada jogo. Exemplo claro 

aconteceu com as janelas e a sala ao lado, durante o exercício da narração. A existência das 

janelas não foi em nenhum momento negada, ao contrário, serviu de possibilidade para 

variadas situações de jogo. O que está em jogo é, como diz Ryngaert, a educação do olhar e a 

“combinação” entre quem faz e quem vê.  

As crianças jogadoras criaram um “onde” a partir do espaço real, o que, seguramente, 

ajudou a elas na escolha da melhor opção. O “onde” spoliniano possibilita uma delimitação 

segura no universo das ideias, um estímulo aos pequenos que, ao invés de se sentirem 

podados ou limitados por um espaço real, aproveitam o que lhes é dado e transformam o 

espaço imediato. Tudo se torna possível porque o “onde” é parte do jogo teatral que tem 

múltiplas funções e múltiplas possibilidades de usos e ganhos. Partir de um espaço vazio e 

pensar num “onde” pode ser estimulante tanto quanto partir de um espaço enquadrado, real e 

que se oferece em contribuição. Isto porque as crianças aprendem muito mais pela experiência 

do que por fórmulas pré-estabelecidas.  
Muitos atores acham difícil “ir além de seus narizes” e devem ser libertados para 
que tenham um maior relacionamento físico com o espaço. Para efeito de 
esclarecimento deve-se ter sempre em mente três ambientes: imediato, geral e 
amplo. (...). Todos os exercícios com o espaço “onde” são destinados a despertar os 
atores para as três áreas e ajudá-los a se movimentar, penetrar e trabalhar 
confortavelmente (SPOLIN, 1979, p.81). 



 
 

93 
 

Outra característica comum da expressividade infantil tornou-se evidente no jogo da 

“Narração”: As crianças, uma vez que se sentiam confiantes e apropriadas do jogo, tomavam 

este para si e o transformavam em outro jogo. Na história proposta e narrada inicialmente por 

mim, na qual duas garotas se dirigiam para a feira em busca de frutas, os vendedores travaram 

uma disputa pelas freguesas, oferecendo sucessivas promoções para atraí-las até sua banca. 

(as janelas da sala foram utilizadas para representar as bancas dos vendedores).  

Em um determinado momento, um dos garotos vendedores, num impulso desesperado 

para “ganhar” a venda, resolve apelar para a fala e pronuncia: O meu é melhor!  Foi a senha 

para que o outro se autorizasse a rivalizar com as mesmas armas e também pronunciasse uma 

frase de réplica: Nada disso, é o meu. E eu ainda ofereço uma fruta de graça. Em seguida, as 

garotas ainda um pouco surpresas reagem às falas e iniciam uma contracenação com texto.  

Neste momento, o narrador, tornado espectador, assiste a tudo tentando manter o olhar 

pesquisador sobre o fenômeno da criação infantil, caracterizado ali por uma capacidade nata 

para o desdobramento do que é proposto. 

Como disse Ingrid Koudela (1992) “A imaginação dramática está no centro da 

criatividade humana e, assim sendo, deve estar no centro de qualquer forma de educação” 

(p.27). O jogo aproxima a criança do grupo e de si mesma, pois se constrói na socialização e 

requisita a criança de maneira nova e imediata, provocando nela a sugestão ao símbolo através 

da imitação. Assim, a imaginação é parte fundamental no processo de desenvolvimento total 

da criança e o teatro possibilita que esta faculdade seja estimulada física e mentalmente, com 

prazer e liberdade.  

A criança está perto do teatro por acreditar na representação, na abstração, por estar, ela 

própria, imersa no universo da fantasia. Stanislavski (1987) já dizia no início do século XX 

que a criança é portadora de significativa fé cênica. O encenador russo atribui a ela ( a fé) a 

capacidade quase natural de acreditar no símbolo, na representação do mundo pela fantasia30. 

Ainda que as crianças tenham desdobrado o jogo, inicialmente em nível corporal para, 

em seguida, fazer uso da fala, isto só aconteceu pelo processo de fisicalização explicado 

anteriormente: o corpo estava comprometido com o processo de resolução do problema da 

cena. Elas inicialmente pensaram e realizaram com o corpo, revelando, neste momento, um 

aprendizado sensorial e, ao falar, buscaram um conhecimento novo: a capacidade de, no aqui 

                                            
30Viola Spolin, utilizada nesta pesquisa enquanto sistema de jogos teatrais, foi muito influenciada por 
Stanislavski no período final de sua vida, sobretudo em relação ao método das ações  físicas proposto pelo 
mestre russo. Ela formula, em nítida aproximação com Stanislavki, o conceito de fisicalização, ou seja, a 
preocupação em tornar reais lugares, objetos, ações e personagens. 
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e agora, resolver a questão da cena de uma forma, para elas e para quem as assistiam, 

inteiramente nova.  

 

O Teatro de Sombras 

 
Fig. 7: Teatro de Sombra 

 
Foto: Ruidglan Barros 

Olhando para a história do teatro poderíamos imaginar, artistas que somos, que a 

primeira manifestação teatral pode ter sido realizada por meio de sombras. Afinal os homens 

se movimentavam nas cavernas e suas sombras possivelmente eram projetadas e ampliadas 

nas paredes rochosas a partir da luz do fogo enquanto comiam e contavam as histórias de suas 

façanhas ao redor da fogueira. Sim, podemos imaginar isso e muito mais, mas o que temos de 

concreto é que o Teatro de Sombras é seguramente uma das formas teatrais mais belas que 

existem.  

Pesquisar sobre o teatro de sombras é deparar-se, invariavelmente, com a lenda Chinesa 

que, segundo muitos artigos, deu origem a esta forma de teatro. A Cartilha Brasileira de 

Teatro de Sombras (2010) de Alexandre Fávero traz uma narração bastante sucinta sobre esta 

lenda.    
(...) um imperador chinês chamado Wu'Ti, ordenou ao mago da corte que 
ressuscitasse a sua bailarina favorita, trazendo-a de volta do reino das 
sombras. Caso o mago não tivesse sucesso, ele seria decapitado. Estando com 
a vida em risco, utilizou a imaginação e fez da pele macia de um peixe a 
silhueta da falecida bailarina. No final de tarde armou uma cortina branca 
contra a luz do sol, no jardim do palácio e apresentou a bailarina ao 
imperador. Com movimentos graciosos e ao som de uma flauta, fez a 
bailarina dançar aos olhos da corte. Acredita-se que foi assim que surgiu o 
teatro de sombras e talvez venha daí a tradicional denominação ocidental de 
"sombra chinesa" para esse gênero de teatro (FAVERO, 2010, p. 8).  
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A sombra é, em suma, uma forma teatral de animação com utilização de bonecos em 

silhueta. Os personagens e os objetos são concebidos e confeccionados em suas formas mais 

típicas, para fácil identificação. A técnica, relativamente simples, consiste na projeção das 

figuras sobre a tela de papel ou tecido a partir da ação de uma luz, causando a sombra e 

criando as imagens em movimento. 

Idealizado inicialmente para ser apresentado no meio do período letivo, o projeto de 

Teatro de Sombras na Escola ARTUR RAMOS estava, em sua origem, a serviço de um 

processo.  Não significava necessariamente uma culminância, mas objetivava um pequeno e 

inicial contato com o público. Nos anos de 2016 e 2017 trabalhei músicas como dramaturgia, 

ou seja, me limitei a encenar o que a letra da canção sugeria.  Para cada turma de 1º, 2º e 3º 

anos, foi escolhida uma música - história a ser contada com os bonecos de papelão, colocados 

por trás de um pano ao qual incidiria uma luz provocando a projeção das cenas. A trilha era 

formada por músicas populares infantis dos anos de 1980, canções nordestinas e algumas 

composições/gravações atuais do grupo “Palavra Cantada” e que deram o pontapé inicial para 

a criação dos personagens. Enquanto ouviam a música, as crianças iam desenhando as figuras 

com base em um modelo afixado na sala. 

 
Fig. 8: Desenhando os bonecos para o Teatro de Sombra  

 
Foto: Ruidglan Barros 

Algumas aulas são utilizadas para confecção dos personagens-silhuetas, confecção esta 

realizada pelas crianças.  De posse de seus desenhos, as crianças são divididas em grupos para 

recortar e colar as figuras em papelão e acrescentar as hastes de arame que servirão para o 

manuseio. Não há necessidade de grandes intervenções nesta etapa do processo. Geralmente, 

em todas as turmas, essas atividades manuais são gerenciadas pelas próprias crianças, 

reservando ao professor a tarefa solitária (e prazerosa) de olhar o desenrolar de uma aula que 
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foi tomada pelos próprios estudantes. Talvez este envolvimento venha pelo prazer de realizar 

trabalhos manuais, mas, também, pode haver um interesse pelo fato de que estas atividades 

estão integradas a um objetivo maior que é a apresentação do teatro. Há, claramente, um 

porquê de estar fazendo tudo aquilo.  Os personagens da música “Vem brincar com a Gente” 

do grupo Palavra Cantada foram materializados pelo 1º ano da escola.  

Em, vem 
Vem dançar com a gente 
Vem, vem 
Vem dançar com a gente 
Aqui na nossa terra todo mundo é diferente 
Vem, vem 
Vem dançar com a gente 
Vem, vem 
Vem dançar conosco 
Aqui na nossa turma todo mundo bate o osso 
(Palavra Cantada) 

Estrategicamente é necessário dividir as crianças em grupos de produção. Algumas têm 

habilidade para o desenho, outras para o recorte, outras ainda para a colagem e outras para o 

manuseio. O processo procura incluir toda a turma em, pelo menos, um momento do percurso, 

ainda que, pelo desejo, gostariam todas de estar atrás da cortina iluminada. O ensaio é um 

verdadeiro quebra cabeças, necessitando de boas doses de criatividade do professor, pois nem 

sempre é possível que a turma inteira esteja junta no ensaio da cena. A euforia natural da 

idade muitas vezes impede a realização e a fixação dos percursos da cena pelos alunos que 

estão ensaiando. Assim, necessária se faz a realização de duas atividades concomitantes pelas 

quais alguns estudantes ficam em sala e outros na sala de teatro, enquanto o professor se 

reveza nos dois espaços. Esta dinâmica só se tornou possível pelo auxílio, mesmo que 

informal, da coordenação e até mesmo da professora de turma, que, por algumas vezes, 

ficaram “de olho” em metade da turma enquanto o professor ainda estava no outro espaço. 

Mas, certamente, o fator principal que torna viáveis essas dinâmicas até um tanto arriscadas é 

uma característica bastante evidente na Escola Artur Ramos: a disciplina. Muitas vezes 

encarada como castradora (e de fato pode vir a ser, se não estiver contextualizada), a 

disciplina também age como auxiliar na organização da cena. Se as crianças não estivessem 

inseridas em um contexto de organização e regras, talvez não fosse possível que elas, sozinhas 

por alguns instantes, gerenciassem sua própria criação, permanecendo em seus lugares 

desenhando, colando ou fazendo alguma outra atividade manual enquanto esperavam a 

chegada do professor. Isto aconteceu tanto na parte da turma que ficou em sala quanto, 

principalmente, entre os atores. 
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Fig. 9: Crianças ensaiando o Projeto Teatro de Sombra 

 
Foto: Ruidglan Barros 

São poucos os ensaios, pois a dinâmica necessária para manter a turma separada não 

pode ser realizada muitas vezes. Mas, mesmo tendo poucas oportunidades de repetir as 

movimentações, a fixação acontece facilmente e, em pouco tempo, estamos prontos para 

dividir com o público, as histórias montadas.  

 Para o projeto de 2018, busquei, além da música, outras possibilidades de criação de 

histórias, como o livro de histórias infantis. Iniciei com eles, então, uma nova etapa no 

processo com o teatro.     

O indutor texto: Ouvir e contar histórias 

Fig. 10: Criança contando histórias em sala de aula. 
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Foto: Ruidglan Barros 

  Contar histórias é um ato tão antigo quanto a humanidade. O homem pré-histórico já 

registrou na pedra suas aventuras heróicas em uma bem sucedida maneira de contar seus 

feitos.  Os gregos atribuíam ao teatro a missão de contar histórias, em uma tentativa de 

ensinar as pessoas a buscar a sua medida ideal, não pendendo para nenhum dos extremos de 

sua própria personalidade. Assim, tanto o teatro primitivo, grego, quanto a tragédia e a 

comédia sempre estiveram imbuídos da função de, atrás do canto, da narrativa e do teatro, 

fazer chegar ao outro uma história “acontecida”. Contar com o corpo, contar com palavras, 

escrever para contar. O teatro desdobra-se em formas, conteúdos, mas não foge à sua função 

primeira: Contar.  

Em uma determinada aula, apresentei às turmas, diversos livros infantis com uma 

considerável riqueza de temas. Entre estes, algumas histórias escolhidas renderam 

experiências que merecem ser recontadas a seguir. 

A Margarida Friorenta 

Fig. 11: Desenho das crianças sobre a história: “A Margarida Frio
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“A Margarida Friorenta” de Fernanda Lopes de Almeida foi um dos primeiros livros 

contados em sala. O livro trata, de maneira singela, do drama de uma flor, a Margarida, que 

tremia sem parar. Ana Maria, uma menina, é acordada à noite pela borboleta Azul que avisa 

sobre o sofrimento da planta. Ana Maria, achando que ela sentia frio, tenta de tudo para 

aquecer a flor, trazendo-a para dentro de casa, protegendo-a com cobertores, mas sem 

sucesso. Sem saber o que fazer, resolve dar um beijo na Margarida, cessando a tremedeira e 

percebendo que o problema era a falta de contato e de carinho.   

Nesta atividade, ainda inteiramente proposta e coordenada pelo professor, algumas 

crianças se voluntariaram para fazer parte da contação, assumindo um personagem. Então 

estavam lá, além da própria Margarida, também Ana Maria (única humana da história), a 

Borboleta Azul, a Noite, o vilão Vento Frio e o cachorro Moleque (este último gerou 

discussões acaloradas, pois todos os garotos queriam fazê-lo). 

Diferentemente da simples contação de histórias tradicional em que o narrador se limita 

a ler a história, resolvi fazer uma narração cênica. Eu me pus na frente da turma com o livro 

na mão e iniciei a contação, na medida em que iam surgindo os personagens, eu também ia 

convidando alguma criança para “fazer” o papel. Procurei estimular cada jogador a mover-se 

conforme a narração sugeria. Eles falavam poucas frases, mas se movimentavam pela sala 

conforme o desenrolar da história. Os demais estudantes, enquanto plateia, divertiam-se 

nitidamente a cada nova contribuição do colega em cena, dado que considerei fundamental 

para capturar e manter constante a atenção na sucessão dos fatos. Em seguida, pedi a eles que 

produzissem um desenho sobre o que tinham acabado de ver/ viver.  

Ao final da aula, perguntei às crianças quais deles gostariam de contar a história em 

outra turma e alguns se prontificaram. Tive que escolher apenas um estudante, me 

comprometendo a chamar os demais em outra oportunidade. A aluna do 1º ano escolhida, S, 

de apenas 6 anos, me fez um pedido antes de começar a narrar a história em outra sala: 

“Quero o livro, Tio, não sei contar sem ele”. Na turma de Educação Infantil, S começou sua 

narrativa, me surpreendendo pela inventividade: A criança, apesar de estar com o livro na 

mão, desprezou o roteiro original, utilizando as imagens contidas em cada página como 

trampolim para histórias paralelas e cheias de detalhes. Ela manteve o personagem original da 

Margarida, mas criou vários outros além de novos fatos e relações até bastante coerentes com 

a história original. A Borboleta Azul agora tinha mãe e, com esta, uma relação de obediência, 

por exemplo.  As imagens, portanto, foram o motor para a criação de uma história longa, 

recheada de detalhes e carregada de personagens novos. No entanto, o espaço físico original 
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se manteve inalterado. S deixou fluir sua imaginação de forma livre, dionisíaca. Criou 

desmedidamente, não se importando com o texto original, e se divertiu.  

Na sala do 3º ano, a “contação” feita por mim, repetiu-se igualmente com a participação 

de muitos alunos. Nesta série, a atividade ganhou um desdobramento para além do desenho: 

os alunos foram divididos em grupos (eles se escolheram) para realizarem uma encenação 

livre sobre a história que tinham acabado de ouvir. Destaquei junto a cada grupo, a liberdade 

que eles teriam em modificar a história, acrescentar ou suprimir personagens ou fatos. 

O primeiro grupo resolveu fazer uma cena, deixando como elemento da original apenas 

o problema do frio. Era uma história de zumbis a procura de sangue em uma noite fria.  Não 

existiam narradores e os atores se movimentavam agindo uns sobre os outros em cenas 

mudas. Esta apresentação me faz registrar aqui a grande fascinação que o terror exerce sobre 

as crianças. A grande maioria delas encanta-se facilmente por histórias de monstros e 

fantasmas. É um prazer sentir um medo controlado. Experimentar o medo sabendo que está 

em um espaço protegido. Saber que mesmo com o susto, tudo não passa de um faz de conta. 

A criança consegue, portanto, por meio do jogo, viver suas ansiedades, aprendendo e criando 

possibilidades de interferências em sua vida real.  

Ryngaert (1985) nos diz que o jogo é um ensaio sem riscos, em que a criança e o jovem 

têm a possibilidade de recomeçar, de voltar atrás e, portanto, dominar o tempo. O jogo, ainda 

segundo o autor, possui uma natureza biplanar, ou seja, real e imaginário convivendo juntos 

ao mesmo tempo, exigindo dos jogadores um comportamento em concordância: é preciso 

acreditar no jogo sem, contudo, perder a noção de que se está jogando. O jogo possibilita uma 

organização do intelecto e do comportamento de maneira simultânea e este fenômeno se dá na 

interação, na troca e no encontro entre as pessoas. 

O segundo grupo, somente de garotas, fez uma versão que elas intitularam de 

“Fashion”. Da história original, deixaram apenas os nomes dos personagens. O grupo elegeu 

uma narradora que ia contando a história à medida que as outras contracenavam. Eis aqui 

parte da narração: Era uma vez três meninas que se chamavam Margarida e tinham o sonho 

de tornarem-se Youtubers. Então foram procurar o cachorro Moleque. Este, percebeu que 

elas precisavam de maquiagem para que pudessem fazer sucesso na internet, e deu a elas 

muitos batons. E, assim, elas tornaram-se conhecidas e famosas. Este grupo reproduziu a 

atividade realizada anteriormente pelo professor (narração cênica), na qual a narradora vai 

intermediando as ações e os personagens interagem entre si e, também, com a própria 

narração.   
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A adaptação feita por este grupo de garotas diz muito acerca da influência da mídia 

televisiva e da internet no cotidiano infantil. A cultura da criança, iniciada na família, é, 

atualmente, influenciada pela mídia televisiva. O universo abordado pela versão difere e 

muito da história original que é calcada, sobretudo na poesia e nos valores da amizade. A 

história das crianças estava pautada em valores adultos: conceitos de beleza, fama e 

reconhecimento. 

O jogo teatral mais uma vez oportunizou que as crianças colocassem “em jogo” suas 

vivências e, assim, declararem-se, elas mesmas, membros ativos da sociedade que pulsa 

dentro e fora da escola. Tomando como exemplo a história das garotas que queriam ser 

youtubers, podemos avaliar que a mídia é uma força capaz de aglutinar os indivíduos, mas, 

muitas vezes, neutralizando subjetividades. Não muito diferente do que pode ser percebido 

entre adolescentes e adultos, as crianças reproduzem os comportamentos a partir da mídia, 

saciando o desejo de pertencimento. Características muito evidentes de uma socialidade. Para 

Maffesoli(1995), a marca dessa socialidade é o estilo comunicacional, “que permite a todos 

exprimir e viver muitas potencialidades do seu ser” ( p.79). 

 O fato de as crianças estarem inseridas em contextos adultos e, portanto, podendo falar 

sobre violência, fama e dinheiro a partir da mídia, talvez seja fruto de um mundo em transição 

caracterizado pelo convívio entre a tradição e um novo instável. Convívio este mediado pela 

tecnologia calcada no excesso.  A mídia está em todos os lugares e influencia todas as 

relações.  

A televisão, a internet e a mídia de um modo geral possuem atualmente um grande 

poder de persuasão na sociedade, sobretudo nas crianças e adolescentes, que se veem 

invadidos por comerciais, programas, músicas que influenciam seus hábitos e interesses. O 

aparecimento de shoppings em suas histórias também é um indício de que, nos finais de 

semana, os passeios familiares provavelmente incluam estes centros de compras nos quais as 

crianças são imersas em um mundo do consumo. 

Na tevê aberta é pouquíssima a produção de programas para crianças, o que as força a 

consumir conteúdo direcionado a adultos como novelas e filmes. A escola, à sua maneira, 

tenta resgatar brinquedos e brincadeiras mais humanizados como pular corda, jogar pião, 

pique-bandeira e esconde-esconde. Percebo que as crianças gostam deste tipo de dinâmica, 

mas a força midiática chega a elas sem filtro e acabam, mais cedo ou mais tarde, reproduzindo 

comportamentos ditados pelo consumo como usar a boneca do comercial, ou se comportar de 

maneira parecida com o youtuber da moda ou com a garota do blog.  O teatro na escola, em 
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um ato de resistência, age de maneira discreta, mas incisiva, em relação a esta questão, 

propondo histórias, músicas e, sobretudo, valores que não estão em circulação midiática, 

buscando assim valorizar hábitos, condutas e afetos que sejam típicos da idade. A criança, 

com isso, percebe a existência de outras possibilidades para além do que é ditado pela mídia.      

O terceiro grupo de crianças a apresentar a história era liderado por um garoto, E, de 9 

anos. Ele assumiu o único personagem humano da história, trocou o gênero e apresentou para 

a turma o Mariano, um garoto que não consegue dormir porque sua flor, Margarida, está 

sentindo frio. Extremamente cômica, a história transbordava em poesia. Dois garotos faziam o 

vento, uma garota fazia a flor, outro fazia o cachorro e outro, um besouro. Eles seguiram a 

história original, mas, no final, quando a flor precisa de carinho, Mariano, ou melhor, “E” 

ficou tímido e não deu o tão esperado beijo na Margarida, para a decepção da plateia. 

Geralmente, nesta idade, as crianças se fecham em grupos de gênero (clube do Bolinha e 

clube da Luluzinha) e só mais para a adolescência eles se misturam com facilidade. Observo 

elementos típicos da idade como, ainda ficar no chão em alguns momentos, como no jogo 

projetado e não levar em conta a plateia, fazendo a cena para eles mesmos. 
Jogo projetado o drama no qual é usada a mente toda, mas o corpo não é usado tão 
totalmente. (...) A criança para quieta, senta, deita de costas ou se ancora e usa 
principalmente as mãos.   Jogo pessoal é o drama óbvio: a pessoa inteira, ou eu total 
é usado. Ele se caracteriza por movimento e caracterização e notamos a dança 
entrando e a experiência de ser coisas ou pessoas. No drama pessoal, a criança 
perambula pelo local e toma sobre si a responsabilidade de representar um papel 
(SLADE, 1987, p.19). 

O quarto grupo, liderado por L, uma garota de 9 anos, também foi fiel a história original 

bem como ao formato apresentado pelo professor: uma narradora e os demais personagens se 

relacionando. A ação era realizada com poucas falas e muitos movimentos, sempre 

coordenados pela narração. Nada foi esquecido, todos os personagens e fatos foram narrados e 

encenados. Este grupo demonstrou uma grande destreza para a cena. Pude perceber em seu 

processo anterior de construção, uma visível organização. Eram crianças animadas e com uma 

escuta atenta. Ouviam-se uns aos outros. Decididamente isso influenciou no que foi 

apresentado. Convidei alguns para narrar a história em outra sala, mas nem todos se 

prontificaram. L aceitou o desafio. 

Na sala do 1º ano, L desenvolveu sua narração coerente com a história original, sem, 

contudo, deixar de acrescentar adjetivos aos personagens, detalhes aos lugares e até 

brincadeiras no meio das ações, como quando fazia perguntas para a plateia e ela mesma 

respondia “Acertou quem “dizeu” NÃO” (grifo meu). Falou de todos os personagens e, 

também, das contribuições de cada um e finalizou destacando a moral da história em relação 



 
 

103 
 

ao carinho do qual Madalena sentia falta. L demonstrou uma capacidade para o jogo que 

denotava seu desenvolvimento intelectual. Algo ali foi apenas estimulado e saltou aos olhos. 

L foi criativa e segura de si, conseguindo apresentar a narração cênica de forma organizada. 

Devo levar em conta que a boa ambiência do trabalho de grupo no qual L estava inserida 

contribuiu e muito para esta segurança, assim como já ter apresentado diante dos colegas 

também a fortaleceu para a experiência em outra sala. Eu fiquei ansioso para saber o que ela 

teria a dizer após a experiência e perguntei diretamente. “Como foi?” Não sei se ela me ouviu, 

mas falou rapidamente: “Qual sala iremos agora, Tio?”. 

A Madalena Pipoca  

Fig. 12: Desenho das crianças para a história: “Madalena Pipoca” 

 

Outra história que se destacou nesta atividade foi a da “Madalena Pipoca” de Maria 

Heloisa Penteado que narra as peripécias de uma garota abelhuda que, apesar de advertida 

pela mãe, acaba por cair na panela com milho e transforma-se em uma pipoca. Sua mãe, Lili, 

desesperada, sai em busca de bruxas, magos ou qualquer um que possa transformar a pipoca 

em menina outra vez. Seguramente pelo humor contido nos fatos, como também pelo 

universo mágico do impossível que se faz real, a história teve grande empatia entre todas as 
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turmas. Por não ser mais a primeira experiência em ouvir e contar histórias, as crianças 

adquiriam uma autoconfiança e todas queriam participar da encenação. Por ser uma história 

longa, com muito texto, preferi não ler diretamente do livro e me reservei apenas a mostrar as 

ilustrações enquanto ia narrando os fatos. Eles, invariavelmente, ficaram atentos. Ao final, 

propus, ao 2º ano, um improviso da cena inicial e tive que escolher entra tantas que queriam 

fazer os papéis da mãe Lili e da filha Madalena.   

Dentre as crianças que participaram desta experiência, duas merecem destaque pelo 

envolvimento e pela contribuição para a história original. Comentarei a seguir duas cenas 

improvisadas que, a meu ver, merecem registro:  

Duas meninas de 7 e 8 anos iniciaram um improviso com base na história que acabaram 

de ouvir. A relação entre mãe e filha foi sendo exposta de maneira clara e divertida. A mãe na 

panela e a filha atrapalhando. Ambas demonstraram bem esta relação, pois conseguiam trazer 

para o palco, transformando em humor, os estereótipos da mãe que manda e da filha que 

desobedece. A turma ria bastante e as duas seguiam o improviso, acrescentando muitos 

detalhes que nem sequer foram insinuados no livro. Ao fim do improviso, no meio dos 

aplausos, outra garota, L, também de 7 anos, super ativa e simpática, pede para fazer a bruxa 

que estaria, no livro, na cena seguinte. Resolvo embarcar naquilo que não estava previsto. O 

imprevisível aqui é absolutamente valioso. Tudo ali era instituinte, acontecia no aqui e agora e 

acreditei que não deveria aprisionar a atividade no quadrado de meu planejamento. Partimos 

então para a cena da bruxa Sapatonta que, na história possui texto repetitivo, baseado em uma 

parlenda 31 e, por isso, fácil de decorar e com grande apelo humorístico.   
Lili: - Dona Sapatonta, a senhora está pronta? 
Sapatonta:- Não! Estou vestindo minha saia. 
Lili: - Dona Sapatonta, a senhora está pronta? 
Sapatonta: - Não! Estou pondo a minha blusa! 
Lili: - Dona Sapatonta, a senhora está pronta? 
Sapatonta: - Não! Estou colocando o batom! 

A cena foi muito bem realizada. A turma se divertiu bastante, o que encheu as três 

meninas de confiança. Confiança esta que transbordou para o professor que resolveu convidá-

las para repetirem a experiência em outra sala. As meninas prontamente aceitaram. Confesso 

que fiquei apreensivo, pois seria um teste, mais para o jogo do que para as meninas. Se elas 

ficassem intimidadas, eu concluiria que teria me precipitado ao expor apenas um improviso, 

mas, se elas apresentassem com tranquilidade, seria pra mim uma resposta de que o teatro 

vivo, dionisíaco, estaria presente. Fomos para a turma do primeiro ano que já conhecia a 
                                            
31 Parlenda: Poesia musicada para crianças ou rima infantil usada em brincadeiras ou nos exercícios de 
memorização, como: uni du ni tê, salamê minguê. 
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história, mas que estavam atentos para ver a encenação. As três meninas se posicionaram e 

fizeram tudo quase igual como da primeira vez, naturalmente acrescentando falas ou mudando 

outras, conforme o improviso pedia. Aplaudidas, elas repetiram a frase de L, do 3ºano: “Qual 

turma vamos agora, Tio?”.     

Este fato ilustra a necessidade que a criança possui de fazer novamente ou assistir 

novamente. Em ocasiões anteriores, eu já havia percebido o quanto de prazer havia para as 

crianças, em repetir situações ou poder ver novamente filmes e cenas já apresentados. Quando 

produzimos o vídeo “O Roubo das Bolsinhas” as crianças queriam assisti-lo repetidas vezes e 

seu interesse durante a exibição era sempre constante. 

Freitas (Gyata), em sua tese de Doutorado Cruzando Espaços e Olhares Um estudo 

sobre intervenções teatrais realizadas em um espaço público hospitalar (2005) pontua esta 

necessidade de repetição como um desejo da criança de se relacionar com o mundo que está 

descobrindo. Repetir seria uma possibilidade de amortecer uma experiência mais dura ou 

ainda aumentar a intensidade do sentimento no caso de experiências boas.  Ainda segundo a 

autora O prazer que a brincadeira oferece à criança a leva a querer recriar a experiência, 

repeti-la várias e várias vezes (p.187).  

Para Walter Benjamim a repetição é para a criança a essência da brincadeira, que nada 

lhe dá tanto prazer como “brincar outra vez”. (BENJAMIN, 1994:253 apud FREITAS 

2005:187). Foi o que pude observar na exibição de “O Roubo das Bolsinhas” e, mais tarde, 

nas duas narrações realizadas pelas crianças. A descoberta é encantadora para as crianças, mas 

o domínio de uma brincadeira dá a elas uma autoconfiança acompanhada de grande prazer. 

Um estado lúdico pleno no qual ela se envolve por inteiro, intensamente.  

O desafio a partir de então seria manter, após vários ensaios, o frescor da primeira vez. 

Não deixar que elas percam a espontaneidade demonstrada, nem o desejo de se divertir ao 

jogarem. O livro Madalena Pipoca oferece um grande apelo teatral, apresenta personagens 

que mexem com o imaginário da criança como bruxas, magos, além de ter como tema central 

a transformação, ou seja, a possibilidade de brincar de ser outra pessoa ou outra coisa, até 

mesmo uma pipoca. As situações do livro remetem ao cômico, o que aproxima as crianças do 

fato narrado. A relação de mãe e filha, destaque no texto, também é de fácil assimilação. As 

crianças se identificam sendo filhos ou sendo mães, sendo bruxas ou magos. A possibilidade 

de ter acontecimentos cotidianos (relacionamento mãe e filha) ao lado de outros 

acontecimentos fantásticos (o próprio fato de tornar-se pipoca) agrada em cheio às crianças 

que se encantam em transformar-se em outra coisa.   
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A motivação está na origem do fazer teatral. É preciso estar-se motivado para, 

naturalmente, se aventurar em jogar. Não se joga forçado e, no universo da criança, este é um 

verbo que não se conjuga em cena. A experiência com esses dois livros mostra que uma boa 

história é um excelente indutor para um bom processo, ainda que não seja ela seguida à risca, 

muito pelo contrário, induz a imaginação a criar novas possibilidades dramatúrgicas. É bem-

vindo que cada turma e cada grupo imprimam sua marca ao fazer teatral, como fez S ao narrar 

sua “Margarida Friorenta”. 

Chegando pela manhã para mais uma aula, estava eu com os livros nas mãos para 

distribuir, quando fui surpreendido pela menina L. de 8 anos que me fez um pedido: Tio, 

podemos hoje não usar livros?.  Então eu quis saber o porquê da negativa. E ela, prontamente, 

respondeu: A gente queria criar uma história da nossa cabeça hoje. E nascia, então, a 

“História de Terror”, terceira peça a ser encenada por meio do Teatro de Sombras, com 

dramaturgia totalmente criada a partir do argumento da própria turma.  

Fig. 13: Desenho das crianças sobre o Projeto Teatro de Sombra 

 
Foto: Ruidglan Barros 
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O Espetáculo Musical 

Notícias do Brasil: O Espetáculo de 2018 

Fig. 14: Espetáculo Musical 2018. 

 
Foto: Ruidglan Barros 

Um dos pressupostos principais da oficina com as crianças foi, sempre, a união entre as 

linguagens artísticas. Esse hibridismo no qual uma linguagem se mostra em conjugação com 

outra ocorre aqui de maneira fluente, já que o teatro festeja a mistura e concentra em si a 

reunião de muitas linguagens, entre elas: a dança, o canto, a música e as artes visuais. Então, 

na culminância do projeto, imaginei que, dentre os gêneros que poderiam melhor traduzir essa 

mistura, o Musical, sem dúvidas, seria uma escolha correta.  

A concepção do Espetáculo Musical de 2018 se deu a partir da cultura musical brasileira 

e sua influência na escola. A ideia partiu de uma criança que sugeriu falarmos sobre a música 

que ele havia conhecido, há poucos meses, na cidade natal de seu pai: o forró.   

Nossos alunos são cariocas, mas boa parte deles possuem pais nordestinos. Isto se dá 

pelo grande êxodo que acontece há décadas e pelo qual nordestinos de diversos estados vêm 

tentar a vida em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo e, quase sempre, acabam fixando 

residência em comunidades como a Rocinha, onde mora a maioria de nossos alunos. Esta 

realidade termina por favorecer algumas crianças que, ao menos uma vez ao ano, retornam em 

férias à sua cidade natal e trazem consigo um pouco da vivência e da cultura de seus pais e 

avós. 
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A criança relatou que havia visitado uma feira junina em sua cidade e que as pessoas 

dançavam, além da tradicional quadrilha, outras músicas caracterizadas como forró. 

Decidimos então pesquisar na internet a dança relatada e descobrimos que a música destacada 

era uma antiga composição de Sivuca, na voz de Clara Nunes de nome “Feira de Mangaio”  
FEIRA DE MANGAIO 
(Glorinha Gadelha/Sivuca) 
 
Fumo de rolo, arreio e cangalha 
Eu tenho pra vender, quem quer comprar 
Bolo de milho, broa e cocada 
Eu tenho pra vender, quem quer comprar 
Pé de moleque, alecrim, canela 
Moleque sai daqui me deixa trabalhar 
E Zé saiu correndo pra feira de pássaros 
E foi passo-voando pra todo lugar 
 
Tinha uma vendinha no canto da rua 
Onde o mangaieiro ia se animar 
Tomar uma bicada com lambu assado 
E olhar pra Maria do Joá (2x) 
 
Porque tem um Sanfoneiro no canto da rua 
Fazendo floreio pra gente dançar 
Tem Zefa de purcina fazendo renda 
E o ronco do fole sem parar (2x) 
 
Eiii forró da mulestia 

 
Fig. 15: Espetáculo Musical 2018 

 

 
Foto: Ruidglan Barros 
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Em discussão sequencial com a direção, decidimos ampliar a ideia da música regional e 

desdobrar a pesquisa para outros estados brasileiros. Em retorno às crianças, pesquisamos 

algumas músicas das demais regiões brasileiras, privilegiando os estados de São Paulo, 

Amazonas, Goiás, Alagoas e Rio de Janeiro. Os ritmos escolhidos foram o rap, o forró, o 

frevo, o samba, além de uma música de origem indígena. A história girava em torno de dois 

irmãos que recebiam em casa, a visita de dois primos oriundos dos Estados Unidos. Aqui 

chegando, desenvolviam o desejo de conhecer um pouco mais o Brasil e os anfitriões decidem 

fazer uma viagem pelo país, estacionando em cada uma das regiões. O texto foi quase que 

inteiramente criado por eles e, como de costume, gravado em mídia em formato de áudio, 

para ser dublado no momento da apresentação para o público. As coreografias ficaram 

distribuídas pelo 1º, 2º e 3º anos. E a Educação Infantil tornou-se a plateia.  O pequeno 

espetáculo foi apresentado no pátio aberto da escola, na presença dos professores, direção e 

funcionários.  

Fig. 16: Espetáculo Musical 2018 

 
Foto: Ruidglan Barros 

Esta experiência demonstrou um grande envolvimento por parte das turmas. Pela 

primeira vez elas dançaram músicas que não eram do universo infantil, o que não causou 

nenhuma resistência. O terceiro ano foi responsável pelo elenco de atores e demonstrou 
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domínio de espaço e intimidade na contracenação. Não houve, em nenhum momento, alguma 

reação que pudesse ser caracterizada como timidez. Existia ali, uma apropriação do texto e do 

contexto. Esta adesão se dá, seguramente, pelo fato de que o projeto já tem uma história e que 

as crianças já conhecem a dinâmica da linguagem apresentada a partir de outros espetáculos 

precedentes.  

Cara plateia, permita-me voltar um pouco no tempo... 

Em 2015, propus à escola o primeiro espetáculo teatral envolvendo todas as turmas 

(inclusive aquelas que não eram minhas, as da Educação Infantil). Fiz um projeto e, pelo tema 

institucional da escola na época, nascia então o Projeto “Monteiro Lobato”, como nascia 

também o título do espetáculo: “Férias no Sítio”. Eu digo título porque não nascia nenhum 

texto ou espetáculo. O que fiz foi criar um esboço de roteiro para, em seguida, improvisar 

com as crianças. Naquele ano, começamos a ensaiar em meados de agosto, prevendo a 

apresentação para a semana da criança, em outubro.  

Comecei um processo de criação de coreografias com as turmas, o que se revelou um 

processo tão cansativo quanto prazeroso. Diferentemente do teatro, a dinâmica para se montar 

coreografias não possui a dificuldade de dividir as turmas em diversos grupos. Os ensaios, 

geralmente, são para todas as crianças ao mesmo tempo. Surpreendeu-me positivamente que 

algumas delas começaram a propor passos de dança e, ainda que fossem retirados da moda 

televisiva naquele momento, significaram para mim uma contribuição genuína e absorvi-a no 

corpo da coreografia. Utilizamos como repertório musical as canções integrantes das trilhas 

sonoras do programa “Sitio do Picapau Amarelo” apresentado originalmente pela TV Globo 

nos anos de 1970 e 1980 e, também, aquelas dos especiais infantis “Plut, Plac, Zum” e 

“Pirlinpimpim” também apresentados pela Rede Globo de Televisão na década de 1980.  

O processo de construção das falas se deu através de improvisação em sala, a partir de 

um roteiro sugerido por mim. Ryngaert (2009) atenta para o uso de roteiros prévios nos 

improvisos. O pesquisador destaca que, ainda que o roteiro possa manter os jogadores em um 

universo racional e, portanto, menos criativo, ele também dá segurança, agindo como um 

ponto de referência aos jogadores. Evitei, portanto, que o roteiro funcionasse como um 

“começo, meio e fim” da cena, sugerindo a eles apenas um ponto de partida inicial para a 

criação. 

O indutor texto, neste momento, poderia ser visto como limitador da criatividade, pois 

concentra sobre si uma ideia, limitando as sugestões a um universo restrito: o assunto do qual 

o texto trata. Prefiro, no entanto, compreender o texto aqui como um convergente de atenção. 
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Neste momento do processo, os pequenos jogadores precisam de um direcionamento para 

suas criações. Admito, porém, que existem perigos no uso deste indutor e que sua utilização 

deverá ser sempre cuidadosa. 
Um treinamento com roteiro é uma maneira de se apropriar de formas tradicionais 
da narrativa dramática, de tomar consciência da fábula.  Mas ao mesmo tempo, 
quando os esforços de todos se concentram no núcleo narrativo, isso se dá em 
detrimento da dimensão sensível do jogo e de um investimento real dos jogadores 
(RYNGAERT, 2009, p. 116).    

Em outro espaço, repetimos as cenas buscando resgatar as falas dos alunos escolhidos 

para cada papel e eles, novamente, improvisaram, mas, agora, na presença do computador que 

gravava as falas e, em um processo digital, juntava as vozes das crianças com as canções, 

formando uma só trilha. Desta maneira, conseguimos resolver o problema de volume de voz 

das crianças que, no pátio aberto (local da apresentação), não seriam ouvidas se não fossem 

amplificadas por meio de caixas de som.  

As crianças então passam a dublar a si mesmas, função técnica que exercem com 

desenvoltura. Não há muita dificuldade no processo de sincronização das vozes com a cena, 

pois as crianças demonstram facilidade na absorção da linguagem.  

Figurinos e adereços de cenário são adquiridos e confeccionados pelas próprias turmas 

com o auxílio de professores e funcionários das escolas, e o espetáculo está pronto para ser 

apresentado ao público.  
Sinhá Nástacia que conta estórias 
Sinhá Nastácia Sabe agradar... 
Há...há... 
Sinhá Nastácia que quando nina 
Acaba por cochilar 
Sinhá Nastácia vai murmurando 
Estórias para ninar 
(Tia Nastasia - Dorival Caymmi) 

Em 2016, após uma dinâmica com as turmas, percebi que o tema “brincadeiras” seria 

adequado àquele momento. As crianças haviam montado uma lista de interesses a partir de 

uma pergunta polêmica: O que você gostaria que tivesse na escola? E a maioria destacou a 

brincadeira. Nascia então o projeto “Brincadeiras Infantis” com o objetivo de desenvolver 

encenações a partir deste universo A escolha do tema de 2016 também representou algo de 

muito positivo dentro de um sistema de ensino da Prefeitura do Rio de Janeiro: a liberdade 

obtida pelo professor na escolha de temas para os projetos.  Geralmente os temas das 

montagens estão imbricados com algum projeto vindo da CRE (Coordenadoria Regional de 

Educação) que envia às escolas, os temas institucionais por bimestre. Algo semelhante e 

muito mais severo acontece com as demais disciplinas. O currículo de Matemática e Língua 
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Portuguesa, por exemplo, é todo ele definido por apostilas e livros paradidáticos adotados em 

sala, impedindo o professor de criar projetos de turma ou mesmo a escola desenvolver uma 

pesquisa que interesse especificamente à sua comunidade. Felizmente com as Artes Cênicas 

isso não aconteceu em 2016, podendo o professor escolher junto aos alunos os temas que 

dariam início ao espetáculo.   

     A partir de exercícios de criação em sala de aula, chegamos a um roteiro simples, 

mas que contemplaria nossos anseios para com o espetáculo musical. O roteiro contava a 

história de um grupo de crianças que resolve dar uma escapadinha do parquinho para 

encontrar outra turma e, com eles, passar uma tarde inteira inventando brincadeiras. Na 

história, as duas turmas rivalizam inicialmente, mas, no final, percebem que suas 

contribuições e compartilhamentos só somaram.  

 Na época, a escola havia sido pintada com motivos florestais e os muros do pátio foram 

transformados em cenários para as coreografias e cenas. Novamente o processo se deu pelo 

improviso seguido das gravações das vozes, paralelo às montagens das coreografias.  

As músicas para este espetáculo remetiam à década de 1980. Foram músicas muito 

populares na época e que, de alguma maneira, se mantêm vivas até hoje. Grupos como Trem 

da Alegria, Balão Mágico, entre outros fizeram parte da trilha Sonora.  

Em 2017, teve circo sim senhor. O tema “Palhaço” (que também era o título do projeto 

do ano) foi trabalhado em sala desde muito cedo e as crianças se aproximaram bastante deste 

universo. Conheceram personagens, histórias reais sobre circos famosos do Brasil, leram 

livros que falavam do tema e filmes que abordavam a cultura circense de maneiras variadas. 

O tema circo parece ter atingido de maneira certeira o interesse das crianças. A cada semana, 

elas traziam peças de figurinos ou livros ilustrados. Talvez pela influência do filme “Os 

Saltimbancos Trapalhões” 32, visto em sala, as crianças criaram uma história na qual um dono 

de Circo (Dona, na versão do turno da tarde), sem dinheiro, vê seus funcionários irem embora 

decepcionados por não receberem seus salários. Sem opção para manter o espetáculo, ele pede 

ajuda a um amigo que consegue trazer alguns outros colegas para improvisar um espetáculo 

para aquela noite. E vem um teste: se o público gostar, serão contratados. E, em meio a 

apresentações variadas de mágicos, acrobatas, bailarinas, atiradores de facas e palhaços, o 

público festeja uma “noite” de sucesso e todos se tornam os novos funcionários do circo, 

                                            
32 Filme brasileiro de 1981 estrelado pelo grupo Os Trapalhões, baseado na peça teatral Os Saltimbancos de 
Sergio Bardoti e Luis Enríquez Bacalov e adaptada para o português por Chico Buarque. Foi dirigido por J. B. 
Tenko. 
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agora com a casa lotada. Este espetáculo contou em cena com uma participação expressiva 

dos professores. 

Jornadas Apolíneas: Apresentações Públicas 

Fig. 17: Espetáculo Musical 2016  

 
Foto: Ruidglan Barros 

O dia reservado para a apresentação é fundamentalmente uma data especial. As crianças 

chegam à escola em ritmo de festa. Os horários são flexibilizados e as atividades acadêmicas 

são substituídas por trocas de roupas, maquiagem e ajustes finais. As salas de aula 

transformam-se em bastidores e a escola em um grande teatro.  

A apresentação inicia e não percebo em nenhum momento que as crianças se inibam 

com o público a sua frente. É fato que algumas ficam mais tensas enquanto outras mais 

empolgadas, prevalecendo a força do grupo. Elas amparam-se mutuamente e a força do 

coletivo se evidencia. Não separo a apresentação do resto do processo. A meu ver, o encontro 

com um público é uma etapa tão fundamental quanto os processos de criação com o jogo em 

sala de aula. Considero a montagem uma culminância, mas nunca um fim em si mesmo, ainda 

que reconheça ganhos somente possíveis no encontro com o público. 
O desejo de aprender e de investigar é análogo ao desejo ficcional. Através da arte, 
o sujeito, tanto nas relações com o inconsciente como nas relações com o outro, 
põe em jogo a ficção e a narrativa de si mesmo. Nisto reside o prazer da Arte. Sem 
a experiência do prazer da Arte, por parte de professores (ou mediadores) e alunos, 
nenhuma teoria de Arte-Educação será reconstrutora. (BARBOSA, 2005, p. 292). 

A montagem de espetáculos é, seguramente, um exercício dos mais relevantes dentro de 

um processo de expressividade através do jogo teatral, pois proporciona sentido aos conteúdos 

vistos durante o processo, ampliando-os e, com isso, indo de encontro a outras descobertas 
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que somente o ato de ensaiar pode oferecer. Por ser uma atividade grupal, a montagem 

possibilita o exercício da cooperação, do respeito, a reflexão sobre o que falar, como falar e 

quando falar, revelando mais uma vez a máxima do jogo dramático: propor e aceitar ideias.   

O processo de ensaios possibilita não somente a percepção das diferenças, mas, 

principalmente, a aceitação delas, pois a “qualidade” individual é facilmente evidenciada e 

percebida como necessária. Há papéis para todos. Podemos entender papéis não somente 

como personagens, mas, também, como todo elemento necessário a complementação do 

resultado: cenógrafo, desenhista, aderecista, figurinista, divulgador. Seja qual for a aptidão, 

ela será acolhida pelo processo teatral e terá sua função, seu lugar. Neste processo, algumas 

crianças chegaram a visitar as turmas dos pequenos, fazendo um “comercial” da apresentação 

que fariam no pátio.   

O processo de montagem se constitui de modo a integrar diversas competências de 

caráter individual e coletivo, ampliando a aprendizagem iniciada com os jogos, 

proporcionando: 

• Imaginação (a criança propõe movimentos e entonações apenas insinuados 

pelo roteiro)  

• Percepção (a criança desenvolve reflexos ao contracenar com o tempo rítmico 

do outro) 

• Intuição (a criança propõe ideias que vão além de seu julgamento intelectual). 

• Memória (as crianças repetem diante do público o que construíram nos ensaios 

e, assim, tornam-se gestores de seu próprio trabalho). 

• Raciocínio (a criança gerencia seu trabalho e o do grupo, solucionando 

problemas surgidos no meio do processo).  

É preciso registrar que, por razões particulares (é uma clientela muito específica), a 

escola não costuma convidar os pais para estas apresentações e, muitos deles, contrariando a 

própria escola, assistem ao evento do lado de fora do portão, tentando identificar os filhos 

através das frestas do muro. O público oficial seria apenas alunos da Educação Infantil e os 

professores, diretores e funcionários da escola.  

 Muito se fala dos processos com o jogo teatral durante os ensaios, mas ainda 

precisamos muito refletir sobre os ganhos adquiridos com o contato com uma plateia. É 

visível a autoconfiança adquirida logo após a apresentação, quando o desejo das crianças é 

apenas um: repetir. Como diz Spolin (2007), “a apresentação promove a fruição de todo o 

processo criativo ao preparar a peça” (p.259), é o momento de convergência, de agregação, 
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onde tudo funciona junto e, mesmo quando alguma coisa dá errada e a criança em sua 

sinceridade não consegue esconder da plateia este fato, a narrativa segue e o “erro” não parece 

desmotivá-la em nada. O estado lúdico presente é absoluto e não demonstra fragilidade frente 

aos percalços do aqui e agora. A criança parece saber intuitivamente que “errar faz parte” do 

momento presente.  

Posteriormente a esta apresentação, pedi a algumas crianças e adultos que dividissem 

comigo os significados da experiência vivida, através de imagens e palavras. Como isso se 

deu, considero uma ação cercada de generosidade.  

Minha plateia, deseja saber como se estabeleceu este contato? Então vamos partir agora 

para o Ato III desta jornada, no qual busco identificar, compreender e discutir as imagens e 

simbolismos surgidos a partir de um processo de narração de si, ou seja, através de um 

instrumento de investigação no qual as perspectivas particulares dos envolvidos possuem 

extrema relevância: A Entrevista Narrativa. 
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ATO III 
MERGULHO NAS APARÊNCIAS –

Máscaras que se revelam  
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A Entrevista Narrativa 

  
“E quando foi a noite seguinte  
disse Xariar: ó minha delícia, se não  
estiver dormindo, conte-me a história  
que você me prometeu (...)  
e então Xerazade contou-lhe uma história que continha 
graça e beleza”.  

(As Mil e Um Noites ) 
 

Há quem diga que Xerazade era mesmo uma grande atriz. Sensível, criativa, inteligente 

e a mais famosa contadora de histórias que o mundo moderno já ouviu falar. Ela fez uso de 

sua esperteza para livrar-se da morte, utilizando-se de uma das artes mais antigas para prender 

a atenção: a contação de histórias.   

O teatro existe enquanto arte narrativa. O lugar de onde se vê é também o lugar de onde 

se ouve histórias. A forma mais primitiva de teatro, seja ela qual for, seguramente manterá em 

sua essência, componentes da narrativa, pois o artista teatral, por meio do corpo evoca a 

história de mundos inteiros.  Téspis, referenciado anteriormente nesta jornada, colocou sobre 

si a pele de carneiro na antiga Grécia e contou uma história ao público, tornando-se o primeiro 

ator; também Hamlet, encenando a morte do próprio pai em um metateatro, desestruturava a 

corte dinamarquesa do século XVII com sua contação; e o bufão da comedia dell’ arte italiana 

do século XVI inflexionava seu texto à situação do momento, tornando a plateia, parte da sua 

narrativa. Há, nestes episódios de história do teatro, um elemento que perpassa o tempo: a arte 

de contar, pois não há teatro fora da narrativa.   

Assim sendo, trazer para este trabalho as contribuições de um método de pesquisa 

baseado na narrativa é coerente e, ao mesmo tempo, favorecedor do entendimento das 

contribuições pessoais dos agentes desta pesquisa, entendendo o registro da experiência 

vivida como fundamental para dar significado ao fenômeno da prática. Nesta pesquisa, 

portanto, a narrativa é utilizada de modo a destacar os aspectos autorais do narrador, o que 

muito dialoga com o jogo e com o teatro, universos nos quais a contribuição pessoal dos 

envolvidos é fundamental, e os processos e estruturas possuem limites bastante fluidos. 

  Nesta perspectiva a pesquisa narrativa se funde naturalmente com os objetivos desta 

tese, pois, a partir de Clandinin & Connelly (1999), entendemos que “a pesquisa narrativa se 

estrutura na intencionalidade de compreender e interpretar as dimensões pessoais e humanas 

para além de esquemas fechados, recortados e quantificáveis” (p. 663). 

Para as palavras destes estudiosos, posso convergir meu interesse na pesquisa narrativa, 

pois lido, neste trabalho com encontros entre pessoas a partir de um processo aberto, com 
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fronteiras toldadas pela contribuição pessoal em maior ou menor grau a cada etapa.  A 

vivência de processos de encenação teatral com crianças, bem como a reflexão sobre esta 

experiência, não se enquadra em “esquemas fechados”, mas, antes, carecem de propostas 

flexíveis capazes de compreender a experiência carregada de afetividade. A pesquisa narrativa 

cumpre este papel, alinhando-se às necessidades e às possibilidades narrativas de cada 

processo, considerando a maleabilidade de cada percurso. Esta situação deverá ser encarada 

pelo ouvinte de maneira sensível, como atestam mais uma vez Clandinin & Connelly (1999), 

ao considerarem que o pesquisador precisa compreender que  
o seu texto de pesquisa é uma composição que tem como centro pessoas, lugares e 
coisas que estão em constante e continuo processo de transformação e, portanto, não 
são estáticos apreensíveis ou passiveis de caracterização meramente mecânica. Mais 
do que defini-los o pesquisador precisa compreendê-los a partir da dinamicidade que 
envolve suas vidas e suas histórias compostas e narradas a partir dos espaços 
tridimensionais em que se encontram (p. 665). 

É a partir desta prerrogativa que me incursiono pelo universo da pesquisa narrativa aqui 

descrita, entendendo-a da mesma forma que concebo a improvisação, ou seja, como um meio 

para absorver as mais inesperadas contribuições e que pode, harmonicamente, organizar o 

encontro entre pessoas, lugares e coisas, considerando, sobretudo, o aspecto dinâmico do 

fenômeno: “o contador de histórias é ainda hoje o primeiro conselheiro das crianças, porque 

foi o primeiro da humanidade, e sobrevive, secretamente, na narrativa” (BENJAMIN, 1984, 

p.102). 

Encontrei em Iduina Chaves (1999) as contribuições norteadoras a cerca deste método 

enquanto instrumento de análise. A partir desta pesquisadora, foi possível estabelecer as bases 

para a utilização da narrativa, percebendo-a como fenômeno e como método (p.41).  

Ainda, segundo Chaves (1999), “A narrativa contradiz também dicotomia pensar/sentir, 

fruto do pensamento moderno ocidental ligando o conhecimento ao sentimento e o 

pensamento à ação” (p.123). A narrativa, portanto, possui a capacidade de resgatar o fato sem, 

contudo, destituí-lo do componente afetivo que também o constitui. Quem conta também é 

testemunha e, portanto, é autor da história narrada.  

De acordo com Benjamim (1984) “se imprime na narrativa a marca do narrador” 

(p.123), pois considera que no processo narrativo o sujeito encontra-se implicado na série de 

eventos e acontecimentos evocados. O narrador possui com o fato narrado, uma relação de 

estreita intimidade e, ainda que se utilize de um pensamento racional, não se desprende de 

seus sentimentos. Esta característica do método de pesquisa narrativa nos possibilita, do ponto 

de vista da recepção, uma análise mais aprofundada dos fatos, para muito além da informação.  
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Falo, portanto, de experiência e digo desta forma, baseando-me em Larossa, a partir do 

artigo Notas sobre a experiência e o saber de experiência (2003) que “a informação não é 

experiência. E mais, a informação não deixa lugar para a experiência ela é quase o contrário 

da experiência, quase uma antiexperiência” (p. 21). E ainda acrescenta, “a experiência é o que 

nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o 

que toca” (p.21). 

Assim, considero que a narrativa é profícua em fazer emergir a experiência individual, 

aquilo que é dito mediado pelo sentimento, pela afetividade, pelo que nos toca. A narrativa 

age como uma possibilidade de resgate da verdadeira experiência, muitas vezes vivida de 

maneira abrupta e que, por esta dinâmica, não permitiu uma atitude reflexiva sobre o fato. A 

narrativa refaz este percurso atribuindo a ele um tempo para uma reflexão ainda que tardia. A 

reflexão enquanto ato narrativo é selecionar o nos que toca. Ao que parece, o cérebro e, 

certamente o corpo, (já que aqui falamos em uma tese sobre teatro) se encarregam desta 

seleção e nos trazem a verdadeira experiência.  

Larossa (2002) diz que precisamos de um “gesto de interrupção” para que a verdadeira 

experiência nos toque. Considero aqui o ato narrativo como um exemplo desta “interrupção” 

ao fluxo acelerado do tempo. É olhar para dentro de si e revelar ao outro a sua experiência. A 

experiência pessoal: 
o saber da experiência é um saber particular, subjetivo, relativo, contingente, 
pessoal. Se a experiência não é o que acontece, mas o que nos acontece, duas 
pessoas, ainda que enfrentem o mesmo acontecimento, não fazem a mesma 
experiência. O acontecimento é comum, mas a experiência é para cada qual sua, 
singular e de alguma maneira impossível de ser repetida. O saber da experiência é 
um saber que não pode separar-se do indivíduo concreto em quem encarna (Id.Ib p. 
27). 

No entanto, ao narrar, o indivíduo não deixa de contemplar aspectos sócio-históricos 

imbricados ao fato e ao contexto descrito. A narrativa aborda, portanto, o individual e o 

coletivo simultaneamente, pois se entrecruzam aspectos específicos/individuais com um 

contexto situacional mais amplo. Não há, na verdade, como separar a visão individual de 

outra mais geral que, naturalmente, vai sendo considerada durante a narrativa. Os fatos 

narrados oriundos de uma experiência pessoal dizem respeito a uma coletividade, quando 

relacionam experiências variadas e comuns a um grupo de pessoas. 

No contexto específico desta pesquisa, as entrevistas narrativas focaram na opinião 

do entrevistado em relação à experiência imediatamente vivida com o Teatro dentro da Escola 

Artur Ramos, o que não os impediu de relacionar também com experiências anteriores com 

esta linguagem (sete anos). Por não ser um período longo, os entrevistados partiram 
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inicialmente de uma memória recente, porém, como é próprio deste método de pesquisa, 

acabavam por rememorar outros períodos na história da escola, comparando-os 

qualitativamente a partir do binômio existência/ausência de movimentos das Artes Cênicas 

entre as turmas. Neste sentido, fato e contexto se inter-relacionam na fala despretensiosa dos 

entrevistados.   

A entrevista narrativa redimensiona a noção de tempo, pois o narrador reconstrói os 

fatos do passado, através de uma memória seletiva. Há uma escolha que caracteriza aquele 

passado de maneira específica e individual. Esse passado reconstruído é potencialmente um 

“meio valioso para entendimento de nossa prática no presente” (CHAVES, 1999, p.125).  

A seguir, procurei absorver as possibilidades de pesquisa da Entrevista Narrativa de 

modo que as singularidades do entrevistado pudessem emergir, esperando que as ideias-

força33 fossem destacadas assim como as principais imagens-síntese do processo pudessem 

ser identificadas. O trabalho, portanto, caracterizou-se por abordar questões relacionadas às 

singularidades do espaço, do tempo e dos indivíduos pesquisados, buscando assim não 

somente destacar, mas, sobretudo, respeitar os modos de ver a história pelos seus narradores, 

afinal, como diz Bill Moyers em entrevista a Joseff Campbell (1998): “Uma história, nada 

mais é do que a maneira de contá-la” (p.12). 

O Dia em que A Entrevista Narrativa Tornou-se Cena 

“Quem pode negar que no retorno eterno do mesmo, 
que caracteriza as histórias humanas, a sombra de 
Dionísio, de novo, projeta-se sobre as grandes 
megalópoles pós-modernas? Eis o que deveria incitar-
nos seguir esse pico que é a razão sensível; ter a 
capacidade de observação concreta, que permite aceder 
a dimensão oculta do real. Detectar o “rei dos 
clandestinos” da época, e, assim, participar do que é, 
em sua essência, atitude autêntica na verdade: desvelar 
o que é”  

(Michel Maffesoli). 
 

O teatro, mesmo em suas manifestações mais modernas e alternativas, não se distancia 

de sua origem ritualística ainda que com o tempo venha adquirindo características e contornos 

cada vez mais próprios da linguagem artística específica que é. Neste ponto de nossa jornada, 

e pelo muito que já foi dito, poderia ser considerado repetitivo fazer essa consideração. 

 Eu disse repetitivo?  

                                            
33 Ideias força  - Pelo entendimento de Alberto Felipe Araújo (1996),  significam as ideias fortes e recorrentes em 
um texto.    
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 Mas essa jornada tem traços ritualísticos. E é desejo deste narrador, voltar sempre ao 

ponto inicial. Ritualizar nossa jornada. E o que seria do ritual sem seu componente repetitivo? 

Repetir sim, sempre! E o teatro, por sua natureza, garantirá também que a própria repetição se 

reinvente a cada repetição. 

Procederei agora à análise das manifestações teatrais contadas até aqui através de 

heurísticas específicas como as entrevistas dos envolvidos, os desenhos produzidos 

juntamente com essas conversas, além dos próprios jogos existentes nas oficinas anteriores às 

apresentações e que aparecem aqui trazidos pelo olhar dos narradores. 

Mas espere... 

Há aqui também a necessidade de construirmos novas convenções. Mais uma vez, 

nossos combinados. Para este Ato que se inicia, conceberei as entrevistas enquanto cenas, de 

modo que a literatura dramática34 possa falar por si  enquanto forma e que o conteúdo se 

submeta e se revele. Estas cenas, porém, não representam nenhum gênero puro, mas, antes, 

uma forma híbrida para a qual convergem elementos do gênero dramático, lírico e narrativo. 

Desta maneira, a cena, o conto, e a narrativa, misturam-se em uma licença poética pela qual se 

alimentam de maneira recíproca. E para me manter fiel à linguagem escolhida, trago para as 

cenas, minhas entrevistadas metamorfoseadas em mulheres-deusas gregas. E eu, assumirei 

mais uma vez minha máscara de mensageiro e, como Hermes, tomarei parte da cena, 

contracenando com minhas entrevistadas. Mas, é certo, que durante esta ação, não me 

distanciarei de minha função de contar, tomando a liberdade de me dirigir a você, plateia, 

sempre que considerar indispensável. Desta forma, lhe transformo em um participante ativo 

desta narrativa (promessa feita no início de nossa jornada. Lembra? ).  

Olhos atentos, deixarei que os entrevistados narrem o antes, o durante e o depois do 

processo teatral, colocando aqui as marcas do processo impressas em suas palavras: as 

pegadas míticas que me conduzirão a um entendimento para além do racional, pois “O 

símbolo exprime o mundo percebido e vivido tal como o sujeito o experimenta, não em 

função de sua razão crítica e no nível de sua consciência, mas em função de todo o seu 

psiquismo afetivo e representativo” (CHEVALIER & GREERBRANT, 2016, p. XXVII). 

Eu serei o mediador entre os entrevistados e você. Identificando os símbolos trazidos 

pela experiência e tendo a origem mitológica do teatro como referência permanente, numa 

                                            
34 Optando pela literatura dramática, trago então as características que lhe são peculiares  como as didascálias,( 
ou rubricas ) que indicam a ação dos personagens, e também o recurso do « à parte », significando que o 
personagem - no caso, Hermes -  está falando diretamente com a plateia e não com seu interlocutor.  
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íntima relação com a teoria ou, neste contexto específico, com os deuses do conhecimento que 

me acompanham até aqui. Desta forma, não perco de vista o olhar atual. É do e em nosso 

tempo que falo. 

O teatro, em sua raiz ritualística, é o elo entre passado e presente, pois possibilita, pelo 

jogo, o encontro com um tipo de conhecimento relacionado com o corpo e com o mundo, a 

partir do encontro com o outro por uma via não racional. É deste “lugar” que parto. O teatro 

como possibilidade de conhecimento dos mistérios, ou seja, buscando o que há por trás do 

dito e do feito: o sentido simbólico contido nestas relações e ações: o não dito. 
Os mitos aceitam o fenômeno humano em sua totalidade e tentam situar o seu 
destino na totalidade do mundo. As indicações míticas não se fundamentam na razão 
discursiva, e só se justificam por referência a alguma espontaneidade intensiva, que 
também é seu ponto de referência para lá das imagens que utilizam (GUSDORF, 
2003, p.15).  

A partir da “verdade mítica” (GUSDORF, 2003, p.15) busco compreender para além do 

pensamento crítico, racional que aprisiona as sensações no limite dos fatos. Neste processo, 

direciono meu olhar para, “as profundezas da vida pessoal” (Id, IB), esperando que o mito me 

encaminhe pelos “obscuros subterrâneos da sensibilidade, nas regiões em que a alma se 

enlaça na aliança originária da consciência do corpo” (Id, Ib). 

Michel Maffesoli, em seu livro “A Ordem das Coisas” (2016), destaca a necessidade de 

se perceber a importância do mito em nosso dia a dia. Assim, a partir de nosso deus da 

compreensão podemos mesmo afirmar (temporariamente) que não há nada mais atual do que 

o mito revisitado “Na espiral das histórias humanas, a tradição e o atual se conjugam 

harmoniosamente” (p.70).   

O teatro, realizado coletivamente, representa o imaginário de um determinado grupo. É 

um “estar junto” momentâneo, fluido, circular. E por que não dizer que sempre foi assim? Em 

torno do mito, estruturava-se um “viver junto”.  Observamos isso nas primeiras manifestações 

registradas dos povos primitivos e das quais o teatro extrai suas sementes. Trata-se “dos 

encantamentos de caça dos nômades da Idade da Pedra, das danças de fertilidade e colheita 

dos primeiros lavradores dos campos, dos ritos de iniciação, totemismo e xamanismo e dos 

vários cultos divinos” (BERTHOLD, 2001, p.2). Portanto, em torno do deus (e do mito), 

nasce o teatro. E o que dizer e o que não dizer de nosso teatro na Escola Artur Ramos?  Direi 

a partir do contar do outro que me aproprio e reconto a você nas páginas a seguir. 
O que destaca o retorno do mito, o sempre e de novo presente da infância da 
humanidade é a surpreendente remanescência dos arcaísmos fundamentais da 
condição humana. O campo magnético da mitologia continua a imanar muitos 
sonhos, desejos e fantasmagorias diversas. (MAFFESOLI, 2016, p70).  
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Em um universo com mais de trezentas pessoas entre alunos, professores, diretores, 

coordenadores, merendeiras, zeladoras, foi difícil em princípio escolher quais seriam aquelas 

que iriam de fato dar o seu testemunho em contribuição com esta jornada, pois em um 

processo como este, toda e qualquer participação é significativa. Procurei então escolher de 

modo que pudesse contemplar as diferentes categorias de envolvidos: aluno, professora, 

diretora, coordenadora e merendeira.  

E eis o que se apresenta diante de mim: um setenário.  

São sete sujeitos, sete mulheres, sete visões, sete olhares que ora se afinam, ora se 

atraem, ora se alinham, ora se cruzam, mas nunca se anulam.  O numeral sete me remete à 

totalidade do círculo - sete dias da semana, sete cores do arco Iris. “O sete indica o sentido de 

uma mudança depois de um círculo concluído” (CHEVALIER & GREERBRANT, 2016, 

p.826). E o que eu poderia dizer deste momento se não isso? Um ciclo se fechou atrás de nós, 

cara plateia, para que um novo se inicie à nossa frente e, assim, a mudança aconteça.  

O sete se expôs diante de mim relacionando-se com diversos pontos cruciais desta 

jornada. “Símbolo da união dos contrários” ( p.830) “característico do culto de Apolo” (Id, 

Ib), o numeral sete é presente nas tradições e lendas gregas: “sete portas de Tebas, os sete 

filhos e as sete filhas de Níope, as setes cordas da lira, as sete esferas” (Ibid). O sete que se 

apresenta aqui me desafia a reflexão, a busca de respostas além daquelas absorvidas 

inicialmente pela racionalidade. Como nos diz Hipócrates: “O numeral sete, por suas virtudes 

ocultas, mantém no ser todas as coisas: dá vida e movimento: influencia até mesmo os seres 

celestes” ( Id. p.827). 

A hermenêutica simbólica dos achados se constrói pelas vias da mitocrítica com vistas a 

captar as ideias-força, a partir da recorrência e da complementaridade / recursividade. Desta 

forma persigo obsessivamente o que se apresenta como grandes temas que ajudam a 

compreender o Teatro enquanto manifestação coletiva representativa do imaginário de um 

determinado grupo. A complementaridade se dá a partir da conjugação de ideias 

aparentemente diversas, mas que se interpenetram fortalecendo-se mutuamente. Assim como 

o símbolo que une duas partes separadas e a elas atribui sentidos.  

  Lidando com o numeral sete, concebo cada ponto complementar ao outro, em um 

movimento permanente de totalidade. Assim sendo, há entre as entrevistadas, uma 

correspondência íntima e indissociável construída pela experiência teatral vivida.    

As entrevistas foram realizadas na sequência das apresentações, em meio à 

efervescência natural do pós- espetáculo. Para as três crianças entrevistadas, propus um jogo: 
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Elas deveriam mandar um recado para outras crianças, relatando a sua vivência pessoal com o 

teatro, entendendo que suas interlocutoras ainda não tinham passado pela experiência teatral. 

A câmera de vídeo, neste sentido, tornou-se a via de comunicação.  

 Sendo assim, com as palavras dos sujeitos e o aval dos deuses, vamos então tentar 

descobrir... 

O que há de fato, por trás desta cortina.  

Mas espere... 

Antes, porém, deixarei que Maffesoli nos guie por um pensamento que eu interpreto 

como uma aproximação com a grandiosidade da Entrevista Narrativa (EN). Olhar com 

simplicidade e profundidade para a experiência, tentando entender o outro, por ele mesmo, eis 

o nosso desafio neste ponto da jornada. 
Contra a abstração do conceito, é preciso deixar o pensamento aproximar-se do que 
é simples, próximo da vida de todos os dias. É a consideração de tal proxemia que 
permite aceder a um questionamento originário da experiência em si; portanto 
enraizado. É isso a concretude: O que cresce com (cum crescere) o objeto, a 
situação, o fenômeno analisado. O que é em reversibilidade, em correspondência, 
outra maneira de dizer além do encerramento conceitual, o “trajeto”, o caminho de 
pensamento próprio à vida afetiva, isto é, que se efetua (MAFFESOLI, 2016, p. 
227).   

 

 

Cenas- Conto 
Local: Sala multiuso da escola ARTUR RAMOS  

Tempo: Atual  

Personagens: 

HERMES (mensageiro, irreverente, condutor, atento, persuasivo, astuto, provocador)   

NIKE (imponente, objetiva, profissional, líder, agregadora, sensível, vencedora)   

ATENA (determinada, firme, ágil, rápida, sensível, estrategista e racional) 

ÁRTEMIS (lépida, líder, independente, competidora e certeira) 

ASTRÉA (meiga, doce, carinhosa, artística e justa) 

DEMETER (mãe, protetora e nutridora) 

HÉCADE (misteriosa e intuitiva) 

EOS: (o despertar)  
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Cena-Conto nº 1 

NIKE - Mãe, Mulher, Professora, Funcionária Pública,Vencedora 35 

Luz invade o espaço. Uma grande sala em formato de “L”. Um antigo quadro negro 

pode ser visto na parede à esquerda, uma mesa à direita. A câmera de vídeo separa duas 

cadeiras: uma na frente e outra atrás do tripé. Ao fundo uma grande janela fechada e 

composta por vidro fosco e esquadria de correr. Nada acontece nos dois primeiros longos 

minutos, sugerindo uma atitude contemplativa de quem assiste. De súbito o silêncio é 

quebrado por um som ritmado e repetitivo vindo de longe. O barulho avança sobre o espaço.  

Imponente e real, ela se anuncia ao longe, pelo barulho dos sapatos em contato com o 

chão. Ela penetra na sala fracamente iluminada e se mostra obediente no espaço em que é 

autoridade. Ela poderia voar se quisesse, mas preferiu vir caminhando.  

NIKE: (sorri de maneira simpática) - Onde eu sento?  

HERMES: (para Nike, sorrindo) - Onde for mais apropriado. - (à parte) Estive com ela 

durante toda aquela manhã, mas agora vejo revelada sua preocupação com a aparência. Nike 

veste uma elegante blusa cor de rosa, uma calça preta, sapatos de festa. Seu cabelo foi 

cuidadosamente penteado e a maquiagem retocada em mínimos detalhes. Ela sabia da 

existência da câmera. 

NIKE: - Eu fiz um roteiro (referindo-se ao papel que mantém nas mãos). 

HERMES: - Ótimo! Sem problemas. (o entrevistador se apressa em deixá-la à vontade) 

Pode segui-lo. - (à parte) Nike é uma mulher forte! Não há nada que a defina melhor do que o 

termo: a vencedora. Ela pisa de forma segura quando entra na escola e assim permanece 

durante todo o tempo em que está trabalhando. Trabalhar parece ser seu verbo de ordem. Ela 

o desempenha sempre. Ela anda de um lado para o outro providenciando, resolvendo, 

decidindo, solucionando. É, por natureza, controladora e centralizadora, mas perfeita na 

organização de tudo ao seu redor. Líder nata, ela estrutura sua liderança a partir de regras que 

ela segue à risca (e também exige que todos o façam). Isto não quer dizer que seja uma 

mulher absolutamente tradicional. Ela possui um olhar para o futuro e está quase sempre de 

olho no novo.  Sua voz é potente e carregada de decisão. Dura, às vezes, mas traduz a 

sinceridade que pauta todos os diálogos. Nike também se deixa flagrar como mãe e esposa 

quando traz para dentro da escola sua filha de 18 anos e seu marido para ajudar nas tarefas. 

Eles funcionam como amigos da escola. Nike parece ser com eles igualmente direta e 

                                            
35 Os subtítulos das Cenas-Conto fazem referências às personalidades das deusas e também das entrevistadas, 
além de terem sido inspirados em títulos de peças teatrais que fazem parte da carreira artística do pesquisador.     
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objetiva. Não pense, entretanto, meu caro espectador, que esta mulher não sorri. Afinal a 

vitória é prazerosa. Ela deixa fluir sonoras gargalhadas ao longo do dia, sobretudo quando 

compartilha com a equipe a hora do almoço, saboreando a deliciosa comida produzida na 

escola. Ela se define como “sempre professora”. Formada pela UERJ, entrou para o município 

do Rio ainda muito jovem e veio para a Escola Artur Ramos em meados dos anos de 1990. É 

atualmente diretora adjunta da escola. É esta mulher aparentemente rígida que se senta diante 

da câmera para falar do teatro em sua escola. 

(Nike consulta o roteiro. Durante o encontro ela irá revezar sua atenção entre a câmera de 

vídeo e o seu interlocutor Hermes que a observa permanentemente).  

 NIKE: - Não temos tradição em Artes Cênicas (sentencia inicialmente). Nós não somos 

professores de artes cênicas, artes plásticas ou qualquer outro tipo de arte. Então nós sempre 

fizemos tudo de maneira simples e meio baseados no que a gente via, né? 

HERMES: (à parte) - O relato inicial da então diretora ilustra claramente a situação de 

grande parte das escolas da rede no tocante às manifestações artísticas. É fato que, ao longo 

dos anos, muitas escolas se limitaram a utilizar o teatro de maneira instrumental, ilustrando 

datas comemorativas através de apresentações pontuais. Estas manifestações aconteciam em 

festinhas e eventos em datas estabelecidas pelo calendário escolar e eram realizadas quase 

sempre de forma improvisada, sem nenhuma técnica, pelos próprios professores de turma. 

(Ela respira fundo de maneira suave olhando de lado como se desejasse ganhar tempo)  

NIKE: (olha pra Hermes) - Então você veio com uma proposta pra escola muito inovadora. 

Arte cênica na escola Artur Ramos pela minha experiência aqui de dentro, enriqueceu o 

trabalho de autonomia e identidade das crianças. Ela tornou a escola mais 

movimentada...mas... como eu diria? (pensa) A escola tem um movimento que não tinha 

antes! 

HERMES: (à parte) - Nike qualifica a chegada de um profissional de Artes Cênicas como 

um divisor de águas no tocante à produção artística da escola. Para ela, reside no profissional 

a grande diferença na produção artística a partir do ano de 2012 na escola. É nesse ponto de 

nossa conversa, que Nike me surpreende profundamente. Ela inicia um relato no qual 

qualifica o trabalho de teatro por uma ótica que eu não imaginava que ela qualificaria. 

Personalidade controversa. Encontrava-me até então impregnado de preconceitos. 

Preconceitos estes que criam julgamentos precipitados, que tentam enquadrar as pessoas em 

modelos pré-concebidos. Saindo, portanto, destes enquadramentos a que a mente nos remete, 
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vislumbro esta nova Nike que se revela uma pessoa absolutamente sensível, com percepções 

delicadas em relação ao trabalho que ela acompanhava aparentemente à distância. 

Oh, Maffesoli! Guia-me pelo caminho do “julgamento da existência” e dá-me um olhar 

sensível, ponderado, reflexivo e compreensível, tão necessário para relativizar os fenômenos. 

Aqui, diante desta análise, desta responsabilidade de contar novamente o que o outro disse e 

viveu, há que se revelar a sensatez e o equilíbrio deste pesquisador-narrador. Mas o mesmo 

“julgamento da existência” que utilizo para os fenômenos quero também utilizá-lo para mim.  

Sim, minha querida plateia, também mereço um olhar relativo para os meus preconceitos. 

Afinal, desconfiar é a primeira ferramenta do pesquisador. Encaro-me aqui como um 

desconfiado disposto a ver a verdade, ainda que momentaneamente. Nike fala de liberdade, 

integração, encontro, alegria, autonomia como elementos presentes no processo e, segundo 

ela, fundamentais ao resultado. 

 NIKE: (para Hermes que a observa) - O trabalho que você faz é integrado entre todas as 

séries. ( para si )A sensação que eu tenho é que o professor, ao invés de vir pra escola dar 

aula, ele vem fazer Arte. Eu vejo todo mundo vir dar aula, mas ele vem fazer Arte. Ao mesmo 

tempo, eu vejo que a Arte que ele faz é aula o tempo inteiro e as crianças não percebem que 

estão tendo aula. Isso é que é legal: elas não percebem. 

HERMES: (à parte) - Em sua visão, não existem aulas, mas encontros pelos quais as crianças 

“fazem arte”. Ela se refere ao fato de que a disciplina não tem, aparentemente, um formato 

muito definido em relação ao tempo e ao espaço. Outras características comuns a aulas 

tradicionais como o silêncio, a tranquilidade dos participantes ou, até mesmo, um resultado 

nítido de produção, ao final de cada 50 minutos, também contribuem para não identificar estes 

encontros enquanto “aulas”. Esta percepção de Nike é bastante compreensível, pois o 

processo da expressividade em grupo através do teatro é totalmente construído a partir do 

lúdico e, portanto, impossível de ser quantificado/ qualificado objetivamente.  E o conceito de 

ludicidade não se configura na prática de maneira objetiva, racional e lógica. O “fazer arte” ao 

qual Nike se refere é na verdade um jogo, edificado nas relações do aqui e agora. Há uma 

construção coletiva no jogo, mas nem sempre essa produção é compreensível racionalmente 

até mesmo para quem está dentro do processo. Eu diria que há um entendimento do corpo. 

Um corpo sensível que, no caso das crianças, está totalmente liberto de preconceitos e, ao 

mesmo tempo, absolutamente imerso no prazer. Há que se considerar ainda que “fazer arte” – 

para usar as palavras de Nike - desconstrói os maneirismos característicos e previsíveis das 

relações estabelecidas na escola. Volto-me para trás, e recorro a Maffesoli, pois, 
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intuitivamente, sei que há um pensamento que corrobora diretamente com a situação trazida 

por Nike. E ele me diz que 
Assim como o mito, e aí reside para nós a sua importância, o lúdico é uma 
maneira da socialidade se expressar. Pode-se até lembrar, antes de apresentar 
alguns aspectos estruturais, que o jogo é totalmente dependente de um 
julgamento moral normativo. O jogo, nas suas diversas manifestações, não é 
nem virtuoso nem pecador, é a expressão bruta ou refinada de um querer 
viver fundamental, de um fluxo vital que não deve nada à ética ou à lógica 
(MAFFESOLI, 2009, p.47). 

HERMES: (ainda à parte) - E outro aspecto importante é que as crianças fazem a aula. Aula-

criação. Há, também, na fala de Nike, uma frase, entre tantas outras, que é preciso se 

considerar. Segundo ela, a partir das Artes Cênicas, “A escola tem um movimento que não 

tinha antes”.  Ela traduz nesta frase, o fato de que, pelo teatro, há necessariamente outro tipo 

de envolvimento físico e emocional da escola com a atividade. Sim. Da escola como um todo.   

NIKE: - As Artes Cênicas conseguem envolver todo mundo, envolvem todos os conteúdos e 

todas as matérias. 

HERMES: (agradecido) - Os professores têm estado bem presentes... 

NIKI: (apressando-se em completar a minha frase) - Todo mundo fica encaixado naquela 

proposta. A qualquer pessoa da escola que você pergunte: "O que está acontecendo naquela 

salinha lá? O que está rolando agora?" Todo mundo sabe que é o Teatro de Sombras que as 

crianças estão produzindo, porque a escola inteira está envolvida. 

HERMES: (à parte) - Uma vez que os projetos são extensivos a todas as turmas, há, 

seguramente, um movimento diferenciado da escola em direção ao componente curricular 

Artes Cênicas. Considero, no entanto, esta interdisciplinaridade apenas como um prenúncio 

da verdadeira integração que Nike descortina e que destaco aqui. Os conteúdos que alicerçam 

o fazer teatral perpassam os previstos nos currículos. No fazer teatral, estamos lidando com 

competências de aprendizagem complexas.  
Existe complexidade, de fato, quando os componentes que constituem um todo 
(como o econômico, o político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico) 
são inseparáveis e existe um tecido interdependente, interativo e inter-retroativo 
entre as partes e o todo, o todo e as partes. Ora, os desenvolvimentos próprios de 
nosso século e de nossa era planetária nos confrontam, inevitavelmente e com mais e 
mais frequência, com os desafios da complexidade. (MORIN, 2003, p.14) 

HERMES: (à parte) O que está em jogo é a comunicação, o conviver, por meio de uma 

linguagem específica que é o teatro. Levantar um projeto de encenação em grupo é perceber 

cada parte em um todo. Este movimento, que Nike relaciona a integração, é revelador da 

cultura da escola, imperceptível quando estamos todos sob a estrutura do compartimento. O 

teatro consegue a re-ligação dos saberes (MORIN) ao acessar pulsões verdadeiras, desejos, 
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impulsos de um coletivo e todo o conhecimento social e cultural trazido pelos alunos. Neste 

sentido, “cresce o que me liga ao outro”. (MAFFESOLI, 2009, p.13).    

NIKE: (empolgada e sorridente) – A nossa merendeira sabe do que se trata até porque ela 

ajuda também trazendo um elemento, um adereço! O professor de Educação Física também 

está envolvido, a direção, a coordenação. (gesticula, indicando para fora da sala com os 

braços) Hoje até a filha da coordenadora estava envolvida porque a gente envolve todo 

mundo. Primeiro porque todos estão na mesma vontade de produzir, de criar, de fazer melhor. 

Segundo porque você tem essa capacidade agregadora!!! 

HERMES: - (à parte) Para Nike, a capacidade agregadora é somente do professor, mas 

preciso discordar de minha entrevistada para dar o crédito a quem é de direito. A capacidade 

agregadora é, antes de tudo, do Teatro. Sou apenas um agente de sua efetivação. Mesmo 

quando acontece em um canto sem nenhum destaque, ainda assim o teatro chamará a atenção 

por conter em si a essência do encontro.  

NIKE: (Consultando o roteiro e percebendo que, emocionada, fugiu ao que se programou a 

compartilhar. Sorri) - Onde eu estava mesmo? 

HERMES: - Não saber é muito bom (sorri, acolhedoramente). 

NIKE: (falando para a câmera e, aparentemente, retornando ao roteiro) - O professor de 

teatro desta escola é muito acessível, muito carinhoso com as crianças em todos os momentos. 

E eu acho que essa relação que é emotiva, emocional facilita às crianças a se soltar mais.  

HERMES: (à parte) - A diretora adjunta destaca a importância da afetividade nas relações 

entre professor e crianças. Ela sintetiza bem esta questão quando conclui que “como eles se 

sentem mais à vontade com o professor, eles se sentem mais à vontade no trabalho”. A 

autoconfiança é uma questão de extrema relevância em um trabalho com um nível de 

exposição tão grande como é o teatro, é indispensável uma considerável dose de sensibilidade 

para perceber o limiar tênue entre integração e exposição.  Quando a primeira dá lugar a 

última, o jogo se dilui e o trabalho se inverte. O jogador, neste processo, só estará inteiro se 

houver confiança em seu coordenador. E, no caso das crianças, o primeiro passo nesta direção 

é a afetividade. A seu modo, Nike destaca o quão importante é a relação de simpatia que se 

constitui. A “cultura do sentimento” (MAFFESOLI 2014) estabelece e norteia as relações. Em 

vários momentos da conversa, Nike acentua a dificuldade em criar dinâmicas que possam dar 

conta da escolha de textos, distribuição de papéis e que gerencie bem a participação de turmas 

com um quantitativo alto de alunos. Em contrapartida, se surpreende com a autonomia 

destinada e assumida por crianças ainda tão pequenas.   
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NIKE: - Você fala que tem o processo pra ver quem vai fazer tal papel e tudo! Mas nesse 

processo eles decidem também, e você não diz: "vai você, vai você, vai você" Não! Existe um 

processo e cada um vai fazer um piloto, vai experimentar. E eles mesmos falam: "Ah!  Ele foi 

ótimo" "Ah! Eu sou muito engraçado" e eles querem assistir aquele fazendo porque aquele foi 

muito engraçado. Então eu acho que quando eles fazem isso, eles se sentem responsáveis pelo 

que vai dar no final. Isso é maravilhoso. Isso é um sentimento de doação, fazer o melhor que a 

gente puder com a criança desde pequena.  

(Ela olha para a câmera, parecendo esquecer que Hermes está ali).  

NIKE: - O professor ficou assistindo na plateia e as crianças no outro lado. E quando ele - 

professor - mandou o 1º ano manhã, meu coração gelou. (ela encena sua preocupação) Mas 

sem o professor? – me perguntei, (pausa) E eles ficaram! Sabiam as entradas, sabiam qual 

boneco de sombra que subia e que abaixava. A gente não os via, só via os bonecos. E eu só 

pensava: "gente, eles só têm seis anos e eles estão fazendo isso sozinhos”. (pausa, preenchida 

com um sorriso silencioso). Eles nunca viveram isso. 

HERMES: (à parte) - Além do aspecto da autonomia, destacado por Nike, considero também 

relevante registrar que as crianças envolvidas no teatro não possuem quase nenhum outro 

contato com esta linguagem fora dos muros da escola. Este fato também é destacado pela 

diretora: “eles nunca viveram isso” diz ela.  

NIKE: - Aqui na escola a gente sempre pergunta assim: “-Você já foi ao teatro? - Não, eu não 

gosto. - Como você não gosta de teatro? - Não, eu não gosto de teatro. - Mas você já foi? - 

Não! - Você sabe como é? - Não!” Aí eu me lembro de uma coisa que meu pai dizia: “Aquilo 

a que você não tem acesso é melhor não gostar. Vai gostar pra quê? Pra sofrer?” Então eu fico 

pensando, se ele não vai ao teatro, se ele não conhece de produção, de movimentação, como é 

que ele faz tão bem aqui? Como ele conseguiu ser orientado, preparado para produzir uma 

experiência que ele não tem enquanto espectador? 

HERMES: - (à parte) Para Nike, é impressionante que as crianças gerenciem um fenômeno e 

compreendam suas regras sem terem referências externas sobre este fenômeno. Eu diria, 

minha cara plateia, que isto se explica pelo fato de que somos pessoas lúdicas. Estimulados 

pelo encontro, evocamos o homo ludes (Huizinga, 2004), que nos leva pelos caminhos do 

jogo, da alegria, da coletividade e sociabilidade festiva. Queremos rir, queremos festejar, 

queremos brincar, queremos fazer de conta. Neste sentido, o teatro já está, de certa forma, em 

nós, somos dionisíacos por natureza.  

( Breve silêncio. Os dois pensam) 
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NIKE:  - O teatro que eles produzem é inocente, é um diálogo baseado na vida deles. É a vida 

dele, que ele vai lá e transforma em teatro, que é o que outros grandes autores, escritores 

fazem. Não é a vida deles, mas é a vida de alguém, pega o que está ao redor e criam e 

transformam aquilo em Arte. Nossas crianças estão fazendo a mesma coisa! Pegando o que há 

na vida deles e transformando em Arte! 

HERMES: (à parte) - A então diretora considera como um dos pontos mais significativos no 

processo a criatividade das crianças na criação das histórias. Enquanto espectadora, ela 

observa que as histórias são tecidas a partir das vivências diárias da criança. De fato, as 

crianças utilizam-se de suas referências para criar as histórias e não poderia ser de outra 

maneira. E o que poderia parecer uma falta de opção ou referências, se revela em uma 

completa entrega. Existe uma correspondência entre as duas questões citadas acima pela 

diretora: O fato de as crianças poderem gerenciar uma linguagem que não conhecem e a 

iniciativa de utilizarem sua própria vida como material para construir as histórias. Uma 

questão responde à outra. As crianças conseguem gerenciar o teatro que produzem justamente 

porque tomam para si a atividade, investindo seu capital social na construção não somente das 

histórias, mas, sobretudo, no desenrolar do processo. Durante os jogos, as crianças possuem a 

tendência a “modificarem” os exercícios de modo que os tornem mais próximos a elas e isto 

se reflete na confecção das histórias. Mesmo os textos retirados de livros como “Margarida 

Friorenta” e “Madalena Pipoca” são ensaiados e tornados teatro de sombras em meio a um 

processo no qual o investimento pessoal transforma sensivelmente a história e os personagens. 

Um processo natural do teatro, mas que, com as crianças, se torna ainda mais acentuado. 

Desta forma, não se torna distante do universo da criança que a toma para si como uma 

brincadeira a ser desenvolvida pelo grupo.  

NIKE: (serena) - A Arte cênica que acontece aqui é o sentido completo do que é arte pra 

mim: Reproduzir beleza!  

 (Nike sorri. Levanta. Vem até Hermes e lhe oferece um abraço). 

NIKE: (após o abraço e olhando-o nos olhos) - Posso ir?  

HERMES: (acena com a cabeça afirmativamente). 

 (E ela se vai. O mesmo barulho do início agora se dilui aos poucos. Até sumir. “Toc, toc, 

toc”. A sala fica novamente vazia. Silêncio. A luz se apaga).  

Fim da cena - conto 
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A Imagem de Nike 

 
Fig. 18: A imagem de Nike para o teatro na escola  

O desenho de Nike acima é uma figura abstrata que representa, segundo ela mesma diz, 

pessoas e coisas que estão ao nosso redor. Somos compostos de um pouco de tudo diz ela. Um 

pouco do que a gente traz da nossa herança genética, um pouco do que a gente traz da nossa 

criação. Um pouco do que a gente traz dos significados que a gente dá ao mundo. A partir de 

suas palavras e, sobretudo, pelas próprias formas do desenho, evidencia-se o potencial 

simbólico da imagem, pois reúne, “o dado e o posto, a natureza e a cultura, a realidade e a 

surrealidade, o empírico ou material e o formal e espiritual” (ORTIZ-OSÉS, 2003, p.102). Ela 

considera que todas as coisas estão integradas. Todas as pessoas formam um elo sem fim. 

Ligados pela família, ligados pelo trabalho, ligados pelas amizades. É um elo contínuo que 

entra, que sai, que muda, que gira. Como o mundo.  As palavras de Nike unem diversidade e 

heterogeneidade (Unitas Multiplex – MORIN, 2010). Ela, a deusa, acredita que o teatro é uma 

culminância de toda esta ligação, pois o desenho, segundo ela, representa o Teatro na Escola. 

Assim, o teatro convergiria para si toda a multiplicidade e diversidade do mundo. Um espaço 

dividido por uma convivência entre diferentes energias que se complementam. Na figura, eu 

quis pensar na união das diferenças, na união dos povos, das pessoas e no calor que tudo isso 

traz. O Teatro, seria então um imã que atrai as mais diferentes energias e não as descrimina. 

Uma “ambiência afetual” (MAFFESOLI, 2016). 

Nike destaca textualmente a imagem do sol, e utiliza as cores quentes do vermelho e do 

amarelo. O vermelho é uma cor que representa calor. O amarelo é o sol. Seu desenho é 

circular, como o próprio astro-rei, sugerindo e insistindo na ideia de movimento contínuo 

entre todas as coisas.  

Segundo Chevalier & Gueerbrant, o sol “se não é o próprio Deus, é para muitos povos, 

uma manifestação de divindade (…). Filho do Deus supremo e irmão do arco-íris”. (2016, 
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p.836). É coerente Nike usar o sol como símbolo maior de seu desenho. Ela própria é uma 

mulher solar. Do dia, da luz, do calor, do movimento. Por vezes se confunde com o sol da 

escola. E é esta mulher central que considera o teatro um entrelaçamento entre sol, calor e 

vida. “O vermelho-claro brilhante, centrífugo, é diurno, macho, tônico, incitando à ação, 

lançando, como o sol, seu brilho sobre todas as coisas com uma força imensa e irredutível” 

(Id, p.944).  

 É relevante, portanto, considerar o sol trazido por Nike enquanto “fonte da luz, do 

calor, da vida” (Id, p.836), pois “seus raios representam as influências celestes - ou espirituais 

– recebidas pela Terra”. (Id. Ib). Nike é um reflexo desta relação de força que emana do sol. 

Ela, pelo seu trabalho, também é fonte de luz, e, por meio de sua sensibilidade, se identifica 

com o teatro e o percebe como uma fonte de calor e vida. Ela também é, na escola, este “bom 

olho” (Id, Ib) que identifica as boas ações e as destaca. Nike é a força que se sobrepõe às 

dificuldades diárias de uma escola pública. Nike é a porta aberta para que o teatro, assim 

como o sol possam ser “fecundadores”. Mas Nike é, sobretudo, a celebração da linha de 

chegada.      

   Nike nos traz a cor vermelha, o que faz evidenciar ainda mais essa relação com o sol e 

o calor.  Heller (2014), sobre o vermelho nos diz que, juntamente com o laranja e o amarelo, 

“são as cores do fogo, das chamas, portanto, também as cores do calor. (p.109). A mesma 

pesquisadora nos traz o vermelho associado ao sangue: “A ação psicológica e simbólica do 

sangue faz do vermelho a cor dominante de todas as atitudes positivas em relação à vida” (Id, 

p.105).  

O fogo e o sangue são elementos de naturezas diferentes, mas possuem o vermelho 

como elemento comum e, neste contexto, podem ser entendidos como complementares, pois o 

fogo, apesar de destrutivo, também está associado a renascimento, purificação, transformação, 

paixão, espírito e conhecimento intuitivo. O sangue, por sua vez, fala de vida, “veículo da 

vida”, fertilidade, abundância, felicidade. Ambos associados ao sol, estes elementos 

simbolizam energia vital. Nike representa muito deste fogo e deste sangue no espaço que 

coordena. É a própria vida que corre nas veias da escola. E ver o teatro por este prisma é se 

identificar com a força agregadora que a linguagem possui no contexto descrito aqui.   

Azul é vida, diz ela, evocando a mais transcendente das cores. De acordo com Heller 

(2014) “O azul é a cor de todas as características boas que se afirmam no decorrer do tempo 

de todos os sentimentos bons, que não estão sobre o domínio da paixão pura e simples, e sim 

da compreensão mútua” (p.46). Nike, enquanto mãe, mulher, professora, líder de uma escola, 
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sabe que a vida é cheia de percalços. No entanto, ela é, também, tradução de vitória e 

evidenciar o azul, enquanto sinônimo de vida, é destacar o lado bom das relações, das pessoas 

e dos fenômenos, convergindo sobre tudo isso a energia do êxito.    

Ela diz: Eu vejo uma diversidade, uma pluralidade, uma multiplicidade. De pessoas, de 

pensamentos, de comportamentos onde todos buscam se unir. Para Nike, tudo está integrado 

e, aqui, especificamente, pelo movimento teatral. Ela crê em um pensamento complexo, ou 

seja, Nike não concebe o separado, mas antes destaca o pensamento que unifica, que articula 

partes e concebe um todo revelador de uma identidade plural, múltipla e diversa.  

Num sentido, o pensamento complexo tenta ter em linha de conta aquilo de que se 
desembaraçam, excluindo, os tipos mutiladores de pensamento a que chamo 
simplificadores e, portanto, ela luta não contra o incompleto, mas sim contra a 
mutilação. Assim, por exemplo, se tentarmos pensar o fato de que somos seres 
simultaneamente físicos, biológicos, sociais, culturais, psíquicos e espirituais, é 
evidente que a complexidade reside no fato de se tentar conceber a articulação, a 
identidade e a diferença entre todos estes aspectos, enquanto o pensamento 
simplificador ou separa estes diferentes aspectos ou os unifica através de uma 
redução mutiladora. Portanto, nesse sentido, é evidente que a ambição da 
complexidade é relatar articulações que são destruídas pelos cortes entre disciplinas, 
entre categorias cognitivas e entre tipos de conhecimento. De fato, a aspiração à 
complexidade tende para o conhecimento multidimensional (MORIN, 1998, p.138).  

Nike, intuitivamente, se alinha a Morin, investindo em um pensamento complexo que 

reconhece o movimento teatral como um ponto de convergência entre conhecimentos 

diferentes, outrora recortados pela existência de disciplinas estanques. 

Outra ideia que Nike vislumbra no processo teatral é a da não perenidade das coisas. A 

ligação entre as pessoas seria renovada a cada momento, em um eterno recomeço. Isto põe a 

verdade em cheque, pois, se a cada momento as relações se refazem, então teremos uma nova 

verdade a cada nova modificação. Assim é o pensamento complexo que, regido por uma razão 

aberta, irá considerar o acaso, o anônimo, o incompleto e, assim, evidenciará possibilidades 

variadas que a arte pode nos trazer. Aqui, portanto, troca-se verdade por sentidos.    

Somos um pouco de tudo diz ela, trazendo a nós o homem bio-psico.sócio-cultural. 

(Morin). A complexidade está presente em toda a extensão de seu discurso. Ela nos remete ao 

princípio sistêmico ou organizacional no qual tudo está integrado. Tanto em seu desenho 

quanto em suas palavras, percebo que as partes se somam e multiplicam-se em sentidos 

variados, e desta forma Nike me mostra que o todo é mais que a soma das partes (MORIN, 

2005).  

Em seu desenho, Nike destaca ainda a palavra união que, neste contexto, ela associa ao 

teatro. União para a qual somos levados invariavelmente, segundo suas palavras. E mesmo 

quando a gente não busca se unir, a vida faz com que a gente se una. A arte do encontro se 
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manifesta na subjetividade e na sensibilidade de Nike. A imprevisibilidade da vida 

provocando o encontro entre os diferentes, entre os complementares. União dos contrários e 

contração entre os separados. Ligação de saberes, religação de conhecimentos. Descobertas, 

aprendizagens. Digo isso, inspirado pelas palavras de Nike e alicerçado pela linguagem 

teatral, que, pelo encontro, me possibilita compreender um universo instituinte, com 

descobertas e aprendizagens livres de práticas empoeiradas.    

Nike é este equilíbrio entre razão e emoção, empoderamento e delicadeza, autoridade e 

leveza. Sua figura pode intimidar a princípio para logo em seguida, acolher. Ela não só festeja 

a vitória, ela é o próprio triunfo. Guerreira, decidida e sensível.  Estar ao seu lado é sentir-se 

também vencedor. 

Por suas palavras: A sociedade é plural. Nós somos intermináveis e sem fim. Ligados. E 

esse elo é de dentro para fora, é de fora para dentro. 

Fig. 19: Nike, deusa grega da vitória . Fonte : 
https://www.istockphoto.com/br/ 

Nike, A deusa grega da vitória   

 De acordo com Bolen (1990), Nike, a deusa do triunfo e da glória, apresenta-se com 

um belo par de asas e uma coroa de louros. Dotada de extraordinárias qualidades, Nike podia 

correr e voar em grande velocidade. É considerada como fonte de boa sorte e todos os deuses, 

atletas e guerreiros desejavam ter Nike ao lado. Ela é testemunha das lutas e competições que 

se travam nos ginásios esportivos, mas, também, de nossa luta diária para superar dificuldades 

e conquistar os nossos objetivos. O que lhe seduz é a estratégia, o foco, a disciplina e o 

controle emocional.  
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Cena- conto Nº 2 

ATENA 

      A Mais Forte 
Trabalhar com criança é um eterno 

experimentar (Atena,logo no início da 

conversa).  

 

(Mesmo salão. Mesma mesa. Cadeira. A câmera de vídeo foi posta em posição de filmagem. 

Tripé ajustado. Fios espalhados. Um foco de luz branca não muito forte direcionado para a 

cadeira diante da câmera. Barulho de crianças ao longe).  

(Hermes espera  sentado em uma segunda cadeira atrás do tripé. Pensa. Escuta). 

(Ela chega falando ao telefone. Permanece assim por uns dois minutos). 

(Pede gentilmente licença para a pessoa do outro lado da linha. Ela fala extremamente 

rápido, o que prejudica sua dicção). 

ATENA: (entrando pela esquerda e desligando o telefone) Desculpa! Era Andressa 

(referindo-se à sua filha) 

HERMES: Por que não a chamou para vir conversar conosco? (brinco, acompanhado de um 

sorriso simpático).  

(Ela responde algo que já não ouço, pois preparo a câmera para nossa “história”). 

 HERMES: (para Atena que já está sentada diante da câmera) Podemos começar? (à parte) 

Atena é uma professora “das antigas”, como disse certa vez sua filha: “Mamãe é do século 

passado” - brincadeira em alusão ao século de nascimento e atuação de sua mãe. Começou 

seus estudos no antigo curso normal, no Colégio Estadual Julia Kubitschek, RJ, quando, 

então, teve a oportunidade de se expressar cenicamente com sua turma através de aulas 

especializadas nesta área.  

ATENA: - Rum..talzin..quaik ..hummm (balbucia sons ininteligíveis enquanto senta-se  na 

cadeira e confere os papéis que traz à mão.) 

HERMES: - (observando-a e deixando-a a vontade) Você tem o tempo que quiser. 

ATENA: - Tenho não (sorri) 

HERMES: - (à parte) Atena é atualmente coordenadora pedagógica da escola, função que ela 

exerce buscando sempre soluções práticas e lógicas para resolução de problemas. Para ela é 

fundamental pensar antes de tudo, manter a calma no ponto mais conflitante de uma situação 
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emocional, desenvolvendo boas táticas. Suas preocupações giram em torno da organização, 

disciplina, regras e bom comportamento. Inclusive estas palavras recheiam seu discurso sobre 

as práticas de artes cênicas realizadas no colégio. É uma apaixonada pela arte. Enquanto 

professora, sempre procurou produzir trabalhos plásticos ou cênicos com seus pequenos. 

Inclusive é uma defensora das artes cênicas para a Educação infantil. Acredita que as crianças 

nesta faixa etária são criativas o bastante para compreenderem os estímulos desta linguagem. 

Linguagem que ela vê principalmente pela ótica da razão.  

ATENA: (referindo-se às crianças em cena) - Eles são uma graça! Estamos pensando em 

brinquedos cantados, estamos pensando em Roda de Ciranda, coisas que eles possam brincar, 

que é próprio da Educação Infantil na aula de Artes Cênicas. (esboça um sorriso) 

HERMES: - (à parte) Em sua concepção: Quanto mais cedo, melhor. Ela lembra um dos 

primeiros contatos que teve com este narrador, ainda quando era professora de turma. Na 

ocasião, reclamou, para os pequenos, o direito de ter mais e mais destaque nos trabalhos 

cênicos.  

ATENA: (olhando Hermes fixamente) - Então você chegou aqui com toda a experiência de 

teatro, de dança. Cheio de ideias. É... (engole) no começo... (olha o vazio como pensando) eu 

lembro… Eu ainda era professora de sala de aula… (confiante) E então eu falava assim: 

"poxa você prefere trabalhar com o quinto e sexto ano e a gente aqui no primeiro ano fica um 

pouquinho de lado. E a gente tem tanta coisa...”.  

 HERMES: - (à parte) Ela destaca a importância de ter aulas de Artes Cênicas na escola 

lideradas por um professor especialista, pois vem de uma tradição na qual a professora de 

turma era também responsável por qualquer manifestação artística a ser realizada pelos 

alunos. Atena considera um privilégio o fato de as crianças poderem se expressar por outras 

vias. 

ATENA: (confiante e didática) - Nós somos uma escola que trabalha da Educação Infantil até 

o terceiro ano. E as crianças nesta fase são muito espontâneas, criativas e tem as emoções 

muito soltas. Isto ajuda muito na criação de personagens, de papéis, de teatro, de cenas, 

danças. Eles não têm a inibição. 

HERMES: - (à parte) A coordenadora defende a continuidade de projetos. Ela acredita que a 

criança que tem oportunidade de se expressar cenicamente nos primeiros anos escolares, 

certamente se expressará cada vez melhor nos anos seguintes. Para Atena, o relacionamento 

também tende a melhorar se existir essa continuidade. 



 
 

138 
 

 ATENA: - Quando eu fui pra coordenação, a minha meta foi te perturbar constantemente 

para que você envolvesse os menores, sendo os menores mais espontâneos e a gente podendo 

trabalhar com eles as regras. Eles vão se motivar a trabalhar no dia-a-dia essa questão vista na 

aula de arte. Então assim, quanto mais cedo trabalha, chegando ao terceiro ano, a gente 

consegue ter um espetáculo melhor, mais elaborado, porque eles já foram exercitados desde o 

primeiro ano. 

HERMES: - (à parte) Atena coordenadora e Atena professora são absolutamente parecidas. 

A rigidez na fala, nos gestos, a prontidão em resolver os problemas. A exigência de que tudo 

funcione disciplinarmente por vezes não se conjuga com a natureza da arte. No entanto, a 

sensibilidade desta professora com mais de vinte anos de profissão parece falar mais alto. 

Uma sensibilidade conduzida por uma lógica apolínea. Atena deseja o belo, o harmônico, a 

forma perfeita para o encaixe.  

ATENA: (enfática) - Tem que dar limite! Tem que dar limite! Sem limite você não constrói. 

Se você não dá limite, eles não vão construir! (ainda mais enfática) A criança precisa ter as 

regras definidas. 

 (Hermes está atento ao que ela diz. Balança a cabeça afirmativamente).  

HERMES: - (à parte) Durante a apresentação do Teatro de Sombras, Atena ficou nos 

bastidores. Pedi a ela que não interferisse na prática das crianças e que se limitasse a registrar 

com fotografias. Atena teve dificuldades em não interferir, pois, a seu ver, as crianças 

estavam muito “bagunçadas”.  

ATENA: - Eu fiquei nos bastidores, tive oportunidade de fotografar os bastidores e percebi 

que tinham meninas corrigindo os meninos e dizendo: "Fica quieto, você vai atrapalhar. Não 

pega as coisas dos outros!” (fala ainda mais rápido). Crianças que estavam lá atrás sabiam 

que iriam entrar em cena, mas estavam entretidas com o brinquedo alheio. De repente, um 

destrói o material da próxima turma que vai entrar em cena. Então essa questão da escolha dos 

atores é fundamental. 

HERMES: (intervindo) Ao final da segunda sessão, você assistiu de frente a apresentação das 

mesmas crianças.  

ATENA: - Eu achei que eles se apavoram, mas... fizeram.  Me surpreenderam. 

(Atena consulta o roteiro. Tica alguma coisa. Pensa). 

HERMES: - (à parte) A imprevisibilidade do processo artístico ou, em outras palavras, os 

elementos dionisíacos presentes no fazer teatral, por vezes desestabilizam quem preza pela 

ordem e pela harmonia plenas. Apolo x Dioniso. Os bastidores denunciam o aqui e agora do 
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processo. É a construção sendo assumida pelo grupo no exato momento em que o teatro 

acontece. Presenciar esse momento de fora pode ser incompreensível aos olhos apolíneos. 

Mas a sensibilidade de alguém que convive com e educação de crianças há tanto tempo é que 

dá o tom da avaliação que Atena faz ao final da experiência. 

ATENA: - Teatro de sombras, né? Mega positivo, muito lindo, é um dos projetos que eu mais 

curto. Gostei do compromisso do segundo ano apesar de ser uma turma tão difícil em atitude. 

Todo mundo ali de preto como deveria estar. Achei fantástico porque foi um grupo que foi 

peneirado, um grupo que foi cortado, que destruiu material, um grupo que teve que ser 

diminuído, ou seja, o grupo que ficou era o grupo que estava comprometido com o teatro 

sombras. Tinha um pessoal na plateia, da turma, cantando e curtindo a peça, mas quem 

executou o trabalho estava perfeito. Todos compromissados, ninguém faltou. 

(Atena olha a sala como que rememorando) 

HERMES: - ( para Atena, seguro ) Você deve se lembrar que este ano eu perdi a minha sala 

de ensaios. ( à parte ) A escola precisou realocar uma professora e sua turma para a, então, 

sala de Artes Cênicas. Fiquei ensaiando nas próprias salas de cada turma, o que dificultou a 

concentração de muitas crianças. Atrasou o processo, mas não impediu. (para Atena, que ouve 

atenta ) Qual sua visão, enquanto coordenadora pedagógica, para este episódio?  

(Pela primeira vez Atena dá uma pausa longa. Respira. Olha de lado). 

ATENA: - Eu acho que não atrapalhou em nada (sentencia). A perda da sala surge por uma 

necessidade da escola então a gente teve que se adequar. As coisas mudam muito, mas assim 

a gente exercitou a criatividade. Trabalhar com dificuldade é muito legal e então, quando se 

tinha um espaço maior, eles poderiam se expandir melhor! Mas eles precisam estar seguros do 

que eles fazem e, se não, eles pensam muito em brincar. O espaço mais reduzido para ensaio 

favorece muito porque eles focam a concentração! E a gente tem sempre que lembrar que 

concentração de criança de 7, 8, 9 anos é uma concentração pequena, então o espaço menor 

não dá vontade de correr. Então ele ficou mais centrado. Eu acho também que o adulto deve 

se programar. É tanta coisa que acontece que não deu tempo pra avisar. Mas a questão de 

ensaiar em um espaço menor eu gostei, porque não permite que eles se dispersem. Assim eles 

focam mais no texto e no que têm que fazer. O espaço é esse. Vamos ensaiar sabendo que 

depois iremos pra outro espaço maior. E foi o que aconteceu. A gente conseguiu ensaiar no 

lugar legal e ficou bom. Eu acho que os três últimos ensaios poderiam ser assim, como se 

tivesse palco. Seria no palco. (Pausa. Ela relembra). Quando eu fazia Artes Cênicas lá no 

Júlia, porque eu sou, como diz a minha filha, do século passado! (risos) fim do século 
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passado..., e no curso normal a gente fazia na sala de aula e o Lúcio que era o nosso professor 

de artes cênicas - até hoje eu me lembro dele, o Lúcio mandava a gente pro palco só no final, 

nos últimos ensaios. A minha turma do normal era “da pá virada”. Então pra ensaiar as 

danças, as coisas, só íamos pro palco no final. Mas para uma criança também favorece ficar 

no espaço reduzido. 

HERMES: - (à parte) Atena não considera a ausência de espaço adequado um problema que 

inviabiliza o processo. Ela lembra que a escola pública tem muitos problemas e que todos 

devem se adequar às necessidades, inclusive as artes cênicas. Há, em sua fala, uma nítida 

comparação com o passado, no qual o teatro era feito em espaços alternativos e, segundo ela, 

funcionava bem. É uma visão de coordenação, que preza pelo todo, mesmo que, em algum 

momento, em detrimento de algumas das partes. 

ATENA: - Teatro de sombras. Então essa questão de escolher a história é muito legal. E a 

história que eles escreveram esse ano foi assim fantástica. Foi muito boa. Então tanto a 

história que eles representaram que foi a Margarida Friorenta, a Madalena Pipoca, quanto a 

História de Terror, achei incrível. Porque eles têm essa capacidade de escrever. (Pensa. 

Consulta o roteiro.) Acho que por hoje é só.  

(Ela levanta, me abraça, agradece e já retoma o celular. Sai discando).  

Margaridas na janela 

 
Fig. 20: A imagem de Atena  

 

Querida plateia,  

Como vimos, Atena vai embora, mas nos deixa a imagem que, para ela, representa o 

movimento de Artes Cênicas na escola a partir da experiência vivida. Na imagem podemos 
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ver a estrutura física montada para a apresentação do teatro de sombras. Atena, porém, não 

tenta reproduzir a sala de apresentações, mas se utiliza dos elementos das histórias vistas para 

compor sua imagem. Podemos ver um sol amarelo acima, pássaros, nuvens remetendo ao 

início da história “Margarida Friorenta” montada pelo 1º ano da escola. Na tela, Atena 

representa a figura feminina de uma criança e, do lado oposto, a imagem parece fazer 

referência a uma borboleta. A coordenadora destaca também a plateia que assiste ao 

espetáculo, caracterizando a estrutura teatral.  

É possível observar uma interpenetração entre palco e plateia. As duas personagens da 

tela também parecem escorregar para o nível de quem assiste. Seguramente Atena foi 

influenciada pela reação das crianças no momento da apresentação, pois estas não se limitam 

em assistir passivamente. Falam e se metem na história.  

Atena possui os traços do desenho infantil, utiliza-se de cores primárias e usa o azul e 

amarelo abundantemente. O verde aparece como um contraste. 

A utilização de elementos femininos diz muito de sua sensibilidade. A escolha da 

borboleta como elemento central remete à transformação. Assim, “a crisálida é o ovo que 

contém a potencialidade do ser: a borboleta é um símbolo de ressurreição” (CHEVALIER & 

GHEERBRANDT, 2016,138). 

A transformação é um desejo que Atena nutre em relação à escola. Recém-chegada à 

coordenação, ela está cheia de projetos para as turmas, entre eles a ampliação da abrangência 

da disciplina Artes Cênicas.  

Em seu desenho, ela não faz menção alguma às outras histórias vistas. Seu interesse na 

hora de produzir a imagem permaneceu voltado para a “Margarida Friorenta”, história 

protagonizada por uma flor que, curiosamente, não aparece na tela. Atena preferiu destacar o 

único personagem humano da história, Ana Maria e, também, a Borboleta Azul. Na história, a 

borboleta é responsável pelo desenrolar da narrativa. É a personagem que tem ideias, dá 

ordens ao cachorro Moleque e, a partir dela, a flor é levada ao encontro de Ana Maria.  

A borboleta escolhida por Atena para representar não somente a história, mas, 

sobretudo, o teatro na escola, possui o significado simbólico de mudança. Atena, a partir de 

uma relação não racional, traz o teatro transfigurado em borboleta. Ela traz certamente as 

mudanças pelas quais todos sofrem a partir da experiência teatral.  

De acordo com Chevalier & Gheerbrant (2006) a borboleta sempre manteve ao seu 

redor o significado da mudança, da passagem, da transição “Uma crença popular da atividade 

Greco-romana dava igualmente a alma que deixa o corpo dos mortos, a forma de uma 
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borboleta. Nos afrescos de Pompéia, Psique é representada como uma menininha alada 

semelhante a uma borboleta” (p.139).   

Atena é direta e sintética em suas ações e isso aparece em seu desenho. Não há detalhes 

em sua obra. Para ela, teatro de sombras é palco, plateia, riso e beleza. É uma mulher prática, 

decidida, do dia, do movimento. Em seu desenho, há ainda um sol amarelo e nuvens azuis. Na 

história retratada, o sol dá lugar à noite e com esta um grande frio. No entanto, Atena 

despreza esta parte da narrativa e se concentra nos momentos de equilíbrio da história anterior 

ao conflito, onde tudo ainda está no terreno da estabilidade e da imobilidade.  

O Sol representado por Atena é amarelo, vivaz, quente e se localiza no canto superior 

esquerdo do desenho. Como dito antes, ela escolhe a estética infantil para desenhar. E o sol, 

muito presente no desenho das crianças, assemelha-se ao mesmo sol construído pelos 

pequenos. A representatividade simbólica do sol é muito ampla. Vai de destruidor (quando em 

excesso representa o início da seca) até, em outros contextos, a representação do próprio deus. 

No desenho de Atena, o sol compõe uma paisagem bucólica. O astro rei é testemunha do 

encontro entre A Borboleta Azul e a Ana Maria. No entanto, na história original, este 

momento não acontece, muito menos à luz do dia. Ela faz uma síntese da história e projeta no 

desenho, o que fixou em sua memória.   

Atena é uma mulher racional, no entanto o teatro a atrai. Não é à toa que focou na 

borboleta e no sol (sol nascente, ela qualifica). E me pergunto: Quem está nascendo para o 

calor? E a flor? Por que ficou de fora? Ela se identificou com a Margarida olhando pela 

janela. Ela não quer sentir o frio. Precisa da Ana Maria, a criança, para lhe dar calor. Precisa 

do teatro que une e aquece. O desenho é de um caixote - o espaço cênico -, mas, ao mesmo 

tempo, é uma janela que se abre para uma realidade prazerosa. “abertura para o ar e para a 

luz” (CHEVALIER & GHEERBRANDT, 2006, p. 512). Atena está do lado de cá. No entanto 

seu foco é para além da janela, para um jardim ensolarado, onde ela pode brincar com as 

crianças. Atena está receptiva, aberta ao novo, ao sensível. Sua escuta está aguçada “ao que é 

enviado do céu” (Id, Ib).  

Por suas palavras: Ao me deparar com uma tela em branco com o pedido de fazer um 

desenho sobre um sentimento do teatro, veio a vontade de fazer uma pessoa que olha através 

de uma janela, uma natureza com nuvens, pássaro, sol nascente. Brota do trabalho pronto 

uma vontade de estar num lugar desse... onde poderia contemplar a natureza e conviver nesse 

clima de harmonia e paz... O desenho não ficou lindo, mas é a minha limitação artística 

(risos).  
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Fig. 21: Atena, deusa grega da sabedoria  

                                                  Fonte: https://www.istockphoto.com/br/ 

 

   

Atena,  

A deusa grega da sabedoria  

De acordo com Bolen (1990), Atena é filha de Zeus, e nasceu de um caso 

extraconjugal que seu pai teve. Quando a amante de Zeus lhe contou que estava grávida, 

enfurecido, ele a engoliu por inteira. Depois de um tempo, ele passou a sentir dores de cabeça 

terríveis, insuportáveis. Por isso, chamou um ferreiro e pediu que ele rachasse o seu crânio 

para aliviar a dor. Feito isso, lá de dentro da cabeça de Zeus saiu Atena, uma mulher adulta, 

formada, que já nasceu armada. É extrovertida, independente e dominadora. Como deusa da 

sabedoria, é conhecida por suas estratégias vitoriosas, pensamento lógico e soluções práticas, 

mas também pela sua grande sensibilidade ligada às artes, ofícios e aos trabalhos manuais. 
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Cena-conto Nº 3 

ÁRTEMIS 

Uma Criança Vestida de Sol 

 

 
Fig. 22: Cena do espetáculo Musical 2018 

Foto: Ruidglan Barros 
 

“Foi tudo, muito, muito, muito legal” 

(Artemis, sobre o Teatro)  

 No centro do espaço há uma grande mesa, repleta de figuras infantis. Bonecos-

silhueta utilizados no teatro de sombras estão delicadamente dispostos sobre ela. A câmera 

de vídeo está direcionada para os bonecos.  Cadeira posta atrás da mesa. É possível ouvir o 

barulho do condicionador de ar ao fundo, pois neste momento não há barulho de crianças. 

Ártemis entra no espaço com um sorriso maroto. Alegre e elétrica, já segue para sua marca 

de maneira um tanto atabalhoada. Toma nas mãos os bonecos e os observa a todos ao mesmo 

tempo. Ártemis é uma criança sapeca, agitada, inteligente, tagarela, sedutora e, por vezes, 
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até encrenqueira. Cursa o 2º ano e está sempre sendo seguida por um séquito de amigas. É 

líder. 

(Ela olha para a câmera e dispara) 

ÁRTEMIS: - Começa logo! (referindo-se à gravação em vídeo) 

HERMES: - (sem olhá-la, enquanto fixa o aparelho de filmagem) Só um instante. 

(Ártemis brinca com os bonecos de maneira impaciente) 

HERMES: - (à parte) Até mesmo as próprias amigas, por vezes, reviram os olhos ao falar 

dela. Ártemis é manipuladora, bonita, agitada e apaixonada por teatro e dança. Aliás, qualquer 

atividade que possibilite que ela apareça certamente estará entre suas preferências. Ártemis 

tem sete anos de idade, mas aparenta ter mais. Não só fisicamente, mas, sobretudo, pelo 

desenvolvimento intelectual. Tem resposta para tudo. Timidez é uma palavra que ela 

desconhece. É independente. Seu processo com o teatro sempre foi de destaque. Durante as 

oficinas, era uma das que mais aproveitava. Sem censura, ela interpretava qualquer 

personagem sempre com muito bom humor e criatividade. Sua turma ficou responsável pelo 

desenvolvimento do texto “Madalena Pipoca” e durante os improvisos, Ártemis era a primeira 

a se voluntariar para as cenas. É competidora. 

ÁRTEMIS: (remexendo nos bonecos sobre a mesa) - Quero falar deste aqui! 

HERMES: - Fale do que você quiser (ainda sem olhá-la nos olhos) 

(Ártemis sorri)  

HERMES: - (à parte) Olho para ela de esguelha e me lembro: certa vez, interpretando a mãe 

Lili, que espera pela Bruxa Sapatonta durante horas, Ártemis, demonstrando uma 

considerável presença de espírito e também uma compreensão intuitiva do jogo teatral, propôs 

em cena que sua personagem, de tanto esperar pela Bruxa, acaba envelhecendo. Ártemis então 

transformou a mãe em uma vovó divertida. Ela acerta no alvo. Apesar da criatividade, a turma 

de Ártemis (comandada pela própria) se envolveu em diversos problemas de disciplina 

durante o processo do teatro. Eles falavam sem parar e não conseguiam ficar concentrados 

durante os ensaios, fatos que contribuíram para o atraso do processo. Precisei misturar as 

turmas a fim de que o trabalho rendesse e, assim, o 2º ano acabou tendo sua participação 

reduzida e o 3º ano assumiu parte da peça. Ártemis, então, não entrou em cena, mas 
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permaneceu responsável pela voz gravada da personagem Lili, mãe de Madalena. Esses 

tropeços durante o processo viriam mais tarde ajudar a revelar muito de nossa entrevistada.  

(Finalizando o conserto, para Ártemis) - Está pronto. Pode começar quando quiser.  

(E Ártemis põe-se a falar) 

 ÁRTEMIS: (olhando ora para câmera, ora para os bonecos) - Oi gente, eu sou a Ártemis, 

tenho sete anos e eu vou explicar tudo como foi o meu teatro de sombra aqui na minha escola. 

Então vamos começar.  

 HERMES: - (à parte) Ártemis inicialmente procura ser didática ao falar com a câmera. Há 

um grande esforço da menina em parecer calma e tranquila. Ao menos nos dois primeiros 

minutos. Como eu já previa, o roteiro se desfaz e sua natureza agitada logo domina seus 

movimentos e ela rapidamente levanta da cadeira indo até a janela. Ela quer mostrar onde e 

como aconteceu o teatro de sombras. Apesar de muito faladeira, Ártemis sente a necessidade 

de contar também com o corpo. E faz gestos e expressões enquanto dá o seu recado.   

ÁRTEMIS: - Mas onde foi o teatro de sombras? Foi bem aqui (vai até a janela). Aqui ficava 

mais luz. O Teatro de sombras é desse jeito (explica com o corpo) Você tem que pegar os 

bonequinhos, ficar segurando...aí na televisão vai tá dublando e vai sair tudo no som. As 

crianças ficam tudo olhando as figuras e as pessoas que estão desenhando atrás são as pessoas 

que estão aparecendo no teatro de sombras. E todo mundo gostou. 

HERMES: - (à parte) A menina de sete anos encara todo o processo com muita naturalidade. 

Nada é dramático para ela. Mesmo quando foi reduzida a sua participação por indisciplina, 

Ártemis considerou tudo dentro de uma normalidade e não demonstrou nenhuma irritação. Ao 

mesmo tempo também não pediu desculpas.   

ÁRTEMIS: - Eu fiz a mãe e eu também fiz a voz. E a minha amiga fez a filha. No Teatro de 

Sombras também teve a Bruxa Sapatonta, que foi muito, muito, muito legal.  

HERMES: - (à parte) Ártemis determina que fez o personagem. Para a garota, ter ensaiado a 

mãe (ainda que não tenha chegado a apresentar) significa efetivamente “fazer a mãe”. Ela 

separa os ensaios, da apresentação, mas qualifica igualmente os dois momentos do processo 

atribuindo uma independência entre ambos. Por suas palavras, ela teve duas participações: 

Criou nos ensaios a personagem “Mãe” e emprestou a “Voz” para esta mesma personagem 

durante a apresentação diante do público.  No entendimento da pequena, o fato de ter deixado 

de fazer a mãe em um determinado momento do processo, não invalida o seu trabalho 

realizado até então.    

ÁRTEMIS: - Foi muito, muito, muito legal. 
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HERMES: - (à parte). A relação de Ártemis com o prazer é definidora de seu interesse pelo 

teatro. Não que isto seja uma exclusividade dela. As crianças invariavelmente se atraem pelo 

que lhes dá prazer. Há em Ártemis uma particularidade na realização deste momento lúdico. 

Sua personalidade centralizadora e competitiva, por vezes, determinou os rumos de seu 

processo. Ela propõe e aceita o jogo, mas sem nunca deixar de ser o centro das atenções. Por 

algumas vezes precisei ouvir a pergunta: “Eu sou a melhor, né Tio?”. Situação delicada que 

me exigiu sensibilidade para lidar de maneira sutil com o comportamento egóico de uma 

criança de sete anos. “Sim! Somos todos os melhores” Ártemis me abraçava, mas eu sabia que 

minha frase resolveria a situação apenas de maneira paliativa. Ela vê na linguagem cênica a 

oportunidade de pôr-se diante de todos, realizando, com competência, uma atividade que a 

destaca. Tem noção do grupo, mas os outros para ela parecem mais súditos do que parceiros.   

ÁRTEMIS: - Eu achei muito incrível. (Referindo-se ao teatro de sombras) 

HERMES: - (à parte) Depois de certo tempo de ensaios, Ártemis parece perceber o grupo em 

torno de si e divide comigo o que, para ela, é a conclusão do trabalho realizado. 

ÁRTEMIS: - Todo mundo riu, brincou, se divertiu e foi muito, muito, muito legal. A gente 

sempre faz teatro de sombras! Este ano a gente fez mais um. Depois eu conto tudo pra vocês. 

Tchau! (E corre euforicamente para a produção do desenho representativo daquela 

experiência.) 

HERMES: - (à parte, reflexivo, enquanto a menina desenha) O teatro não é redentor. Não há 

no processo nenhum objetivo terapêutico com sinalizações prescritivas. É uma provocação ao 

encontro com o outro. E consigo mesmo, mas a partir do outro. É uma experiência coletiva, 

mas que nos toca no individual, justamente por respeitar o tempo de cada um. E não é 

somente isso. O teatro é democrático, pois aceita todas as idiossincrasias. Haverá sempre 

personagens para todos. Mas, não é redentor. Não mudará necessariamente as personalidades 

para atitudes mais colaborativas, pois permanecerá sempre no universo da sedução e da 

conquista. Se haverá transformações, isto dependerá do nível de envolvimento de cada um 

com o coletivo e, principalmente - me referindo principalmente às crianças - das 

personalidades em jogo. Gusdorf, (2003) em seu texto “Professores para Quê”, põe luz sobre 

esta questão, ao refletir sobre a relação ensinar e aprender, sob a perspectiva da colaboração 

entre variados fatores, em destaque a própria disponibilidade do educando. Ele nos diz: 
Na escola, no colégio, na universidade, em todas as instituições que têm por função 
ministrar o saber, a criança ou jovem passam por experiências que serão decisivas 
em suas vidas. Esses locais não são, para eles, simplesmente o cenário de certos 
jogos da inteligência e da memória. É a personalidade inteira que aí faz seu 
aprendizado; sensibilidade, caráter, vontade são aí postos a prova e a aquisição de 
conhecimento surge agregada a tomada de consciência dos valores. O espaço escolar 
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defini o lugar das primeiras relações humanas fora do círculo familiar. E é neste 
espaço que a criança é bem ou mal sucedida na tentativa de auto afirmação na 
convivência (GUSDORF, 2003, p.17). 

(Artemis retorna com os desenhos )  

HERMES: (Persuasivo e doce) - Como foi estar em cena com os colegas?  

ÁRTEMIS: (Definitiva) - Foi muito, muito, muito legal.  Tchau! 

 Fim da cena-conta 

 

Muito, muito, muito legal! 

 
Fig. 23: O desenho de Ártemis para o Teatro de Sombras 2018 

 Inaugurando uma outra dinâmica, Ártemis me traz dois desenhos, um para cada projeto 

do teatro. E ela me diz sobre seu o primeiro desenho: 

Esses aqui embaixo são a turma (Referindo-se à plateia). Aqui do lado, as caixas de 

som de onde saem as falas. E aqui, no meio, é onde acontece a história. Aqui (Referindo-se a 

uma representação gráfica do som acima da tela) são as pessoas falando, mas sai tudo aqui 

em cena. Essa história é a da “Margarida Friorenta”. Eu desenhei ela e o sol. Pois mesmo 

com sol ela vivia sempre, sempre, sempre com frio. Aí a menininha resolveu ajudar. A Ana 

Maria. Eu desenhei aqui o prédio que é onde ela mora. E aqui são as cortinas, pois quando 

acaba o Teatro de sombras fecha as cortinas. E eu botei azul porque a escola é azul. 

Ártemis me apresenta um desenho predominantemente azul. Ela justifica que a escola é 

azul. Mas, em sua visão, a tela do teatro de sombras imita o tamanho de uma televisão e a 

maior parte do desenho é preenchida pela parede azul. Ela é uma criança azul. Azul “onde o 

real se transforma em imaginário” (CHEVALIER & GREERBRAND, 2016, p.107). Ela é alegre 
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como um dia de sol. Inclusive põe um sol no centro da tela. Um sol amarelo vibrante “fonte 

da luz, do calor, da vida” (p.836). Olhar para o desenho é ver um lindo céu azul “manifestação 

direta da transcendência” (p.227). 
Azul é a mais profunda das cores: nele, o olhar mergulha sem encontrar qualquer 
obstáculo, perdendo-se até o infinito. Como diante de uma perpétua fuga da cor. O 
azul é a mais imaterial das cores; a natureza o apresenta geralmente feito apenas de 
transparência. (Id. Ib).   

Ártemis, em seu desenho, evidencia símbolos que saltam aos olhos. Sol, céu e azul. A 

menina, assim como o teatro, transforma o espaço presente por ser ela própria o centro do 

lugar em que ocupa. Fonte de calor e luz, Ártemis ilumina e é iluminada simultaneamente 

pela sua própria luz. Por ela, amplia-se a luminosidade, pois reflete a própria luz. Ela se dilata 

enquanto atua. E atuar para ela é viver. Cena e vida real são absorvidas com a mesma 

intensidade. Como o azul, ela transcende o real. Uma cena em seu contato já não é mais a 

mesma cena, um texto passado em sua língua, deixa de ser um texto. Ártemis também “é o 

caminho do infinito”. Com ela somos capazes de ir “para o outro lado do espelho”, pois é “o 

caminho da divagação” e “o caminho do sonho”. Extremamente criativa, Ártemis é a 

personificação do azul. Suas características confundem-se com o simbolismo da cor: 

“Impávido, indiferente, não estando em nenhum lugar além de si mesmo” (Chevalier & 

Greerbrand, 2016, p.107). 

Eu desenhei a Flor e o sol. Pois mesmo com sol ela vivia sempre, sempre, sempre com 

frio. 

A garota esgarça a relação de necessidade de carinho da Flor. Põe um sol gigante sobre 

ela e com isso ressalta que o frio não está relacionado com a falta de calor e luz. Na história 

original não há sol. E, na montagem, o sol aparece inicialmente. A flor treme somente com a 

chegada da noite. No entanto, Ártemis dá ao astro rei um destaque considerável. Um sol 

amarelo está no centro, ao alto, se eximindo de qualquer culpa pelo drama de Margarida. 

Ártemis é sol e se põe no centro do desenho e das atenções.     

Em si, para si, de si mesma. Ártemis imprime em uma imagem, a contribuição dela na 

peça e consegue colocar destaque suficiente para que a sua participação fique em evidência. 

Ela desenha as caixas de som e uma representação gráfica das vozes. Astuta, engendra uma 

maneira de reconhecer o componente sonoro como fundamental na apresentação.  

Aqui são as caixas de som e aqui nossas vozes, diz ela Referindo-se à representação 

gráfica. 
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Fig. 24: O desenho de Ártemis para o Espetáculo Musical 2018 

Protagonista da coreografia “Frevo”, Ártemis escolhe, naturalmente, a sua participação 

mais efetiva para representar o “Musical”. E me fala enquanto mostra seu segundo desenho: 

Este é o Musical. Ele fica lá fora. A gente se veste com a roupa que você dá. A gente já tinha 

ensaiado tudo com você, aí a gente começa a dançar tudo que ensaiou. Aqui é a caixa de 

som, as músicas estão saindo. Essa parte de cima é tipo uma decoração e aqui são as 

meninas dançando. Aqui o sol, pois naquele dia estava muito calor. Eu estava quase 

morrendo de calor. Novamente o sol aparece como elemento central. Fonte de calor, luz, 

alegria, movimento. O elemento sonoro também se destaca. É a partir dele que o fenômeno 

acontece. Ártemis mais uma vez o representa graficamente através de notas musicais. 

É um desenho extremamente colorido e alegre. Ela inclusive diz que colocou a 

borboletinha para ficar mais bonitinho e acrescenta ainda traços que parecem cortinas, ao que 

ela chama de decoração. Ao mesmo tempo, isso reforça e concretiza a ideia que já possui de 

espaço teatral. Ela delimita esse espaço no desenho apesar de, na apresentação, isso ser 

conseguido pelos atores e sua movimentação. É visível a preocupação da menina com a 

estética de seu desenho. Capricho e delicadeza são as armas que ela utiliza para compor o 

quadro. As três personagens humanas (dançarinas) que aparecem ao centro do desenho são ela 

mesma e suas duas melhores amigas.  Essas que estão dançando são eu, a G e a K. Aqui 

embaixo é verde por causa da graminha lá de fora. Eu acho muito fofinho e pintei de verde. E 
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eu desenhei a K porque eu conheço ela desde pequenininha e gosto muito dela e estamos 

juntas até hoje. E só tenho a dizer que foi tudo muito, muito, muito legal.      

Há uma predominância de círculos em seu desenho: rostos, olhos, sol, guarda-chuva e 

caixas de som. Todas essas figuras foram produzidas a partir do círculo, o que me faz pensar 

em equilíbrio, síntese, movimento cíclico, recursividade, harmonia. “O movimento circular é 

perfeito, (...) simboliza o tempo, (...) simbolizará também o céu, de movimento circular e 

inalterado” (CHEVALIER & GREERBRAND, 2016, p.250).  

Ártemis divide o centro do desenho com o sol. Ou eu poderia dizer até que o desenho 

possui dois centros. Ou ainda que Ártemis e sol se confundem. Ela e o astro são fontes de 

energia. As cores utilizadas por Ártemis são intensas, fortes. Verde, azul, vermelho e amarelo 

surgem em variados matizes. Portanto temos “sonho e realidade, crescimento pensamento, 

sentimento e intuição” (p.280). União de cores é convergência entre elementos diversos. E 

Ártemis é isso. Ela dá luz às cores. O frevo lhe sugere e ela leva a sugestão às últimas 

consequências, oferecendo um desenho vibrante, estimulante e excitante.  Tudo em Ártemis é 

intenso. Ela escolhe um fundo branco para destacar ainda mais o primeiro plano no qual estão 

as dançarinas. Cada uma das personagens desenhadas possui uma característica própria que a 

difere, apesar do figurino igual: Os cabelos são loiros, pretos e castanhos. Todos muito bem 

definidos e pintados com cores vigorosas. As expressões são de alegria. Com intensos e 

gigantescos olhos. Olhos que são “símbolo do conjunto das percepções exteriores e não 

apenas da visão” (Id, Ib). Ártemis tudo sente, tudo pressente. Ela está sempre ligada no que 

acontece ao seu redor. O tamanho dos olhos faz jus à sua curiosidade. Seu desenho é uma 

festa. E tudo acontece tendo o sol por testemunha, este “olho divino que tudo vê” (...) “o olho 

do dia” (Id, Ib). 
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Fig. 25: Ártemis, deusa grega da caça, da lua, da castidade 

Fonte: https://www.istockphoto.com/br/ 

 

Artemis , a deusa grega da caça 
 

Filha de Zeus e Leto, e, portanto, irmã de Apolo, Ártemis apresenta-se vestida com 

uma túnica curta e traz consigo o arco e flecha característicos da arqueira de infalível 

pontaria. (BOLEN, 1990).Vem acompanhada de suas ninfas e cães de caça.  É portadora da 

luz, levando tochas nas mãos, lua e estrelas sobre a cabeça. É uma deusa que representa o 

espírito feminino independente. Protetora da natureza e dos animais, ela também rege a 

atividade física, a dança e o atletismo. Ártemis reina na terra, sendo seu objetivo maior 

manter-se independente de qualquer controle masculino. Diante de seu pai Zeus, pediu as 

armas de caça, as ninfas e os cães para acompanhá-la. Mas entre todos os pedidos, a liberdade 

de manter-se casta seria seu maior triunfo, pois Zeus a manteria virgem por toda a eternidade.          
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Cena-Conto nº 4 

Astréa, Senhorita  

   

“Não fale que você não consegue! 

 Você vai conseguir. 

 Só tenta!” 

(Astréa - contida e confiante) 

 

 (Mesma sala. À esquerda, uma grande mesa dessas de professora. Sobre ela descansam os 

bonecos – silhueta usados a pouco no Teatro de sombras. Uma cadeira. Uma câmera de 

vídeo em “pause”). 

(Ela aparece sem fazer ruído. Senta-se na cadeira com seu ar de calma. Mira curiosamente 

os objetos sobre a mesa, como se não os conhecesse ainda). 

ASTRÉA: - Oi!  (para Hermes, que a observava e que agora se aproxima). 

HERMES: - Está pronta? 

(Ela balança a cabeça afirmativamente enquanto sorri com ternura).  

HERMES: - ( à parte ) Astréa é uma criança de oito anos, meiga, de olhar leve. Delicada, ela 

se identifica com as princesas dos contos de fadas. Adora a cor rosa. Carrega quase sempre 

um acessório nesta cor (brinco, algo no cabelo, ou nos braços). Aparentemente tímida, ela tem 

uma fala leve e em volume baixo. Quando na dúvida, responde com um sorrisinho engraçado. 

Astréa é a criança tímida que se permite. Demonstra às vezes insegurança em alguns jogos, e 

alegria e entusiasmo em outros. Não se permite ficar fora do teatro. Está na Escola Artur 

Ramos desde a Educação Infantil, ou há pelo menos cinco anos.  

(Astréa se organiza na cadeira com todo o cuidado, prepara os bonecos na mesa e, 

didaticamente, se põe a falar para a câmera, com muita naturalidade).     

ASTREA: (Para a câmera) - Crianças, oi, tudo bem? Este ano - no meio do ano, no caso, a 

gente fez o teatro de sombras e foi muito legal. A gente atuou, a gente fez várias coisas. 
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Foram três peças. Estão vendo esse chapéu de bruxa? ( mostrando o adereço )É porque teve 

bruxa na peça (risos). 

HERMES: (encantado com o a delicadeza de Astréa) - Você gostou da Bruxa?  

ASTREA: - Gostei muito. Gostei da L. A gente atuou juntas, a gente fez várias coisas juntos. 

HERMES: - (à parte) Astrea demonstra um grande espírito de grupo. Suas falas são quase 

sempre construídas no plural, ou seja, considerando o outro. Nada mais teatral do que isso. 

Percebe intuitivamente que não fará nada sozinha no teatro e que precisa dos colegas para 

construção das ideias e cenas. Pelo olhar de Astréa, pelas suas palavras e, sobretudo, pela sua 

experiência prática, é possível perceber uma ambiência afetual no processo do teatro. As 

crianças se agrupam pelo afeto. Percebem-se construindo juntas por um objetivo comum. Este 

fenômeno me faz lembrar a noção de ética da estética de Maffesoli, já descrita nesta jornada e 

da qual as crianças parecem ser efetivos representantes. Seria “Atração das sensibilidades, que 

podem gerar novas formas de solidariedade; atrações e repulsões que podem estabelecer o 

mapa de uma astronomia social complexa.” (Maffesoli, 2009 p.18-19). Durante certo tempo 

observei as crianças na formação de grupos. Por vezes deixei que elas mesmas livremente se 

escolhessem, para, logo em seguida, desenvolverem alguma atividade. Percebi que ignoravam 

alguns e discriminavam outros e acabava sobrando alguém.  Em um determinado momento do 

processo da oficina teatral, eu escolhi os grupos e, com isso, veio a surpresa: Em pouco 

tempo, um certo grupo formado por crianças que, inicialmente, não se davam bem, passava a 

demonstrar excelente relacionamento. A atividade teatral passa a ser um objetivo do grupo e, 

como cada um tem uma função, naturalmente este grupo percebe a necessidade de cada 

pessoa. Há, nesta situação, um reconhecimento de si e de suas potencialidades a partir da 

relação com o outro. Observo um “perder-se em um sujeito coletivo” (Maffesoli,2014), onde 

“perder-se” liga-se muito mais ao sentido de ampliação do que de privação de si mesmo. Na 

prática, o que posso perceber (e isto fica claro nas palavras de Astréa) é que a criança - ser em 

formação – reconhece-se ainda mais como pessoa ao perceber-se parte de um coletivo.  E, no 

caso do teatro, um coletivo pulsante, ativo, construtivo e em eterno movimento. Um coletivo 

fluido: “É frequente ouvir as jovens gerações empregarem a expressão “a gente curte”. Trata-

se de uma experiência idêntica: a de se perder no outro. De só existir por e sob o olhar do 

outro. Strictissimo sensu. Ser determinado pela autoridade” (MAFFESOLI, 2016, p.65).  

(Astréa segue, dando um conselho aos supostos atores mirins para os quais ela fala). 
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ASTRÉA: (se apruma na cadeira) - E agora tenho um recadinho pra vocês: Crianças não 

fiquem com vergonha porque, no começo, eu achava que eu não tinha talento para nada. 

HERMES: - (à parte) Na fala acima, ela destaca seu traço de autoconfiança que, segundo ela 

mesma, foi desenvolvido pela inserção no teatro. Acreditar em si é o recado que a menina de 

oito anos nos dá. Uma boa parte das crianças que participam de atividades teatrais, só 

conseguia fazer os jogos se estivessem em grupo. O medo de se expor e de ser julgado parecia 

ser maior do que o desejo de fazer. No entanto, logo que compreendem o jogo pelo viés da 

brincadeira, da diversão, o amigo-muleta dá lugar ao parceiro de cena, com o qual irá 

construir imagens. A relação se amplia e agora o parceiro é o grupo inteiro. Lembremos que 

Astréa está falando a supostas crianças que irão passar pela mesma experiência.  Neste sentido 

ela avisa que não devem temer, pois encontrarão sua potência assim como ela encontrou.    

ASTRÉA: - (falando para a câmera) Não fica, tipo, “Ah, eu não vou conseguir! Então não 

vou tentar”. Tenta! É errando que se aprende.  

(Hermes sorri discretamente diante da ternura demonstrada pela criança) 

HERMES: - (à parte) Significativo perceber a noção de aprendizado que Astréa já possui, 

sendo ainda criança. Ela considera o tropeço, o recomeço, a tentativa como aprendizado. Ela 

compreende que o processo acolhe as falhas, as imperfeições, os deslizes. E que passar por 

estes momentos pode não ser tão desagradável ou determinante de um insucesso. A 

observação de Astréa me leva a pensar na deusa Spolin, que nos diz:  

Aprendemos através da experiência e ninguém ensina nada a ninguém. Isto é válido 
tanto pra criança que se movimenta inicialmente chutando, engatinhando e depois 
andando, como para o cientista e suas equações. Se o ambiente permitir, pode-se 
aprender qualquer coisa, e se o indivíduo permitir, o ambiente o ensinará tudo que 
ele tem para ensinar (SPOLIN, 1998, p.3).  

ASTRÉA: - Foi muito legal participar do teatro de sombras porque o tio é um ótimo 

professor. Gente, eu amei muito isso, eu adorei fazer essa experiência com o tio.  

HERMES: - (à parte) O sentido de experiência trazido por Astréa é predominantemente 

afetual. É uma criança aberta ao novo e ao aprendizado da vida. “Experiência que ignora 

escrúpulos racionais” (MAFFESOLI, 2004, p. 204). Além disso, a criança valoriza ainda a 

vivência, mas, sobretudo a empatia desta experiência compartilhada com o professor. Ela 

coloca o “tio” na condição de causa. Há uma clara responsabilidade do educador no 

sentimento de prazer que surge no desenvolvimento do trabalho. É seguro dizer que a 
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atividade é por si só prazerosa, mas Astréa credita essa satisfação à relação estabelecida entre 

professor e aluno. Portanto, a aproximação do teatro com a criança parece se dar pela boa 

condução do mestre. Acrescento, porém, que no caso específico de Astréa, o envolvimento da 

mesma com a proposta foi tão determinante quanto a capacidade atrativa exercida pelo 

professor. Como diz Gusdorf: 

Segundo a sabedoria romântica, o movimento de ensino, aparentemente de fora pra 
dentro, só pode ter continuidade se encontrar o movimento inverso, de dentro para 
fora, e unir-se com ele (...). Se o saber referente ao mundo se aprofunda numa 
autoconsciência, é porque o homem e o mundo não são estranhos um ao outro, mas 
acham-se ligados por um parentesco essencial. (GUSDORF, 2003, p.12).  

ASTRÉA: - É só! (sorri) 

HERMES: - Vamos agora fazer os desenhos conforme combinado? 

ASTRÉA: (olhando em volta localizando a mesa com os papéis e lápis de cor. Parece 

tímida) - Ali? 

HERMES: - Sim! Quando você quiser. (saindo da sala e deixando-a sozinha) 

Fim da cena- conto 

O Grande Lápis Azul 

Resolvo seguir a sugestão de Ártemis e peço a Ástrea dois desenhos. Aplicada e 

cuidadosa, ela constrói as imagens com a delicadeza que lhe é própria. Ela produz então os 

dois desenhos, um para cada projeto que participou: O Teatro de sombras e o Teatro Musical. 

    
Fig. 26: Desenho de Astréa para o Teatro de Sombras. 
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Este desenho representa o Teatro de Sombras. Eu pintei a parede mais escura porque a 

parede da escola é escura, é azul. E eu fiz a porta azul-claro porque estava tudo escuro, 

estava com luz apagada. Por isso é que as criancinhas na plateia estão iguais à sombra 

delas. Este telão branco foi onde a gente fez o Teatro de Sombras. São as nossas mãos 

segurando os personagens. Eu fiz uma nuvem, um sol e uma lua. Também tem uma bolinha, 

um bonequinho que representa o D e a outra bonequinha que está de “Maria Chiquinha” 

representa a L, que fez a Filha Mimada. Todos da História de Terror.  

Astréa demonstra segurança e firmeza ao descrever seu desenho. É minuciosa, clara e 

objetiva na explicação de cada parte que compõe a imagem. Não menciona, porém, a figura 

que aparece no centro abaixo do desenho, ao lado da plateia e que lembra um tripé. Volto o 

desenho a ela e pergunto sobre a figura. Então, tio, isso aí era pra ser um tripé de uma 

câmera, diz ela sorrindo e reprovando seu desenho tecnicamente.  

Após ouvir sua explicação, relembro que a câmera de vídeo de fato permaneceu na 

plateia durante todo o tempo das apresentações. E não me surpreende que Astréa tenha 

desenhado este objeto. Desde o início do processo de teatro, ela sempre demonstrou uma 

proximidade com a linguagem áudio visual. É dela a ideia das meninas que queriam ser 

youtubers em um dos exercícios de improvisação descritos no Ato II desta jornada. Também 

para dar sua entrevista, ela demonstrou significativa intimidade com a máquina durante todo o 

tempo. O desenho de Astréa é fiel à sua personalidade. As cores utilizadas refletem sua 

personalidade amável, ainda que ela explique que escolhe os tons de azul influenciada pela 

realidade da escola. Ela elege a “História de Terror” para ser retratada em seu desenho e, 

curiosamente, não se põe em cena (ela atuou como a irmã do garoto que se perde na floresta 

após o anoitecer), o que podemos interpretar, talvez, como uma vontade de olhar “de fora”, 

olhar próprio de um diretor. Astréa é uma garota bastante organizada, estudiosa, inteligente, 

tímida e meiga. Por algumas vezes, observei um comportamento tão centrado a ponto de 

parecer que ela teria mais idade do que de fato tem. Seu desenho é flagrante desta suposta 

contradição. Astréa mistura a espontaneidade do desenho infantil com delicadas técnicas de 

desenho: Os traços do lápis de cor no papel, bem como a falta de proporção entre as figuras 

evidenciam sua idade. Ao mesmo tempo, a plateia aparece em sombras, como normalmente 

são retratadas pessoas em segundo plano em livros e gibis. A plateia desenhada por Astréa 

mostra crianças variadas. Temos duas garotas e dois garotos. As meninas são desenhadas uma 

de maria-chiquinha e a outra de rabo de cavalo. Os meninos, por sua vez, são representados 
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um com cabelo espetado (há de fato, na escola, um garoto com cabelo que apresenta estas 

características) e outro que parece ter o cabelo bastante comum.  

 A importância dada à plateia qualifica a relação estabelecida pela linguagem cênica: É 

preciso ter público para que de fato exista teatro. Astréa entende intuitivamente esta dinâmica.  

É importante destacar que a menina ressalta o trabalho dos atores desenhando as “mãozinhas” 

que, na verdade, não aparecem para a plateia, mas somente em seu desenho. Não bastariam 

para ela os personagens de papel aparecendo na cena. Faltavam os executores: elas, as 

crianças que manipulavam. Percebe-se a consciência da importância dos processos teatrais e 

de cada um no desenvolvimento desses processos. No desenho Astréa escolhe, para 

representar o teatro de sombras, uma história que é o próprio contraste dia/noite, sol/lua: A 

“História de Terror”, para a qual ela traz os personagens síntese. Temos então o menino (D), a 

irmã (mimada e que pede para a mãe não deixar o irmão sair), a bola (a brincadeira em si), o 

sol (simbolizando o dia de brincadeiras), a nuvem (que neste caso pode ser um elemento tanto 

diurno quanto noturno, pois acompanha o sol, mas também encobre a lua quando aparece o 

Lobo) e a lua (representando o drama da história, ou seja, a noite que guarda o medo e os 

fantasmas). É uma história que se inicia no dia, mas desenvolve-se noite adentro. Astréia 

destaca, sobretudo, esta parte final da história na qual a noite tem grande destaque ao 

encobrir/revelar. 
A noite simboliza o tempo das gestações, das germinações, das conspirações, que 
vão desabrochar em pleno dia como manifestações da vida. Ela é rica em todas as 
virtualidades da existência. Mas entrar na noite é voltar ao indeterminado onde se 
misturam pesadelos e monstros (CHEVALIER & GREERBRANT, 2016, p.640).   

As crianças, intuitivamente, na criação da história trouxeram aspectos importantes dos 

mitos existentes na humanidade e que são evidenciados por Astréa. O poder de síntese da 

criança se manifesta no desenho. Ela cerca a história e não deixa faltar nada que seja 

essencial. Há, no desenho, elementos antagônicos e complementares como o sol / lua, dia / 

noite, luz/ escuridão. A simultaneidade destes elementos indica, de acordo com 

Durand,(2012) uma natureza mística na pequena Astréa. Os elementos evidenciados por ela 

traduzem uma natureza equilibrada, centrada, de uma criança que oscila entre a pureza infantil 

e uma organização adulta e decidida. Seu desenho é sensível, delicado e inocente e, ao mesmo 

tempo, demonstra um traço firme, forte, seguro e consciente. A citação abaixo de 

CHEVALIER & GREERBRANT representa, de certa maneira, a personalidade da pequena 

Astréa. 
A lua é sempre yin em relação ao Sol yang, pois este irradia a sua luz diretamente, 
enquanto a lua reflete a luz do sol. Portanto um princípio ativo, E outro passivo. 
Isto tem uma aplicação simbólica muito ampla: considerando a luz como 
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conhecimento, o Sol representa conhecimento intuitivo, imediato; a lua, o 
conhecimento por reflexo, racional, especulativo. Consequentemente o sol e a lua 
correspondem respectivamente ao espírito e à alma (CHEVALIER & 
GREERBRANT, 2016, p. 837).  

 
 Fig. 27: Desenho de Astréa para o Projeto musical 2018 

Astréa mais uma vez me traz um desenho típico de uma criança que vive intensamente a 

fantasia dos oito anos de idade. Este desenho representa a gente no teatro que a gente fez fora 

da escola, ou seja, no pátio. A personagem ruiva com roupas bem chamativas e que está com 

telefone na mão é a N. O nome da personagem dela era Iv. E ela está se perguntando “Onde 

estão as meninas que vieram pegar a gente?” Ela se coloca no centro do desenho e se 

adjetiva como “muito linda”. Ao lado da Iv, temos eu, que fiz a personagem Mary que 

também veio dos Estados Unidos para conhecer o Brasil. Eu estava com uma mala de viagem 

nas mãos.  

Ela está feliz, pois a expressão é de riso e satisfação. Astréa utiliza também a linguagem 

escrita como uma história em quadrinhos. (ela participou intensamente do projeto “HQ” no 

qual as crianças criavam e desenhavam histórias em quadrinhos a partir de gibis. Este 

processo foi descrito aqui no Ato II de nossa jornada).  

A cena escolhida por Astréa para ser retratada no desenho é o momento em que os 

irmãos, em casa, recebem o telefonema dos primos que estão no aeroporto aguardando para 

conhecer o Brasil. Eu também estava esperando as meninas com minha irmã e Iv. O que está 

em cima do banquinho rosa é um telefone. E as falas que estão atrás do lápis são das 

meninas que estavam chegando para nos mostrar esse país com muita alegria. Na cena 

original apresentada ao público, somente os irmãos estão em cena. Os primos estrangeiros são 

representados pelas vozes gravadas em áudio. As falas que Astréa coloca nos balões ao alto 

foram ditas diante do público no momento do espetáculo, mas em seu desenho, elas estão nos 
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balões, em clara referência às vozes que saem do telefone em histórias em quadrinho. A fala 

“Hello” foi apenas ouvida pelo público, mas agora se torna texto da personagem presente na 

cena. Reside aí uma das características mais marcantes deste desenho e que demonstra a 

criatividade sutil de Astréa. Ela nos oferece uma imagem da cena que não foi vista pelo 

público, mas que, para ela, é importante: A cena do aeroporto. Para crianças pequenas as 

elipses teatrais só vão sendo apropriadas aos poucos. O cinema facilita a montagem de cenas 

simultâneas, mas, no teatro, a técnica é conquistada à medida que vão criando e absorvendo a 

linguagem teatral. Somente a voz não bastou para a menina. Precisava aparecer de corpo e 

voz. A escolha de Astréa recai mais uma vez nas suas referências visuais. Ela gosta de 

televisão, teatro, internet. Ela passeia entre as linguagens áudio visuais e para ela é 

perfeitamente natural o outro olhar da narrativa. É como se existisse uma câmera lá naquele 

momento que registra as cenas de forma simultânea, o que é comum em filmes e novelas da 

televisão. 

Ela diz: Eu desenhei esse lápis porque eu acho um dos pontos mais bonitos, mais 

chamativos da escola, depois da organização, da limpeza desta escola maravilhosa que eu 

vivi durante todos esses anos. Nesta fala, Astréa justifica a presença do grande lápis azul 

presente na extrema esquerda de seu desenho. Um poste de ferro em formato de lápis que 

sustenta o nome da escola na entrada ao lado do portão.  Astréa registra seu afeto com a 

escola destacando não somente os aspectos festivos das brincadeiras e amizades, mas também 

a relação com o conhecimento. O lápis aparece como um pilar, um obelisco que sustenta e 

simboliza a escola e, consequentemente, a educação que lhe é oferecida. Aponta para o alto e 

é banhado pelo sol. Eu desenhei este sol porque no dia em que a gente fez estava sol e 

também porque eu queria dar alegria no desenho. E essas nuvens porque não estava tão, tão 

calor. Estava mais ou menos.  Conclui, ela. 

A noção de jogo aparece aqui para, mesmo que inconscientemente, Astréa possa 

misturar a fantasia e a realidade harmonicamente. A cena se passa no aeroporto, mas, na 

verdade, é feita no pátio aberto da escola. Tem sol, nuvens.  
Em astrologia, o sol é símbolo de vida, calor, dia, luz, autoridade, sexo masculino e 
de tudo o que brilha (...)  Enquanto símbolo cósmico, o sol ocupa posição de uma 
verdadeira religião astral, cujo culto domina as grandes civilizações antigas, (...) 
Entre os povos de mitologia astral assim como nos desenhos infantis e nos sonhos, o 
sol é símbolo de pai (CHEVALIER & GREERBRANT, 2016, p. 839).  

Astréa mantém sua fé cênica inabalável o bastante para conviver com o espaço real.  

Astréa associa o elemento sol à alegria. Não é somente porque era um dia de sol, mas, 

sobretudo, porque eu queria dar alegria no desenho. Ela fala ainda de organização e da 
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limpeza, aspectos que normalmente não seriam preocupações de uma criança de oito anos. Ela 

qualifica a escola pelo conjunto, pelo todo, incluindo os aspectos organizacionais de uma 

escola. Alia Apolo e Dioniso, ao juntar noção de estrutura com a alegria de viver (lápis e sol). 

Astréa consegue ser adulta e criança ao mesmo tempo. 

Naquele dia, ela produziu os dois desenhos com tranquilidade. Ao terminar, explicou 

suas escolhas e, sem nenhuma pressa, sem impaciência, levantou e deu um leve sorriso. - 

Posso ir, tio?  

E retornou a sua sala, com um andar leve, gestos claros e serenos.  

 

 
Fig. 28 Astréia, deusa grega da Justiça  

Fonte: https://www.istockphoto.com/br/ 

Astréa,  

A Deusa Grega da justiça  

Ela vivia na terra, entre os humanos, aconselhando-os e dando-lhes noções de leis e 

justiça. Mas os homens tornaram-se gananciosos e passaram a negligenciar suas obrigações 

com os Deuses, sendo então castigados por Zeus. Ao ver o comportamento dos humanos e os 

castigos que o Deus dos Deuses os impunha, Astréa se refugia nas montanhas, mas continua à 

disposição daqueles que quiserem procurá-la e ouvir seus sábios conselhos. Tempos depois, 

ao ver que as relações entre os homens só pioram, Astréa, entristecida, resolve abandonar a 

Terra e deixar de conviver com os mortais. A Deusa, então, refugia-se no céu na constelação 

de Virgem. Sua balança também é caracterizada na constelação de Libra, para lembrar aos 

homens que o mundo é regido por leis e que tudo deve ser ponderado – as ações devem ser 

pesadas em contraponto com as consequências. 
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Cena Conto Nº 5 
DEMÉTER, 

Mãe Coragem ou A Mulher da Peruca de Sonhos 

 
“E a negra cheirou a sardinha frita, e depois a provou, 

e ficou com água na boca, e comeu-lhe um pedacinho, 

e disse, arregalando os olhos: – Bem gostosinha, 

Sinhá. Prove…”  

(Monteiro Lobato: Reinações de Narizinho) 

 

Mesmo salão. No centro uma pequena cadeira, uma mesa, o gravador já preparado e 

ligado. Da apresentação que acabara há pouco, ainda repousam alguns fios pelo meio da 

sala. Ela chega com sua calma característica. Anda até a cadeira. Senta como se fosse a 

primeira vez naquele dia. Respira profundo. Silêncio.  

  

HERMES: - ( para si, pensando ): - Não me engano. A tranquilidade não quer dizer que 

esteja com tempo sobrando. Eu fui avisado de que precisaria ser objetivo. 

DEMÉTER: - ( para Hermes ) Pra estar aqui com você, tive que combinar com a diretora pra 

mudar o horário do lanche. 

HERMES: - (com um sorriso característico) - Eu sei bem! (à parte) Minhas suspeitas se 

confirmam. A calma não é sobra de tempo, mas intrínseca à sua personalidade.  

 

(Ela traz nas mãos uma pequena folha de papel que, mais tarde, descobriremos ser um 

roteiro. Usa uma blusa branca, short preto, sandálias. É uma mulher aparentemente 

simples). 

 

HERMES: - Podemos começar? 

DEMÉTER: - Sim!  (Respira profundamente. Engole e pigarreia).  

 

(A câmera é ligada, mas o registro não é personagem principal. O que se estabelece ali é 

uma relação de cara a cara, olho no olho e... no aqui e agora). 
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 HERMES: - (à parte) Deméter é uma mulher negra robusta, forte e calma. Em 2012, a 

conheci e nem por uma única vez a vi nervosa, com pressa ou ansiosa. É com delicadeza que 

cuida da cozinha. Ela cheira à boa comida. É senhora dos temperos, sabores, odores. 

Nutridora, ela age alquimicamente no preparo da comida. Em contato com ela, percebemos 

que seu alimento atinge para além do físico, nutrindo psicológica e espiritualmente quem o 

compartilha. O prazer que diz sentir ao aprontar cada prato, só pode ser traduzido por um 

genuíno sentimento de amor. Ela prepara e serve a comida com um espírito protetor materno. 

Isto me remete ao “O Banquete de Psique” (2017). Em seu livro, Gustavo Barcelos destaca 

que “em terreno mitológico” as evocações à comida são vastas e variadas. Os próprios deuses 

viviam em fartas comilanças e muitos dos mitos remetem a episódios envolvendo comidas e 

bebidas.  
Na mitologia, na história das regiões e do folclore, O tema da comida envolve que 
representa uma atitude de intimidade, solidariedade, um anseio de identidade que 
pode parecer um compromisso, verdadeiramente uma comunhão (BARCELLOS, 
2017, p.104). 

HERMES: - (ainda à parte) Portanto, estar com Demeter é realmente participar da “comida 

dos deuses”.    

(Ela consulta brevemente o pedaço de papel-roteiro. Reflete. Barulho de criança lá fora. Ela 

sorri).  

DEMÉTER: - São todos meus filhos!  

HERMES: - (à parte, rememorando) Ela comentou uma vez ou outra comigo que não tinha 

tempo algum para qualquer outra atividade que não fosse a cozinha. São muitas refeições. No 

entanto, contrariando suas próprias palavras, ela acaba sempre arrumando um tempo extra 

para desempenhar outras funções, como: produtora das peças teatrais da escola (ela tem um 

pequeno acervo de figurinos e adereços em sua casa), carpinteira (ela já desmontou e montou 

objetos de madeira para o Teatro de Sombras) e atriz (participou por duas vezes do musical 

infantil fazendo papel de uma Mãe e, também, de Dona Benta, personagem de Monteiro 

Lobato no musical sobre o Sítio do Pica-pau Amarelo).  

(Ela continua consultando o roteiro. Reflete). 

HERMES: - (à parte) Ela chegou para a gravação trazendo uma proposta de entrevista. Iria 

falar a partir de seus vários lugares no processo de teatro, inclusive o de funcionária e 

espectadora. Eu poderia falar destas várias “Deméteres”, mas, certamente, todas as que 

aparecerem aqui estarão impregnadas fortemente por uma que perpassa a todas: a mãe. 

Deméter tem uma filha de 10 anos, Perséfone que cursou toda a Educação Infantil e os anos 

iniciais do Ensino Fundamental na Escola Artur Ramos. A participação da filha precipitou o 
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envolvimento de Deméter com os projetos do Teatro, mas, mesmo depois de Perséfone ter 

saído da escola, a mãe segue parceira das atividades artísticas das crianças.  

DEMÉTER: - Eu gosto deste negócio de ajudar. (Um sorriso confiante. Consulta o papel-

roteiro).  

(Reflete com ternura).    

DEMÉTER: - (Olhando fixamente para a Hermes. Respira visivelmente) - Eu estou aqui 

para falar de você, que eu não tenho apenas como um professor, mas também como amigo, 

pois nós temos uma relação super amigável. (Seus olhos são ternos) Você é sempre muito 

carinhoso. É isso que me impressiona em você, seu bom humor. Sempre de bom humor, 

independente se está passando por problemas, você é uma pessoa que não deixa transparecer. 

Sempre um sorriso no rosto. (Ela também sorri) Isto é importante não só pra gente, que somos 

colegas de trabalho, mas principalmente para as crianças. (Pausa. Reflete) Você sempre 

recebe eles com muita alegria, com a cozinha aberta dá pra ver, quando eles chegam e dizem 

“tio, tio” e você está sempre retribuindo, nunca reprime, nunca os distancia. Sempre 

acolhendo. Até na hora de dar bronca. Eu nunca vi você assim fazer uma coisa que possa 

ferir. (Sorri). Você reprime com amor. Posso dizer assim. Mesmo quando são aqueles mais 

levados, a coisa mais difícil é ver você tirar aluno de sala. (Pausa menor. Reflete 

rapidamente) Quando isso acontece é porque a coisa não está muito boa. Você consegue 

contornar em amor e conduzir toda a turma. Essa é a visão que eu tenho de você: professor 

carinhoso, esse professor atencioso. (retorna ao seu papel-roteiro demonstrando confiança). 

Eu posso dizer que você foi muito influenciador da minha filha no meio da arte. (visivelmente 

emocionada) A partir do momento que ela teve você como professor, eu vi que desenvolveu 

mais e mais este lado artístico dela. 

HERMES: - (à parte) Suas palavras são sempre recheadas por um sentimento de gratidão. 

DEMÉTER: - Desde pequena, desde que ela entrou aqui no Jardinzinho, com quatro anos, a 

gente sempre percebeu o traço dela, a forma dela desenhar que se destacava das demais 

crianças, mesmo ela sendo tão pequena. Mas, a partir do momento que ela teve você como 

professor, eu vi que desenvolveu mais ainda este lado assim artístico dela. No terceiro ano, 

você, falou pra mim: “você tem uma designer em casa”. E, quando comentei isso com ela, 

pronto. Está aí a profissão dela. Entendeu? Todas as redações dela... Se perguntam o que ela 

vai ser, é isso que ela fala. E partiu de você. (Não houve pausas) 

HERMES: - (à parte) Perséfone é uma criança tímida. Nas primeiras participações evitava 

qualquer possibilidade de destaque. Sua potência sempre foi o desenho, processo solitário e 
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contido. No entanto, certo dia, durante os ensaios, ela reúne toda a sua coragem de uma só vez 

e diz: “Posso fazer o Pinto?” O pinto era somente o protagonista de uma das histórias do 

Teatro de Sombras, naquela época, 2016, era feito sem falas e sem narração, apenas com uma 

música ao fundo. Para uma garota tímida, ficar ali movimentando o boneco – silhueta atrás da 

tela, já era um grande passo. Esse fato deixou a mãe Deméter muito orgulhosa. Nossa 

cozinheira, como dito antes, é uma espécie de produtora dos espetáculos de teatro na escola. 

Eu sempre recorro a ela quando estamos começando a organizar os materiais. Ela parece ter 

certo prazer em fazer parte. 

DEMÉTER:  - (com um leve sorriso) - Mesmo eu estando toda complicada na cozinha eu 

dizia: “vou lá em casa pegar o material para o teatro” Eu caçava uma cesta, um, pano, um 

lençol.  Eu queria ajudar de qualquer forma, um prego, parafuso. O outro Teatro de Sombra 

eu retirei aquela madeira do mural pra fazer o cenário.  Nem estava ao meu alcance, mas eu 

quis fazer pra ver o resultado final.    

HERMES: - (à parte) Não há em Deméter, nenhum desejo aparente de fazer propaganda de 

si pelo que realiza no teatro. Ela compreende que seu trabalho é na cozinha, sua obrigação 

para com a escola é no preparar e servir a comida. Está preocupada com os temperos e 

sabores. Qualquer outro serviço será feito por livre e espontânea vontade e por desejo próprio. 

Sim, o desejo. O desejo de participação, de ser novamente criança livre para jogar, aparece 

muito claramente. Em sua realidade, a separação imposta historicamente entre trabalho e jogo, 

o sério e o não-sério, tem contornos fáceis de serem percebidos, porém o pensamento mítico, 

ressignificado pelo fazer teatral na escola, mostra sua força viva e invoca a necessidade de 

abrir esse espaço em seu cotidiano para o prazer criativo. Refletindo sobre isso e, ao mesmo 

tempo, me ajudando a pensar sobre o espaço do teatro na escola, o psicólogo Heli Morales 

Ascencio pergunta: 
Por que riam os deuses gregos? Por que jogavam enquanto criavam? A diferença 
entre os deuses gregos e os humanos é que enquanto eles riam criando, os homens 
trabalhavam. O riso e o jogo atentam contra a solenidade do trabalho e da cerimônia. 
(1996, p.56)  

HERMES: - (à parte) E ele nos dia ainda:  
Permitir um processo escolar onde o jogo seja o vento do dia e a criação o produto 
do prazer, não seria acaso propor às crianças elevar-se à categoria de deuses gregos? 
Propiciar a invenção e o prazer no processo de construção e invenção do saber, não 
implicaria atentar contra o modo moderno do uso do tempo e da posição frente ao 
trabalho? (Id.Ib)  

HERMES: - (à parte) Nossa Deméter intui isto, e sempre “dá um jeitinho de participar”, 

procurando fazer de seu trabalho também um espaço de prazer e brincadeira. 
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 DEMÉTER: - Às vezes eu fico pensando assim: “tem que colocar o meu nome lá?” 

(Referindo-se aos créditos). Eu sou como minha filha: vou fazer e nem precisa dizer que fui 

eu que fiz aquilo. Não precisa dizer: “A Deméter me ajudou”. 

HERMES: - Mas é importante que os outros saibam.  

DEMÉTER: - Pra mim eu tenho prazer só em saber que eu contribuí. Não precisa ter o meu 

nome lá. Eu não faço isso pra aparecer. 

HERMES: - ( à parte, fantasiando )Quando fala de contribuição, ela me remete à imagem de 

um baú, cheio de quinquilharias, prestes a tornarem-se lúdicas. Jamais entrei em sua casa (ela 

mora nos fundos da escola), mas mantenho esta imagem de um quarto com um baú enorme do 

qual ela retira tudo aquilo que estamos precisando. Os nossos sonhos vão se realizando a cada 

vez que ela entra em casa e sai com uma preciosidade.   

DEMÉTER: - Eu pensava: (lógica) Eu tenho objetos em casa, então eu pego uma cesta, eu 

pego um lençol. Uma peruca! Pra construir aquele personagem da Dona Benta eu arranquei 

do meu travesseiro, peguei a espuma para fazer a peruca pra  mim. 

HERMES: - (à parte, embevecido) Revelou-se então como a mulher da peruca de sonhos. 

Travesseiro onde descansa a cabeça para sonhar. Espuma, sonhos, peruca feita de sonhos. Os 

sonhos que trazem o inconsciente pessoal e acessam o inconsciente coletivo, onde são 

guardados os mitos e arquétipos. Karl Jung (200) indica que  
Uma camada mais ou menos superficial do inconsciente é indubitavelmente pessoal. 
Nós a denominamos inconsciente pessoal. Este, porém, repousa sobre uma camada 
mais profunda, que já não tem sua origem em experiências ou aquisições pessoais, 
sendo inata. Esta camada mais pro-funda é o que chamamos inconsciente coletivo. 
Eu optei pelo termo "co-letivo" pelo fato de o inconsciente não ser de natureza 
individual, mas universal; isto é, contrariamente à psique pessoal ele possui 
conteúdos e modos de comportamento, os quais são 'cum grano salis' os mesmos em 
toda parte e em todos os indivíduos. Em outras palavras, são idênticos em todos os 
seres humanos, constituindo, portanto, um substrato psíquico comum de natureza 
psíquica suprapessoal que existe em cada indivíduo. (p.15) 

HERMES: - (à parte) O inconsciente coletivo aflora nos sonhos, via arquétipos, símbolos e 

mitos, e é potente o suficiente para conduzir nossa personagem ao encontro de Dioniso, que 

com sua embriaguez criativa e prazerosa é forte o suficiente para, surgindo das profundezas 

da alma, atingir os desejos de Deméter.  

(Hermes pensa. Olha a mulher a sua frente).  

HERMES: - (à parte) Deméter evidencia, em seu discurso, que não há, em suas ações, 

nenhum “interesse pessoal”, nenhuma vaidade, em fazer o que faz. Sim, seu propósito não é 

pessoal. É muito mais do que isso. Vem da força do mito. Ela definitivamente quer ver 

acontecer. Como visto em momentos anteriores de nossa jornada, o entendimento do jogo, e 
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como se realiza, pode ter um conceito amplo “noção aberta, polissêmica e, às vezes, ambígua” 

(Brougère, 1998,14) para aqueles que o jogam e assistem, mas o jogo que envolve o processo 

teatral (e aqui não me refiro somente ao jogo de improviso da oficina) possui uma 

especificidade que o difere dos demais jogos: a colaboração. Deméter não se limitou a ajudar 

nos bastidores, em 2016, pela ocasião da montagem do espetáculo “Férias no Sítio”, ela 

encarou o desafio de entrar em cena pela primeira vez. E fez a doce vovó Dona Benta, 

personagem de Monteiro Lobato. Ela é uma mulher negra, mas compreendeu o jogo teatral 

que permitiria que ela interpretasse uma avó contadora de histórias que faz parte do 

imaginário infantil como uma personagem de pele branca.  

(Ela Pausa. Reflete. Consulta o papel – roteiro).  

DEMÉTER: - Vou falar agora como parceira (com o sorriso mais largo demonstrado até 

então).   

HERMES: (tentando adivinhar o real sentido da palavra) - Parceira? 

DEMÉTER: - Quando eu entrei em cena.  

HERMES: - Sim (compreendendo) 

DEMÉTER: - Eu participei lá, como Dona Benta. Eu pensei: “Como assim a Dona Benta é 

branca e eu negra” aí você disse: “não tem problema”. E lá vai eu fazer a Dona Benta. O 

máximo que deveria fazer era a Tia Nastácia que é negra, mas não estamos ali pra mostrar 

cor. É um personagem. Ninguém questionou. Algumas pessoas brincaram: “Ei, Dona Benta, 

pegou um sol?” (Agora foi possível ouvir o seu sorriso. Fica séria em seguida). Mas as 

crianças não. As crianças agiram com naturalidade. 

HERMES: - (à parte) “Agir com naturalidade” certamente está relacionado ao fato de que a 

criança encara o jogo em um nível de fé muito superior a nós adultos. Ela sabe que está no 

campo da experimentação criativa, ou, para falar a sua linguagem, no campo da brincadeira. 

No entanto, sua fé no que faz é tamanha que não existe espaço para o “não acreditar”. Se, de 

fato, eu não sou o Pedrinho, posso fingir verdadeiramente que sou o menino aventureiro do 

Sitio. Deméter, sendo negra, também pode fingir verdadeiramente que é a Dona Benta. Como 

nos diz Ryngaert, 
O jogo facilita uma espécie de experimentação sem riscos do real, no qual a criança 
se envolve profundamente. Ele se caracteriza pela concentração e engajamento (O 
jogador seria uma espécie de sonhador acordado) (...) (2009, p. 39). 

HERMES: - (à parte) Apesar de muito discreta, nossa nutridora não esconde a satisfação em 

poder interpretar ao lado das crianças. Ela, por falta de tempo, não poderia ensaiar, no entanto 

a gravação das vozes precisava ser feita. Deméter então se redobrava em tempo. 
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Possivelmente criava estratégias como colocar mais água no feijão para impedir que 

queimasse o alimento enquanto corria para a outra sala para realizar as gravações.  

DEMÉTER: - Eu fiz o que eu pude. Saía entre uma merenda e outra ia lá gravar, pois a 

gravação é rapidinho. Às vezes errava e gravava novamente. Mas, quando eu vi o resultado 

final, poxa! (Seus olhos agora brilham) Fui eu que fiz! 

HERMES: O que é o resultado final?  

DEMÉTER: – (Com convicção) A plateia aplaudindo! No final você vê que, com pouco 

tempo, com poucos recursos, sai o resultado perfeito. O musical Sitio do Pica-pau Amarelo, 

se colocar aquilo no teatro, as pessoas vão dizer: “Nossa! São crianças da rede pública!!” 

(pausa) Agora vou falar como funcionária da escola 

HERMES: - (à parte) Ou seja, aquela que, entre uma refeição e outra, observa o processo de 

montagem.   

DEMÉTER: - (olhando seu interlocutor nos olhos) - Você consegue descobrir talentos no 

meio das crianças. (Pequena pausa) Todos são talentosos, mas sempre tem um ou outro que 

se destaca. R, ano passado, que menino!! Aquele ali se a mãe colocar para fazer teatro vai ser 

um sucesso. Você consegue colocar num destaque e o todo fica harmonioso. Está muito bom. 

A bailarina!! Você descobriu que ela realmente era bailarina. Aquilo foi fantástico pra mim. 

Aquela leveza, aquela beleza. Não é a criança que chega e diz “eu sou isso, eu sou aquilo”. 

Até porque aqui as crianças são muito simples. Pra elas aquilo é normal, então é você que tem 

que descobrir. Mas você, com seu olhar, perceber e ter a sensibilidade de olhar e dizer: aquela 

criança ali… Não que as outras não sejam, mas sempre tem uma criança que se destaca mais. 

HERMES: - (à parte) Importante a preocupação de Deméter em afirmar que, no teatro, há 

lugar para todas as crianças, que todas têm capacidade de participar, mesmo que uma ou outra 

possa ter mais desenvolvimento expressivo. Demonstra consciência do teatro como um forte 

elemento de inclusão e a qualidade necessária ao professor para, sem excluir, fazer escolhas 

de forma a ressaltar qualidades latentes. O processo de escolha do elenco é sempre uma fase 

complicada do processo. O que Deméter destaca na postura do professor condutor é realmente 

um momento que exige uma extrema sensibilidade. Não há uma maneira uniforme para 

construir esta fase da oficina. Algumas crianças podem ser destacadas, outras aprenderão de 

maneira mais sutil, permanecendo em participações menos expostas, pois possuem um tempo 

próprio e precisam ganhar mais segurança. A linha que divide o incentivo da exposição é 

muito tênue. Há crianças que, uma vez expostas em demasia, carregarão por muito tempo um 

trauma do palco. E a contribuição do teatro, neste caso, será inversa. Nenhuma criança que 
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não esteja preparada deverá estar em um papel maior do que aquilo que ela pode 

desempenhar. Isso seria desrespeitoso e até cruel. A cena é um lugar lúdico e deverá se 

manter nos domínios da alegria e do prazer. Se o professor for também diretor teatral - E aqui 

nesta narrativa vivemos privilegiadamente esta realidade - poderá haver uma confluência de 

sensibilidades, pois, diferentes e complementares, estes profissionais poderão contribuir 

qualitativamente na boa escolha do elenco. O diretor procurará a capacidade “adequada” do 

elenco certo para a realização da cena, enquanto o professor procurará a cena correta para o 

mais adequado desenvolvimento das pessoas envolvidas no elenco. Nesta via de mão dupla, 

todos saem ganhando. 
O período de formação do elenco é muito tenso para quem tem responsabilidade da 
escolha. (...) As energias do diretor devem estar o tempo todo focalizadas na 
descoberta (...). Contudo, desde a primeira escolha da peça até a descoberta do 
enredo o que foi selecionado é resultado da sensibilidade, consciência e bom gosto 
do diretor (SPOLIN, 1999, p. 23-24).  

DEMÉTER: - (intervindo ) Você está me devendo a gravação até hoje. (risos) 

HERMES: - (levemente envergonhado) - Desculpa! Vou providenciar. 

DEMÉTER: - Pra eu guardar com carinho. Quando estiver velhinha eu poder olhar e dizer: 

Olha lá! Eu participei, eu ajudei, eu contribuí. Eu participei como atriz duas vezes. Uma como 

Mãe das crianças e outra como Dona Benta no musical do Monteiro Lobato com o Sítio do 

Pica-Pau Amarelo.( risos discretos ) 

(Então, eis que surge mais uma Deméter: a espectadora).   

DEMÉTER: - Alguém disse: vai lá assistir.  

(Pausa. Entram crianças na sala. Olham-nos assustadas e retornam correndo).  

DEMÉTER: - A gente fica na cozinha e vê a movimentação, mas só vemos o resultado no 

dia em que sentamos lá… mas é difícil pra mim assistir… pra estar aqui agora eu tive que 

pedir autorização para direção para dar o lanche mais tarde. Mas a gente dá um jeitinho e vem 

assistir e ver o resultado disto tudo.  

(Deméter agora já não faz mais pausas. Também não consulta o papel-roteiro. É 

como se tivesse sido tragada para dentro de sua própria narração. A narração é ela mesma. 

Apropriada de si e de suas impressões, ela fala sobre processo e resultado).   

 DEMÉTER: - A minha filha participou e ela foi personagem principal, o pintinho. Nesta 

época eu pude ver um pouco mais de perto os bastidores. O que eu achei impressionante no 

Teatro de Sombras foi ver todos os personagens de papel e a criança ter que manipular. Eu 

fico impressionada porque eles têm o tempo certo, harmonia atrás daquilo tudo. Você olha 

assim parece uma bagunça, mas quando você olha novamente é uma bagunça organizada. 
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Eles conseguem colocar tudo no tempo certo ouvindo a história. Eu fico impressionada com 

isso. Como espectadora eu bato palma para seu trabalho por isso. Você consegue… são 

crianças agitadíssimas. Eles ficam muito excitados quando tem apresentação. Eles se acham 

importantes. São importantes. Eles são os personagens. Minha filha foi… ela chegou pra mim 

disse “Mamãe! Eu sou o personagem principal: O pintinho”. Então fica uma bagunça 

organizada. Você olha aquele monte de criança com aquele monte de papel e você pensa: isto 

não vai dar certo. Entra uma coisa, entra outra, tudo certinho pra que a gente que está 

assistindo possa entender a história. Entender o que está sendo posto ali.   

HERMES: - (à parte) Os bastidores são uma bagunça organizada. Deméter se relaciona bem 

com o processo teatral, compreendendo que os bastidores são um lugar de um suposto caos. 

Um caos que resulta criativo. Uma desordem na ordem. Considerar essa desordem é dar vazão 

ao verdadeiro teatro, todo ele constituído de incompletude, caminhando sob uma via torta e 

incerta. Morin (2000), já nos disse nesta jornada que ordem e desordem comungam 

recursivamente. Uma retroalimentação entre forças contrárias que se sustentam agindo e 

retroagindo de maneira recíproca. A natureza do teatro se compõe igualmente por forças 

contrárias de ordem e desordem. Apolo e Dionísio agindo recursivamente e no ambiente dos 

acasos. Assim como o universo precisa da agitação e dos encontros dos corpos ao acaso para 

se reorganizar, o teatro também se estrutura a partir de sucessivos processos de construção e 

reconstrução. Compreender o fenômeno do teatro, é considerar a coexistência destas duas 

forças que se integram e se fortalecem e Deméter, intuitivamente, percebe esse fenômeno. 

Quando diz “erro”, Deméter se refere, na verdade, à falta de harmonia. Não há possibilidade 

de erro em uma criação artística desta natureza. Todos sabem do “aqui e agora” da cena e tem 

a seu favor o improviso e as convenções teatrais entre palco e plateia. Ainda nesta 

perspectiva, nossa deusa do jogo, Viola Spolin (1998) contribui quando afirma que:  
 (...) não existe uma maneira certa ou errada de solucionar um problema: o professor 
com um passado rico em experiências, pode conhecer uma centena de maneiras 
diferentes de solucionar um problema e o aluno pode aparecer com a forma cento e 
um que o professor ainda não tinha pensado. (Spolin 1998 p.7) 

HERMES: - (ainda à parte) E complementa: “Isto é particularmente válido nas artes” (idem, 

p7). E eu diria que, sobretudo válido entre as crianças. Elas criarão novas formas de fazer o 

que seguramente funcionará em cena. Deméter fica impressionada com a gerência de crianças 

tão pequenas diante de uma apresentação formal com começo, meio e fim. Deméter termina a 

entrevista elogiando o trabalho, mas, também, com um profundo sentimento de gratidão. Sua 

filha agora está em outra escola, mas segue desenhando cada vez mais e pensando em se 

tornar uma profissional da área. A mãe tem certeza que as aulas de teatro influenciaram em 



 
 

171 
 

suas decisões. Não somente pelo desenvolvimento de potências artísticas, mas, sobretudo, 

pelo clima alegre e afetivo no qual eram criados os espetáculos. Neste sentido a arte parece 

entrar pelos poros das crianças como algo bom, que renova sempre a alegria e o bem-estar.  

DEMÉTER: - Então eu quero te parabenizar. Porque quando é uma coisa filmada - como 

você já fez - dá pra voltar atrás, editar. Mas quando é ao vivo, não. Bota lá e você não fala 

mais nada. Você deixa eles fazerem tudo e eles aprendem. A criança só aprende bem quando 

se ensina bem. Toda criança tem seu potencial, Seu dom. Mas para que aquele dom dela se 

aperfeiçoe, é preciso alguém pra ensinar. Então eu penso assim: eles já têm o dom, mas, para 

acontecer e desenvolver tem que ter um bom professor. Isto também eu vejo em você. E 

destaco em você. Você é super profissional, sua dedicação está em tudo que você faz. O amor 

com que é feito todo o trabalho. Pode ser o mais simples que seja, mas ali está destacado o 

amor. O carinho e o respeito ao tratar as crianças. Como eu já falei antes. E também com 

todos não só com as crianças, mas, principalmente, com as crianças. 

HERMES: - (à parte) Ela finaliza nosso encontro destacando uma das relações mais 

fundamentais existentes no processo e seguramente responsável pelos desdobramentos deste 

mesmo processo: a relação: professor – aluno. É seguro dizer que as crianças gostam 

profundamente da linguagem cênica, sobretudo pelo teor lúdico presente nos jogos, mas, 

especificamente nesta escola, a relação afetiva estabelecida entre o professor e seus alunos faz 

nascer um sentimento de confiança mútua que se mantém presente, funcionando como um elo 

que fortalece o trabalho durante todo o percurso.    
A relação mestre-discípulo surge-nos, pois como uma dimensão fundamental do 
mundo humano. Cada existência forma-se e afirma-se em contato com as 
resistências que a cercam; ela constitui como que um nó no conjunto das relações 
humanas. Em meio a essas relações, algumas são privilegiadas: a dos filhos com os 
pais e irmãos, a relação de amizade ou de amor e, singularmente, a relação do 
discípulo com mestre que lhe revelou o sentido da vida e o orientou, se não na sua 
vida profissional, ao menos na descoberta das certezas fundamentais (GUSDORF, 
2003, p.4). 

Deméter sai apressada. Já havia passado e muito do horário combinado com a 

diretora. 

 

Fim da cena-conto 
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Coração-síntese do Teatro na Escola 

 
Fig. 29: Desenho de Deméter para o teatro na escola 

Deméter cria uma imagem extremamente colorida, circular, com um grande coração ao 

centro que abriga diversos outros corações menores que, por sua vez, são preenchidos por 

palavras que, segundo ela, compõem o sentido do teatro na escola. São muitas as palavras 

escolhidas, através das quais ela destaca várias instâncias do Teatro: Traz o processo prático 

(improviso, danças, brilho, luzes, músicas, cores), os desejos (sonhos, expectativas) os ganhos 

individuais e coletivos (união, parcerias, alegria, amigos, união, descobertas, realizações) e 

destaca, sobretudo, o valor simbólico da atividade teatral (magia, fantasia). Por suas palavras 
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O teatro agrega todas essas palavras que estão dentro de um enorme coração envolto pelo 

teatro. O teatro simboliza o coração maior. 

O Teatro abraça todas as palavras. O Teatro traz alegria. A escola fica alegre. As 

crianças ficam excitadíssimas. Envolve a todos com a sua alegria. Acima ela ainda escreve 

uma frase-síntese que poderia ser um título: O Teatro é para mim uma iniciativa ímpar no 

ambiente escolar. O desenho é ainda todo preenchido por cores diversas dispostas lado a lado. 

Assim, temos um desenho caracterizado por duas imagens protagonistas: o coração e o arco-

íris.   

“Caminho e meditação entre a terra e o céu” (Chevalier & Gheerbrant, 2016, p.77), o 

arco íris é hoje em nossa cultura, símbolo da diversidade, encontro entre os diferentes. 

Deméter escolhe este símbolo como pano de fundo para seu desenho. É o alicerce sob o qual 

ela imprimirá suas convicções à cerca do teatro na escola. Ela prepara o terreno. Um solo 

fértil e multicolorido: “Na Grécia antiga, o arco-íris é Isis, a mensageira rápida dos deuses. 

Simboliza também, de um modo geral, as relações entre o céu e a terra, entre os deuses e os 

homens: É uma linguagem divina” (CHEVALIER & GHEERBRANDT, 2016, p. 77). 

E eis o teatro como encontro entre os deuses e os homens, entre o céu e a terra. 

Unicidade para onde caminham todos os diferentes. Energia convergente. Uma linguagem 

entre o real e o sonho. Deméter consegue com seu olhar, captar a abrangência da linguagem 

teatral ao relacioná-lo ao arco-íris.    

 Deméter é sentimento e o coração simboliza o centro das emoções. No entanto, ela se 

utiliza de uma inteligência intuitiva para se expressar através do coração. Intuição e razão, 

lado a lado, complementares na execução de uma ideia: “O coração é, de fato, o centro vital 

do ser humano, responsável pela circulação do sangue. Por isso, é ele tomado como símbolo - 

E não, certamente como sede afetiva - das funções intelectuais” (CHEVALIER & 

GHEERBRANDT, 2016, p. 280). 

O coração é, portanto, a imagem simbólica que Deméter deseja passar do teatro. Ela nos 

mostra a duplicidade (e completude) da linguagem quando nos traz esse símbolo “do duplo 

movimento de expansão e reabsorção do universo” (p.281). O teatro, pela visão de nossa doce 

cozinheira, é também um centro afetivo e intelectual. Há nele doses aproximadas de 

racionalidade, praticidade, mas também de intuição e afetividade.       

Na antiguidade clássica, apesar de não haver muitos registros sobre a significação 

simbólica do coração, é possível encontrar uma identificação deste com a origem do teatro.  
Uma tradição pretende que Zeus, tendo engolido o coração ainda palpitante de 
Zagreus, que os titãs desencadeados haviam despedaçado, regenerou seu filho 
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engendrando Dionísio com Sêmele (GRID, 221 b, 477 a). (...) O coração de Zagreus, 
regenerado, dará Dioniso (CHEVALIER & GHEERBRANDT, 2016, p. 281). 

 Há, certamente, nesta lenda uma significação simbólica para o coração ligada ao 

princípio da vida. Dioniso é filho indireto do coração de Zagreus 36. 

No desenho de Deméter não há bordas. Ele tende ao infinito. Há um arco-íris sem 

começo e sem fim. Um colchão de cores no qual repousa um grande coração, grávido de 

variados coraçõezinhos.  Cada um deles designando uma potência do teatro na escola. As 

cores do arco-íris não se interpenetram, mas os pequenos corações se encarregam de 

pulverizar cada cor onde ainda não havia aquele tom. Uma aquarela que encheria os olhos de 

qualquer criança. A linha que dá forma ao coração é o teatro. Isto fica claro pela repetição 

contínua da palavra em toda a extensão do contorno. Deméter consegue, com seu desenho, ir 

de um extremo ao outro do processo teatral na escola. Ela vai do sonho à realização, passando 

pela fantasia, expectativa, parceria e descoberta.   

 

Por suas palavras: 

 

 Todos envolvidos para que tudo saia bem. As crianças se unem para dar seu melhor. A 

escola fica iluminada com toda a magia deste teatro. Quando não tem luz a gente improvisa, 

a gente faz uma gambiarra. Por isso eu coloquei ‘improviso’ porque nós, na escola pública, 

não temos muitos recursos, mas a gente improvisa a gente dá o nosso jeito. Descoberta 

porque o professor descobre talento. “Expectativa” de que saia tudo perfeito. E diversão. 

Eles se divertem muito (e eu também). Eles ficam mais amigos, tem parceria, ficam mais 

unidos e com isso eu vejo um brilho no olhar. Tudo feito com amor, igualdade. Muitas cores e 

crianças. Porque se não tiver criança, nada vai acontecer. E olhando aqui pro desenho, teve 

uma coisa que eu não coloquei foi a ‘inclusão’. O teatro inclui a todos. Se não tiver no palco 

tá na plateia ou ajudando. E ficam todos satisfeitos. A escola toda se envolve.    

                                            
36 Zeus pretendia que Zagreus o substituísse no trono do Olimpo. Hera, infeliz de ter que deixar sua condição de 
rainha dos deuses, ordenou que os Titãs o destruíssem . Ele se transformou num touro para fugir, mas foi pego, 
destroçado, cozinhado e devorado pelos seus inimigos. Zeus interveio aos gritos, dispersando os titãs com seus 
raios, salvando o coração do jovem que ainda pulsava. O coração de Zagreus foi dado à mortal Sêmele comer, de 
onde nasceria o filho entre Zeus e da princesa, o jovem Dioniso, deus do vinho. 
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Fig. 30: Deméter, deusa grega da natureza e da colheita 

Fonte: https://www.istockphoto.com/br/ 

 

Deméter,  

A deusa grega da agricultura  

De acordo com Bolen (1990), Deméter, na mitologia Grega era a deusa do cereal, da 

agricultura e da gravidez. Mãe de Perséfone, e a quarta esposa real de Zeus. A lenda de 

Deméter gira em torno do rapto de Perséfone realizado por Hades, deus dos infernos. Vendo-

se privada da companhia da filha e guiada pelo instinto materno, a deusa instala-se em seu 

templo, lá permanecendo sozinha e recusando-se em entrar em ação. Como consequência, 

nada mais nasce, ameaçando a raça humana pela escassez de alimento, fato que atingiria 

também os deuses pela falta de ofertas e sacrifícios. Zeus então resolve atender aos pedidos de 

Deméter, trazendo Perséfone de volta. Após o reencontro, a deusa mãe traz de volta a fartura 

aos campos, devolvendo a fertilidade e o crescimento à terra.    
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Cena - conto Nº 6 

HÉCATE, 

Dona Bruxa Faz a Festa 

 

“Gente, vocês não precisam ficar tímidos. É só você 

deixar... se soltar, ficar livre como se não tivesse 

ninguém vendo! Como se tivesse só você lá. Eu fiz 

isso.” 

 (Hécate, para a câmera, de maneira definitiva). 

 Vozes ao fundo. Ininteligíveis. Ficam cada vez mais altas. Risos. Hermes liga a câmera 

com urgência. Ela, de maneira histriônica, já vem falando entre os corredores. Sua voz pode 

ser ouvida ao longe. Irrompe a sala falando e já querendo realizar a gravação. Após algumas 

tentativas de acalmá-la, finalmente se senta e observa os bonecos-silhueta. Hermes tenta 

dizer a ela como irão proceder: a câmera, as falas. E ela interrompe. 

HÉCATE: - Eu sei como fazer, tio.  

HERMES: - O quê? (pergunto curioso) 

HÉCATE: - Fazer teatro! 

(Hermes balança a cabeça afirmativamente) 

HERMES: - (à parte) Hécate tem oito anos de idade. Expansiva, barulhenta, voz aguda e 

estridente. Ela age como lhe apraz. Não é a primeira da classe (nem a segunda nem terceira - 

como diria sua professora), mas se destaca pelas opiniões sempre contundentes. Não é amiga 

de todos tão pouco aquela garota que todos querem em seus grupos. Durante as oficinas, 

observei que em cada grupo pelos quais ela passava, deixava um rastro de discórdia. Hécate 

testa a paciência de todos com seu jeito quase sempre inconveniente.  Mas também sabe ser 

carinhosa e amorosa. Sua questão maior é com a escuta. Não é seu forte. No teatro de 

sombras, ela interpretou a Bruxa Sapatonta, da história “Madalena Pipoca” de Maria Heloisa 

Penteado. A menina passeia com facilidade entre o mundo real e o imaginário. Para ela, a 

fantasia é parte integrante do dia a dia. É simples fazer a Bruxa, pois em seu mundo tudo é 
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possível. Inclusive ela deixa clara a facilidade com que lida com a representação de outros 

personagens. 

HÉCATE: - É muito fácil!  

HERMES: - (incitando-a) Então fala para as outras crianças como foi a sua experiência e por 

que é tão fácil. 

(Hécate sorri, mexe-se na cadeira. Sua empolgação é visível).  

HERMES: - (à parte, rememorando) Ela foi uma das poucas que quis ser a bruxa, pois 

geralmente nesta fase, as garotas se identificam com imagens de princesas. Hécate não! Ela 

mesma quis fazer o papel. Não se importou se seria confundida com a personagem. E em uma 

única tentativa, já havia ganhado a Sapatonta. Nos ensaios Hécate ia bem. Criava falas e 

propunha ideias  - muitas, por sinal, tentando dirigir os colegas e irritando a todos. Nas aulas, 

ela sempre falou demais, fato que, se não contribuiu para torná-la popular, certamente 

colaborou para ampliar a antipatia dos demais parceiros de cena em relação a ela. Durante a 

apresentação, ela se encontrou com o verdadeiro teatro e, certamente, com uma competência 

cênica que nem ela, nem os amigos, nem este narrador sabiam existir: diante da plateia, ela 

“cresceu” e deixou-se envolver pela magia da cena, pela energia que transborda do palco para 

o público e retorna ao palco ainda maior. Hécate, em sua única cena, improvisou muito além 

do texto. Na história, a Bruxa Sapatonta recebia em casa a mãe Lili com sua filha Madalena 

que havia se transformado em pipoca após cair dentro da panela. Vaidosa, a Bruxa demora a 

abrir a porta, pois está se arrumando. Quando finalmente resolve atender a mãe aflita, a bruxa 

não resiste e tenta comer a pipoca-menina. Hécate se percebeu dona da cena e começou a 

improvisar em cima do texto. O texto de Hécate era resultado de uma mistura de sua criação 

com o texto original. No trabalho com crianças, é recomendado não utilizar textos decorados, 

a não ser que sejam criações das próprias crianças. No caso do processo com os livros de 

histórias, a dramaturgia foi sendo criada a partir do que estava escrito, mas com total 

liberdade para modificar cada fala. Hécate intuitivamente compreendia a bruxa que estava 

fazendo e, claramente, se identificava com sua personagem. Já não era possível distinguir 

quem era Hécate e quem era a Sapatonta. Mesmo sendo uma bruxa divertida, vaidosa e 

brincalhona, havia na cena criada por Hécate, muito da essência de uma bruxa tradicional. Ela 

sempre foi uma garota solitária e indesejada, como as bruxas o são em seu cotidiano. Ali, 

diante do público, igualmente como fazem as bruxas, ela dominou o espaço e se tornou o 
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centro das atenções. Não há como uma bruxa não ser protagonista. E Hécate compreendeu e 

fez acontecer na prática esta realidade. Em cena, diante do público, ela criou muito mais que 

nos ensaios, ampliando sua participação em mais de quatro minutos, para o delírio da plateia, 

que sorria a cada novo improviso. O teatro possibilitou encontrar um lugar para a sua energia, 

antes tida como inadequada e, agora, vista como uma potência. Teatro vivo!    

Fig. 31: Cena do espetáculo “Madalena Pipoca”, parte integrante do projeto “Teatro de Sombras” 

 

Foto:Ruidglan Barros  

HECATE: (olhando fixamente para a câmera) - Crianças! Não precisa ficar tímido, porque 

fazer teatro é muito fácil. É só você fingir que não tem ninguém olhando. Eu sei que é um 

pouco difícil dizer as falas, mas foi muito legal no dia. Eu criei um pouquinho as coisas.  

HERMES: (à parte) - Hécate tem consciência da natureza do teatro. Intuitiva, ela considera o 

“erro” como parte do processo e não se furta a encará-lo de maneira tranquila e até prazerosa.  

HÉCATE: (para a câmera, decidida) - Se você erra alguma coisa, finge que não errou. 

HERMES: (à parte, refletindo) - Para Hécate que, por natureza, é uma pessoa extrovertida, 

talvez não haja tanta dificuldade em se expor diante de uma plateia. Para ela, um dos maiores 
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ganhos certamente foi o trabalho de grupo. Aprender a ouvir, calar e saber quando falar e 

contribuir. Hécate é daquelas pessoas que não fica calada em uma discussão. Por muitas vezes 

foi chamada a atenção durante o processo por falar demais e tentar agredir verbalmente os 

colegas. Quando fala, sempre deixa clara sua personalidade forte. 

HECATE: (com um boneco-silhueta na mão, sem, porém, olhar para ele) - Quando eu fiz 

essa peça eu errei algumas palavras, mas eu não liguei.  

HERMES: - (provocativo) E o que você fez?  

HÉCATE: (deixando o boneco na mesa e olhando fixamente par a câmera) - Eu improvisei. 

E todo mundo gostou (de súbito, se levanta da cadeira). E eu também não me importo nem 

um pouco com o que as pessoas dizem se foi bom ou não. Eu só ligo para mim mesma. (agora 

sua voz é mais rígida) Se eu gostar, gostei, se ninguém gostar, problema deles! É porque estão 

com inveja. 

(E volta a brincar com os bonecos na mesa) 

HERMES: - (à parte, refletindo) A fala acima diz muito da personalidade da menina. Para os 

amigos, ela demonstra generosidade distribuindo conselhos e incentivos a outras crianças que 

desejem entrar em cena. Mas para aqueles com quem não simpatiza, ou ainda aqueles que a 

criticam, Hécate se mostra bastante reativa. Ela faz questão de ser ela mesma quando está em 

cena. E eu ouso em dizer que ela assume sua personalidade não somente quando está atuando, 

mas em todos os momentos de seu dia a dia.  Autêntica.   

HECATE: - Gente, eu amo a minha escola, eu amo meu professor. Gente, o tio é 

maravilhoso. É o melhor tio do mundo. O tio é muito bom porque ele sempre traz alguma 

coisa diferente pra gente. Às vezes ele deixa a gente desenhar... (pausa, sorri e dispara) Tio, 

preciso ir ao banheiro e tem que ser agora! (Sai correndo) 

HERMES: (à parte) Vamos encarar isso como um intervalo ?( mais uma vez refletindo) - 

Pelas palavras de Hécate, é perceptível a importância da figura do professor enquanto 

condutor e elemento primordial para a realização do trabalho. A criança demonstra uma 

extrema empatia com o processo e com a relação estabelecida. Gusdorf, (2003) enfatiza os 

meandros desta relação, por vezes tão complexa e igualmente essencial entre professor e 

alunos. Segundo ele, o professor assume o lugar do pai, pois a imaginação da criança projeta 

neste, uma responsabilidade que aquele já não mais dá conta. Ainda, segundo Gusdorf, 
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certamente o professor será incapaz de corresponder a todas as expectativas que lhe são 

atribuídas, mas também é possível se beneficiar do lugar respeitoso que lhe é ofertado. Em 

minha vivência com estas crianças, observo a confiança incondicional que me é depositada, 

sentimento pelo qual elas mergulham de cabeça em qualquer proposta que lhe seja feita.  

O papel do mestre é, aqui, como o do intercessor; é ele que dá a forma humana aos 
valores. A criança e o adolescente, todo aquele que está à procura de si mesmo, 
acham-se, assim, confrontados com uma encarnação das vontades que talvez estejam 
adormecidas neles. E este reencontro com melhor, esse confronto com a mais alta 
exigência, desmascarando uma identidade que assim mesma se ignorava, permite 
personalidade passar ao ato e escolher-se assim mesma tal como sempre se desejou 
(GUSDORF, 2003, p.3). 

(A menina retorna à sala. Olha novamente para a câmera e dá seu recado).  

HECATE: - Eu fiz a bruxa, que foi a Bruxa Sapatonta. E é bem maneiro fazer teatro porque 

você se diverte e você nem precisa ficar tímido. Nós tentamos ajudar o tio. Eu adorei o meu 

papel eu acho que todo mundo deveria adorar o seu papel. 

HERMES: - (à parte) Hécate tem a voz estridente e entre os colegas era considerada uma 

garota inconveniente. Mandona, era vítima de descriminação. Em represália ao seu 

temperamento, muitas crianças a atacavam por ter uma voz de timbre extremamente agudo. 

Por não ser uma aluna brilhante, também não recebia tantos elogios das professoras, o que 

contribuía ainda mais para mantê-la à margem. O teatro parece se encaixar perfeitamente nas 

necessidades de Hécate e ela, igualmente, se insere na linguagem de maneira harmoniosa. Ela 

se destaca. Eu sei fazer. Ela passa a ter o respeito (e a amizade) dos demais colegas, tanto que, 

em um futuro próximo, pela ocasião de escolha do elenco do espetáculo musical a ser criado, 

a própria turma sugere seu nome para um papel de destaque. Presença. Fora e dentro da cena. 

Hécate REsurge para si e para os amigos. Sua presença no dia a dia se dá agora por outro 

ângulo, um novo prisma, fato que credito inteiramente à experiência teatral vivida. Há um 

pensamento de Ryngaert ao qual podemos nos alinhar na situação de Hécate. Nosso deus do 

drama nos esclarece sobre esta “magia” de se reconhecer inteiro no processo do jogo teatral.    

A presença é uma qualidade misteriosa e quase indefinível, sobre a qual os jurados 
de admissão nas escolas de atores talvez cheguem a um acordo, apesar de ficarem 
embaraçados para definir os critérios que permitem reconhecê-la. Ela não existe 
sempre pelas características físicas do indivíduo, mas sim em uma energia vibrante, 
da qual podemos sentir os efeitos mesmo antes do ator agir ou tomar a palavra (...). 
A presença não se confunde com uma vontade de se mostrar de maneira ostensiva. 
Não se pode esperar que todos os jogadores tenham esta qualidade excepcional cujas 
manifestações últimas provavelmente só sejam reservadas a alguns grandes atores, 
quase predestinados, segundo alguns. Mas, sem brincar com as palavras, se é difícil 
aprender a ter presença, creio ser possível aprender a estar presente, disponível, ao 
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mesmo tempo imerso na situação imediata, e, no entanto, aberto a tudo o que pode 
modificá-la (RYNGAERT, 2009, p.55). 

 (Ela decide que a entrevista acabou e se dirige para a mesa a fim de produzir os 

desenhos. Hermes procura não interferir).  

(Hécate não demora a produzir o desenho. Fala objetivamente sobre ele e deixa mais 

uma vez a sala. Agora em definitivo).  

Fim da cena-conto  

Eu sei como fazer... 

 

Fig. 32: Desenho de Hécate para o Teatro de Sombras 

Cara plateia,  

É preciso dizer antes de tudo que Hécate nunca gostou de desenhar. Sua contribuição no 

processo das aulas de Artes Cênicas (que inclui a produção de desenhos) sempre foi a cena, o 

corpo. Gosta um pouco de dança, mas prefere a atuação. Na hora de desenhar, ela sempre 

escorregava. Entregava o desenho rapidamente, justificando que já estava pronto.  Para esta 

entrevista, ela não demonstrou resistência em produzir as imagens. 

O desenho acima se refere às apresentações do Teatro de Sombras. Hécate desenha 

quatro personagens-boneco ao centro. Nas laterais ela acrescenta cortinas coloridas. À 
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esquerda ela pinta de marrom o que seria uma porta. Eu desenhei um Fantasma, a Bruxa 

Sapatonta, a Empregada e a Pipoca. Coloquei as cortinas e a porta.    

Há uma clara mistura de histórias no desenho. Hécate não é de reproduzir apenas, mas 

de criar. Lembro aqui que foi ela uma das primeiras crianças a sugerir que as histórias 

pudessem ser criadas e não somente adaptadas dos livros. Hécate definitivamente gosta de 

inventar.  Ela constrói sua imagem juntando personagens de todas as histórias montadas e 

ainda acrescenta elementos que, originariamente, não faziam parte do projeto como, por 

exemplo, as cortinas presentes nas laterais de seu desenho. Hécate mantém os personagens-

bonecos, mas os transporta para um teatro. Ela despreza o local original no qual foi realizado 

o espetáculo (uma janela de vidro fosco) e “sofistica” o espaço físico do evento.  

Com um grande poder de síntese, a criança escolhe personagens-chave de duas histórias 

apresentadas (somente aquelas em que ela participou). Podemos ver a Bruxa Sapatonta, a 

menina tornada Pipoca e a mãe Lili (todos da história “Madalena Pipoca”) e, no meio, ainda 

vemos um Fantasma (da “História de Terror”).    

A porta que ocupa o espaço da esquerda a imagem foi desenhada com traços fortes e 

decididos. “A porta simboliza o local de passagem entre dois estados, entre dois mundos, 

entre o conhecido e o desconhecido” (Chevalier & Gheerbrant, 2016, p.873). A menina 

destaca a porta, de modo que a cor se sobrepõe ao restante do desenho. É um destaque 

significativo diante da maneira como ela viveu o projeto. A experiência teatral se revelou 

marcante para Hécate, e ela verdadeiramente fez a passagem de um mundo solitário para 

outro no qual ela pôde gozar o respeito dos colegas. Portanto, a porta que se abre para ela é 

significado de um mundo colorido e de uma nova possibilidade de vida. Ali está ela, com sua 

roupa vermelha de bruxa, ao lado do fantasma que não mais a assusta porque faz parte do 

jogo. Fantasma, para as crianças, assim como a bruxa, fazem a síntese dos medos infantis, do 

medo de crescer, de sair para o mundo, de conviver. No entanto, há uma atmosfera festiva no 

desenho de Hécate.  As cortinas de bolinhas vermelhas e verdes dão o tom da alegria e 

envolvem os personagens. “O vermelho é a cor de todas as paixões (...). O amor é vermelho 

(HELLER, 2014, p.103). “Cor dominante de todas as atitudes positivas em relação à vida” 

(Id, p.105). E “a cor verde é o símbolo da vida em seu mais amplo sentido – não só com 

relação à humanidade, mas a tudo que cresce” (Id, p.195). 
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 É uma celebração. Ela leva para o papel seu sentimento de satisfação e alegria 

conforme ditos na entrevista. 

Fig. 33: Desenho de Hécate para o espetáculo Musical 2018 

 

O segundo desenho corresponde ao musical “Notícias do Brasil” já descrito aqui em 

Ato anterior desta jornada. Neste espetáculo Hécate fez o papel de uma criança que, junto 

com a irmã, recebe a visita de dois primos estrangeiros que querem conhecer o Brasil. No 

desenho, novamente a criança se permite a liberdade necessária para criar e adaptar.    

Ela concentrou-se nos quatro personagens centrais da peça, desprezando as 

apresentações de dança. O espaço do pátio da escola é representado pela grama verde. Há um 

grande avião cor de rosa ao alto entre duas nuvens azuis. Os personagens são acompanhados, 

segundo suas palavras, por malas e um guarda-chuva. 

Há novamente uma ação de síntese no desenho de Hécate. Ela mantém apenas 

personagens essenciais para contar sua história, ainda que exerça sobre eles algumas 

modificações bastante significativas. Ela troca as roupas e até o gênero dos personagens. Na 

história original, eram quatro garotas: duas de cor negra e duas de cor branca. No desenho ela 
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representa a si com a mesma cor do vestido usado na apresentação, mas acrescenta uma 

enorme saia amarela. As demais personagens são dois garotos e uma garota branca. 

Hécate utiliza cores alegres e harmoniosas. Seu avião é rosa e desenhado em proporção 

de destaque. Tem um avião rosa em cima, ela diz. O adereço “avião” utilizado na história 

tinha aproximadamente 40 centímetros, bem menor, proporcionalmente, ao avião colocado no 

papel por Hécate. Nitidamente a menina quer destacar o avião. Não é um brinquedo, como foi 

na representação do espetáculo. Este avião seguramente simboliza mudança, passagem, 

viagem. Hécate está em êxtase, suspensa no ar, em um movimento de ascendência.   

Ao conteúdo simbólico do automóvel, o avião acrescenta o da levitação. O avião não 
é o cavalo, mas sim, Pégaso. Portanto, dir-se-á que sua decolagem pode exprimir 
uma aspiração espiritual, a da liberação do ser terreno através do acesso purificador 
às alturas celestes. (CHEVALIER & GHEERBRAND, 2016, p. 104). 

 As nuvens que acompanham o avião de Hécate são azuis. Ela se permite, portanto, 

subverter as cores originais. Ao que parece nuvens brancas não são suficientes. Em associação 

com o guarda–chuva posso aferir que as nuvens estão carregadas e que pode haver uma 

chuva. É importante registrar que nunca houve no espetáculo original, nenhuma referência a 

inverno ou a qualquer tempo relacionado a chuvas. Portanto, há aqui mais uma investida 

criativa da garota em relação às representações. Ela prenuncia o aparecimento da chuva.   

Quanto ao papel da nuvem produtora de chuva, é claro que tem relação com a 
manifestação da atividade celeste. Seu simbolismo está ligado a todas as fontes na 
mitologia grega, Nefele é esta nuvem mágica, de formas semelhantes às de Hera, que 
Zeus usou para desviar os desejos libidinosos de Ixião. Da união desta nuvem com 
ixe nasceram os centauros. (...) Nas crenças órficas de que Aristófanes se teria feito 
talvez o eco das suas comédias, as nuvens estão ligadas ao símbolo da água, e, por 
conseguinte, da fecundidade. (...) A nuvem é símbolo da metamorfose viva, não por 
causa de alguma de suas características, mas em virtude de seu próprio vir a ser 
(CHEVALIER & GHEERBRAND, 2016, p.648).    

Como Nefele, a menina apresenta a capacidade de se transmutar, de criar formas novas 

para lidar com a difícil realidade de ser negra, pobre, com particular dificuldade escolar e 

pessoal.  – nuvens carregadas - As nuvens azuis transmitem a vontade da mudança para 

realidades mais prazerosas. “a cor da simpatia, da harmonia, da amizade e da confiança” 

(HELLER, 2014, p.47). Extremamente revelador o fato de Hécate utilizar o azul mesmo em 

imagens que originariamente não seriam desta cor. Primeiro porque a menina é transgressora 

e dotada de uma grande capacidade inventiva, e depois pela relação que se estabeleceu entre 

ela e os amigos através do teatro. Hécate transborda azul (cor da transcendência) e as nuvens 

podem simbolizar um sentimento de gratidão por todo o carinho e reconhecimento que ela 
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está recebendo naquele momento. Amizade, harmonia e, sobretudo simpatia que ela nunca 

teve com o grupo, agora fazem parte de seu dia a dia. O espetáculo musical representa isso.  

 Ao mesmo tempo, a farta saia amarela é um aviso sobre sua condição feminina que se 

impõe aos meninos franzinos. É interessante que, em sua fala, ela diz que “Eu desenhei os 

dois irmãos que foram buscar os primos deles no aeroporto” Todos seriam, então, do sexo 

masculino, no entanto, no desenho, aparecem as duas meninas e um grande avião cor de rosa, 

ladeado pelas nuvens azuis, pairando sobre os quatro personagens. Essa dubiedade demonstra, 

por meio de cores simbólicas e socialmente estabelecidas, a busca de afirmação de seu 

feminino diante das contradições que a sociedade de tradição patriarcal (e que em seu 

ambiente se apresentam de maneira forte e crua) marca a realidade social.  

Olhando para as duas imagens de Hécate e relacionando com sua experiência teatral 

neste período, é possível considerar que o projeto Teatro de Sombras significou um 

enfrentamento, uma provação no qual a criança se aventurou no desconhecido, experimentou 

e se encontrou inteira em sua expressão. Já o espetáculo Musical vivido na sequência, pode 

ser visto como um gozo absoluto. A menina que não gostava de desenhar chega a colorir e 

recriar um momento que, para ela, foi de total satisfação e contentamento. Ela já chega ao 

espetáculo como uma vencedora. Lembro agora que, ao final do espetáculo Musical, ela 

pegou o microfone e “em nome da turma” agradeceu ao professor por aquele momento. 

Flagrante que seja ela a agradecer. Se estava em nome da turma? Sim, estava. Se falava por 

si? Certamente.  

A criança se permite recriar, adaptar, modificar de acordo com sua necessidade. Hécate, 

em particular, é considerada uma criança desatenta, mas consegue driblar esta dificuldade 

preenchendo esses lapsos de memória com criatividade. Criatividade expressa em imagens 

representativas dos seus desejos.  Seu foco de atenção é exposto através destes desenhos 

síntese. Ela estilizou bastante seu desenho em relação ao que ele representava. Não somente 

as nuvens que são azuis, mas também os figurinos, as malas, o guarda-chuva e, sobretudo, o 

sexo dos personagens. Questionada mais tarde sobre tantas modificações, Hécate justificou, 

com sua sinceridade própria da idade: 

Eu esqueci, então resolvi inventar.   
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Fig. 34: Hécate, deusa grega do fogo, da luz, da noite e das magias 
                                                 Fonte: https://peppertouch.wordpress.com 

 

 

Hécate, a deusa grega da noite e da magia  
 

Deusa das terras selvagens e dos partos era geralmente representada segurando duas 

tochas ou uma chave, e em períodos posteriores na sua forma tripla. Estava associada a 

encruzilhadas, entradas, ao fogo, à luz, à lua, à magia, ao conhecimento de ervas e plantas 

venenosas, fantasmas. Era chamada de deusa da terra, rainha do submundo e deusa da magia. 

Alguns autores afirmam que ela era a preferida de Zeus, pois ele fez dela a Deusa da terra, do 

céu e do mar, permitindo que ela viajasse entre esses mundos. Ela era uma das principais 

deidades adoradas nos lares atenienses como deusa protetora e como a que conferia 

prosperidade e bênçãos diárias à família. Tempos depois a tradição cristã viria a associá-la 

como a rainha das bruxas. ( fonte: http://www.fantasia.fandom.com.br   ) 
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Cena – conto Nº 7 

EOS, 

Longa Jornada dia adentro 

 

“Gente!!! Esses são meus alunos?!  

Sério? Não estou reconhecendo (risos)” 

(Eos, em um impulso, durante a apresentação do Teatro 

de Sombras)  

 

 (Mesmo salão, mesmo mobiliário. A câmera continua sobre o tripé, que foi reconectado à 

fonte de energia. A luz foca a cadeira suavemente. No canto esquerdo agora dá para ver uma 

mesa com jornais, tintas, pincéis e algo que parece uma pequena tela).  

 

(Ela é a última a chegar. Não porque seja lenta - na verdade é muito elétrica - mas por pura 

falta de tempo. Risonha, ela faz uma piada ou outra antes de começar. Senta-se. Não usa 

roteiro. É descontraída e gentil).  

 

HERMES: - Posso começar a filmar?  

EOS: - (Arruma os cabelos de maneira cômica) - Estou me sentindo uma estrela de cinema, 

já. (risos)  

HERMES: - (à parte) Considero que Eos tenha a função mais delicada e, ao mesmo tempo, 

mais nobre dentre todas que apareceram aqui: professora. Ela permanece com os alunos por 

mais de quatro horas seguidas, todos os dias, e sua relação com eles não poderia ser outra 

além de íntima. Eos, pela sua dinâmica, abre as portas aos alunos para o novo, para a 

experiência. Ela é o próprio amanhecer. Como o sol, os aquece e põe luz sobre a novidade. 

Por ela, um novo dia de descoberta acontece e um convite para viajar com ela nas asas do 

conhecimento. Diante de Eos, a infância aqui é vista como o amanhecer, um despertar para a 
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vida. A professora então será aquela que os conduzirá no início deste trajeto. Ela abrirá as 

portas do céu do conhecimento, deixando que a energia do sol crie o dia e traga a luz da 

novidade para as crianças.   

(Eos se move na cadeira) 

EOS: (inquieta) Vamos começar logo? 

HERMES: - (à parte) Ela é a caçula da Escola Artur Ramos. Está na unidade há apenas cinco 

anos. Entrou como alfabetizadora, mas, em seguida, foi transferida para o 3º ano do 

fundamental, pois a direção considerou o seu perfil mais adequado a esta faixa etária. Eos 

chegou com uma considerável experiência em escola particular e, atualmente, dedica-se 

integralmente à escola pública, realidade a qual está completamente integrada. É uma moça 

elétrica, divertida e risonha. Tem “pulso forte” com os alunos e preza pela organização 

absoluta em sua sala de aula. Apesar desta aparente rigidez, Eos também sabe ser carinhosa 

com seus alunos, pois se preocupa com o bem-estar de cada um deles. Ela deseja uma escola 

alegre, leve e divertida, por isso oferece apoio incondicional às atividades artísticas. 

EOS: - Meus alunos são crianças que têm uma história de vida muito complicada. Nós não 

vivenciamos isso, mas a gente acaba sabendo das histórias deles e do que eles vivenciam na 

comunidade. E quando eles começam a contar essas coisas, chegando aqui na escola é bom 

encontrar um ambiente produtivo, alegre, agradável e tentar esquecer dessas coisas. Muitos 

chegam aqui tristes.   

HERMES: - (à parte) Eos é a professora das turmas que estão à frente dos projetos de Artes 

Cênicas. Os 3ºs anos são os alunos de 8 e 9 anos da escola e já vem tendo experiências com 

teatro há dois anos. Eos conhece bem seus alunos e, invariavelmente, toma parte na escolha 

do elenco para as apresentações.   

EOS: - Quando você geralmente chega na nossa sala e me diz: "me ajuda no elenco?”, eu 

penso em valorizar aquelas crianças que tem baixa-estima, que têm, geralmente, mais 

dificuldades de comportamento, dificuldade em interação social. Eu não consigo te sugerir 

todos que estão nesta condição, mas eu tento justamente me focar em um ou outro que não 

espera ser escolhido.  

HERMES: - (à parte) A atitude da professora corrobora com os objetivos do teatro na escola. 

Não há neste tipo de teatro, nenhum desejo de buscar os melhores atores ou aquelas crianças 
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desinibidas que já possuem facilidade para o palco - ainda que estes não sejam preteridos. O 

que buscamos com o processo é atingir cada criança no que ela individualmente precisa, 

inserindo-a num coletivo.   

EOS: - Por que da escolha da B.? (refere-se a uma das alunas que foi escolhida para o Teatro 

de Sombras) A B é uma criança muito tímida. É uma luta para fazer com que ela verbalize o 

que sente. Quando ela chegou na minha sala, ficava o tempo inteiro assim (faz gesto de 

criança tímida e introspectiva). Então eu tenho tentado estimular ela a se expressar, dela 

falar… Hoje mesmo, eu pedi a ela que fosse me ajudar. Ela não gosta de me ajudar! Não que 

ela não queira, é porque ela tem vergonha. B foi perfeita na apresentação de teatro… Ela não 

era uma criança vaidosa. Eu não sei se você reparou, mas ela se penteou toda, se cuidou, quis 

passar batom... só não deu tempo, mas tudo bem (risos). A autoestima dela deu uma elevada, 

coisa que ela não tem essa postura e o que acaba resultando em ganhos não só na sua aula, 

mas também na minha sala de aula. 

(Eos para um pouco, respira como que na dúvida se deve continuar).  

EOS: - Ela já me falou que foi abandonada pelo pai, que o pai fugiu e que deixou a família. 

Então ver a B hoje na sua apresentação - Teatro de Sombras - com o cabelo todo penteado, e 

me abraçando e perguntando: "Tia, você gostou?" E eu disse pra ela: “Você estava linda”, isso 

é muito importante. E é um trabalho gratificante tanto pra mim como professora de sala 

quanto pra você, professor de Artes Cênicas. Ela está mais confiante. Inclusive essa pequena 

atividade fez com que ela começasse até a escrever sozinha, coisa que ela não fazia! 

HERMES: - (à parte) Outro extremo desta relação está no fato de ter crianças bastante 

expansivas, mas com um comportamento inadequado, ou seja, são igualmente difíceis, mas 

por motivos diferentes. Em parceria com a professora, também pensei nisso no momento de 

escolher o elenco. O aluno D foi escolhido para um dos papéis centrais do trabalho. E a 

escolha recaiu, principalmente, devido ao seu comportamento. 

EOS: (empolgada) - O D é uma criança geralmente rotulada como a de um comportamento 

péssimo, que tinha dificuldade em se concentrar, aquele que queria aparecer. Então vamos 

usar a postura dele? Já que ele gosta de estar no centro das atenções na aula de artes. Vamos 

ver se ele se valoriza e se sente importante. Talvez ele venha a ser até elogiado, pois, 

geralmente, ele não é elogiado. 
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HERMES: - (à parte, rememorando) D como muitos, é uma criança bastante difícil de ser 

contida. Por algumas vezes presenciei Eos lhe dando broncas. No entanto, na apresentação do 

Teatro de Sombras, ele se mostrou diferente. Estava concentrado, atento. Continuou falante, 

mas em nada atrapalhou o desenrolar do processo e da apresentação.  

(Eos arruma o cabelo e de súbito lembra de outro aluno). 

EOS: (entusiasmada) E a Sapatonta? Gente! O que foi aquilo? 

HERMES: (à parte, didático) Eos se refere a Hécate, que se destacou como a Bruxa da peça 

“Madalena Pipoca”.  

EOS: - (ainda se referindo a Hécate) Na sala eu vejo que ela gosta de participar, mas eu não 

via desta forma que eu vi aqui na apresentação. Eu sabia que ela era carismática, mas não 

dessa forma. Gente, ela é assim? Esse lado eu não conhecia, eu ainda não tinha essa 

percepção. Não só ela, como outros também, mas nela ficou mais… (pensa) visível. Inclusive 

eu tive uma conversa com a mãe dela durante o processo dos ensaios e ela me disse: “Minha 

filha está diferente”. Eu não soube exatamente o porquê da criança estar mais comunicativa.  

HERMES: - (à parte) Aqui temos dois alunos com características bem distintas e que, 

igualmente foram envolvidos pelo processo teatral. Diferentemente de Hécate (que precisou 

do teatro para ser notada de maneira positiva pela turma), D já não precisava da aprovação 

dos colegas para se sentir pertencente ao grupo. Ele é o popular, o engraçado, o que todos 

querem como amigo. Ele também é caótico e bagunceiro, mas durante a apresentação, se 

manteve concentrado e responsável. A mudança de comportamento no teatro se dá, não para 

satisfazer aos adultos ou aos colegas, mas, sobretudo, pelo prazer de estar realizando algo no 

qual ele se sente fundamental. A mudança de postura de algumas crianças surpreende Eos, 

mas ela compreende que a ambiência criada nas apresentações teatrais difere de sua sala de 

aula, na qual as crianças precisam estar sentadas. Ela reconhece que o formato tradicional - 

crianças sentadas, separadas, ocupadas produzindo, caladas e concentradas no quadro - retira 

a espontaneidade.  

EOS: - Eles precisam ficar mais condicionados na minha sala. A minha sala tem hora pra 

conversar, hora pra falar, hora pra brincar, hora do recreio. 

(Hermes olha Eos de maneira provocativa) 
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HERMES: - Não dá pra ser de outra maneira? 

EOS: (Pensa. Faz cara de desconforto) – Em sala, eu não posso ter a mesma postura que 

você tem. Apesar de tentar ser brincalhona com eles, pois eu sei que eles são muito carentes 

de atenção, de afetividade. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso ser muito rígida, estabelecer 

regras, compromissos e rotinas. E, neste momento, em que eu estou sendo assim, eu não 

consigo ver eles tão soltos, espontâneos e livres como eu vi aqui hoje no Teatro. 

HERMES: - (à parte, conclusivo) Eos se depara com a natureza do teatro. O caos criativo. A 

espontaneidade, a criatividade regada ao encontro com o outro em uma ambiência puramente 

afetual e prazerosa. Há, seguramente, uma aprendizagem neste processo. Eos, em nenhum 

momento, desqualifica a dinâmica do teatro, mas reconhece a dificuldade em se obter 

espontaneidade na dinâmica tradicional de uma sala de aula. Liberdade que ela ainda só vê ser 

possível pelo viés artístico.  

EOS: - Como professora de sala a gente não consegue ainda ter essa visão deles que eu vi 

aqui hoje. 

HERMES: (curioso) O que você percebe nos dias posteriores às apresentações? 

EOS: (responde sem pensar) - Alegria! Vejo eles satisfeitos. Então o que eu posso dizer é que 

o principal é que eles ficam mais confiantes e felizes de poder estar fazendo algo que eles são 

capazes e que achavam que não seriam capazes, algo assim. (pausa mínima). Acho que é só. 

(risos) 

(Eos sorri largamente. Hermes sai da sala para deixá-la sozinha com a produção do desenho. 

Antes, porém, põe uma música na sala. Do lado de fora Hermes pensa em tudo que ela disse. 

Reflete enquanto ouve a trilha sonora da peça “Margarida Friorenta”. Cinco minutos 

depois, Eos avisa que terminou).   

EOS: - Terminei  

(Ela pede licença e sai da sala de maneira definitiva e rápida. Como tudo que faz).  

Fim da cena-conto  
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De mãos dadas! 

 

Fig. 35: Desenho de Eos para o Teatro na Escola  
 

A professora Eos não demora muito para produzir seu desenho. Observo que ela vai 

direto para as tintas e pincéis, já sabendo o que produzir. Prática e rápida, ela sempre preferiu 

perguntas e respostas diretas.  E, assim, ela fez seu desenho composto pela imagem de quatro 

crianças e a palavra “união” acima. As cores preto, azul, vermelho e amarelo, segundo ela, 

representam a união que também aparece como título.  No fundo ela deixou a cor originaria 

da tela. Não usou tinta.  

 O desenho de Eos é objetivo. A palavra ao alto é definidora de sua intenção: Teatro é 

união. União da escola como ela mesma diz. Eu coloquei união porque é um projeto no qual 

toda a escola participa. Desde a merendeira - a Deméter já participou duas vezes como atriz, 

além de ajudar na produção -  até os professores que participam em cena e nos bastidores, 

alunos, diretores todos são movidos pelo projeto cada um em uma função. Até a Educação 

Infantil participa como plateia, diz ela. 
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De fato, há uma celebração na apresentação do teatro. A escola se direciona para esta 

prática e todos os movimentos daquele dia estão em função do evento. A escola se mobiliza 

para ter essas apresentações. E é difícil a gente ter isso aqui, diz ela. Nos momentos que 

antecedem a apresentação - e também e, sobretudo, durante a própria -  não há 

compartimentos, separações. Eos está em sua sala com sua turma, mas também está ajudando, 

colaborando com outras crianças em outros espaços, em um tempo que não é racionalizado.  

     As cores se tornam determinantes para compreender a imagem e a própria Eos que se 

deixa registrar. Em relação às cores que eu usei no desenho, eu quis colocar um colorido por 

uma questão de diversidade, e marcar que, nas apresentações, não tem diferença porque 

todos participam. União da escola. Preto, vermelho, azul e amarelo são as cores escolhidas 

pela professora para simbolizar a diversidade. No contexto específico da escola Artur Ramos, 

a palavra diversidade relaciona-se primeiramente com respeito, cuidado com o outro. É uma 

escola pública que atende a crianças em condições desfavoráveis do ponto de vista financeiro. 

Reconhecer a diversidade é dar luz a cada pessoa em sua condição específica. Quando utiliza 

o preto e as demais cores, Eos está imbuída de questões relacionadas à discriminação e 

racismo, muito presentes nas vidas destas crianças, moradoras de favelas. É certo que, na 

escola, não são discriminadas pela sua cor, (pois são de maioria negra) nem pela sua condição 

social (pois a grande maioria mora nos mesmos lugares). No entanto, quando chegam à 

escola, relatam episódios de preconceito que fazem parte de seu dia a dia. Portanto, não é 

possível esquecer este contexto de violência social, sobretudo o teatro que trabalha com as 

referências pessoais ou do grupo. Aos olhos de Eos, o teatro atinge a todos.  

   O que foi dito pela professora baseou-se nas cores em conjunto, mas, vistas 

isoladamente, estas mesmas cores nos remetem a outras possibilidades de interpretação 

simbólica do desenho: o não dito. 

“Intenso, violento, agudo até a estridência, ou amplo e cegante como um fluxo de metal 

em fusão” (CHEVALIER & GREERBRANT, 2016, p.40), o amarelo não poderia faltar em 

um desenho de Eos. Mulher do dia e do amanhecer, ela reverencia o sol em sua própria vida 

diária e a referência ao amarelo revela-se coerente com sua missão junto aos alunos: conduzi-

los à luz. “Ao amarelo pertencem a vivência e o simbolismo do sol, da luz e do ouro” 

(HELLER, 2014, p.152).   

O Azul, a “mais imaterial das cores” (Id p. 107) revela o lado mais intuitivo de Eos. A 

sensibilidade que permite que ela veja seus alunos por trás do instituído, ou seja, para além do 

que está visível. E não se percebe o não dito sem o exercício do devaneio. Envolvida com a 
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energia de seus alunos, Eos busca o lado sombra de cada um deles, puxa para fora as suas 

emoções, os vê diante de seus medos e temores e, com isso, percebe uma segunda natureza 

em cada um deles. Ao representar a criança de azul, Eos, intuitivamente, destaca a 

imaterialidade da alma infantil, livre de formas pré-concebidas e previsíveis.  

O vermelho “cor da alma e do coração” (Id p.944) aqui no desenho representa as formas 

de uma criança. Uma criança vermelha, “cor de sangue, da vida, da beleza e da riqueza; é a 

cor da união” (Id p.946). O vermelho contido no desenho de Eos é o próprio sangue que corre 

nas veias da escola. Escola viva, alegre como a apresentação do teatro. Crianças vermelhas 

são como a cor vermelha: “símbolo fundamental do princípio da vida”. E Eos sabe, 

intuitivamente, que, apesar de todas as dificuldades, as crianças da escola são movidas pela 

alegria, pelo desejo de viver. Crianças dotadas de força, de poder em busca de seu próprio 

brilho. Qualidades da cor vermelha.   

A escolha das três cores básicas que dão origem a todas as outras induz aos 

desdobramentos, à multiplicidade, à diversidade infinita, à complexidade. 

O preto é uma cor oposta ao branco e igualmente absoluta. De valor sintético, pode 

simbolizar tanto a ausência quanto o somatório de todas as cores. Como “símbolo da 

fecundidade” (CHEVALIER & GREERBRANT, 2016, p.741), o preto aparece aqui não 

somente representando uma das crianças, mas é a cor da palavra união. União que faz 

renascer pelo encontro. Aos olhos de Eos, uma mulher da manhã e do dia, o preto pode ter 

sido aqui evocado pelo seu significado enquanto “regeneração do mundo diurno” (Id. Ib). 

Não pintar é deixar que o branco da tela predomine no desenho. É o que Eos faz, 

permitindo que “a mais perfeita entre todas as cores” (HELLER, 2014, p.275) envolva as 

demais formas propostas na imagem. A partir do que Eos me oferece, transito entre três 

possibilidades de entendimento que não se excluem, mas antes se interpenetram e se 

alimentam mutuamente: Entendendo esta cor como a soma de todas as outras, posso inferir 

que o branco é a escola, que recebe e envolve a todos; o espaço maior que abriga e aceita as 

multiplicidades. Olhar a imagem de Eos é também enxergar o branco como o próprio 

movimento teatral, que abraça as singularidades e respeita a diversidade. Posso ainda 

acrescentar um terceiro olhar sobre o branco, confundindo-o com a própria Eos. Pela sua 

função, ela é também parte deste branco agregador, “cor iniciadora (...) cor da revelação, da 

graça, da transfiguração, que deslumbra e desperta o entendimento, ao mesmo tempo em que 

o ultrapassa (CHEVALIER & GREERBRANT, 2016, p.144). 
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 A professora que ilumina, agrupa e acolhe. A aurora que recepciona o sol. “Faça-se a 

luz”.   

 
Fig. 36: Eos, deusa grega do amanhecer 
Fonte: https://www.istockphoto.com.br 

 
Eos,  
A deusa grega do amanhecer  
 

De acordo com o Dicionário de Mitologia Greco-Romana (1976) Eos é a deusa do 
nascer do sol. Apresenta-se com longos cabelos louros e unhas tingidas de rosa e munida de 
asas nos ombros e nos pés. Essa caracterização expressa seu caráter de jovem despreocupada, 
que vive amores intensos e efêmeros. Ela possui como principal função, abrir as portas do céu 
para a carruagem de Hélio, a personificação do Sol, sendo assim a deusa do amanhecer e do 
entardecer, mais especificamente, o pôr do sol. É a responsável pelo brilho do dia e das 
tonalidades do Céu.  Eos é a deusa que desperta o mundo, retirando-o dos mais profundos 
sonhos e derrama orvalho nas folhas, sendo assim conhecida como a deusa especialmente do 
amanhecer.  
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Em Busca das Ideias força  
“O Teatro de hoje é tão secularizado em suas 

possibilidades formais e tão uniforme em suas 

tendências, que a agulha do barômetro assinala em 

Nova York ou Londres, Paris ou Berlim iguais níveis de 

alta ou baixa. Hoje o teatro do mundo é 

verdadeiramente um teatro mundial. Graças aos meios 

de comunicação de massa, ao rádio, ao cinema e à 

televisão, ele (o teatro) tem uma plateia quase ilimitada. 

No limiar da era atômica, apresenta-se como um 

fenômeno internacional. É um sismógrafo do estado 

político e intelectual da humanidade (...).” 

 ( MARGOT BERTHOLD) 

Como nos diz Margot Berthold, historiadora teatral, o teatro é grande como o mundo e 
seu alcance nunca foi tão longe, no entanto, este mesmo teatro, enquanto área do 
conhecimento curricular, é uma disciplina relativamente nova no meio escolar.  Os métodos e 
técnicas utilizados em seus processos se confundem com seu caráter pedagógico e abrangente. 
E esta "variedade" de possibilidades pedagógicas está passível de equívocos conceituais. É 
neste cenário de dúvidas que ainda construímos nossas práticas de sala de aula. Mas, nesta 
jornada, não estive perseguindo métodos ou técnicas, ainda que, invariavelmente, tenha 
esbarrado, por vezes, em um ou em outro. Meus esforços se concentraram em compreender 
sensivelmente o fazer teatral desenvolvido com e pelas crianças. E que fazer foi esse que não 
pôde ser limitado em técnicas ou métodos? Acredito que um fazer baseado fundamentalmente 
na afetividade.  

O que pudemos juntos perceber, cara plateia, foi um turbilhão de emoções trazidas pelo 
movimento teatral e, sobretudo, pelo encontro entre as pessoas. Uma transformação sem 
forma que nos retirou de um lugar e nos pôs em outro. Entendendo lugar por uma ótica 
simbólica, ou seja, estivemos todos em contato com novos sentidos para nossos encontros. 
Sentidos esses que foram muito além do que “meramente se diz” passando pelo “que se quer 
dizer” e chegando, sobretudo, ao “algo que nos quer dizer” (ARAUJO & BAPTISTA, 2003 
p.101).    

Todos nós necessitamos do encontro com outro para o encontro consigo mesmo. 
Esta é a faísca geradora do conhecimento da transformação que é arte potencial em 
nós.  Essa necessidade natural de encontrar-se e descobrir-se aparece desde sempre 
(BOLEN, 1990, p.9). 
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Os modos de “pensar, sentir e agir” (MORIN), emergiram das experiências com o jogo 

e possibilitaram novas descobertas de si a cada novo encontro. Estávamos todos descobrindo-

nos através do encontro. Uma cultura construída na percepção de si e do outro. Neste 

processo, me incluo como um eterno estudante, descobridor de mim e do poder do jogo. A 

partir da linguagem teatral, foi possível elaborar uma hermenêutica simbólica e, assim, 

compreender o jogo, enquanto uma estrutura de comunicação que foge ao controle do 

racional, tanto de quem o pratica quanto de quem o observa. O fenômeno do jogo é, portanto, 

encontro, conflito, palavra, gesto, corpo, coração, alma, carecendo, como nos diz Michel 

Maffesoli (2009), de uma “poética globalizante”. A hermenêutica-simbólica, portanto, nos 

possibilitou uma interpretação dos fatos de modo intersubjetivo, considerando as diferenças e, 

ao mesmo tempo, possibilitando uma “comunicação mútua e o entendimento ou compreensão 

do real na sua significação” (Ortiz-Osés,2003, p.95). Destaco ainda que a interpretação a qual 

me refiro não se restringe ao puro e direto exercício da comunhão pacífica, pois interpretar 

relaciona-se sempre com a recriação e com a “transposição e transmutação do interpretado” 

(Id, Ib).  

A linguagem teatral que é também uma convivência harmônica entre linguagem 

linguística e pré-linguística possibilitou uma comunicação que privilegia a alteridade, ou seja, 

o homem já não é mais o centro, mas sim a própria linguagem o é, a partir de uma 

“hermenêutica trans-humana” (Id, p.97). 

A autêntica dialética da linguagem - a sua dialogicidade fundamental -  inclui o 
linguístico e a linguisticidade, o lógico e o oncológico, a referência e a aferência, a 
metáfora e catáfora, o significado e a significação, a razão e sentido, a verdade e a 
afeição, numa palavra, logos e o mythos (ORTIZ-OSÉS, 2003, p.99)   

   A partir de uma linguagem constituída por elementos afetuais, visuais, sonoros, 
corporais e, por assim dizer, imagética, foi possível chegar aos variados sentidos que a prática 
da hermenêutica simbólica nos instiga a descobrir diante do objeto interpretado.   

Estive eu, por diversas vezes, agarrado à razão como meu único porto seguro referente 
ao sentido. E você pôde constatar comigo, cara plateia, que este seria apenas o meu amparo 
inicial para a compreensão de sentidos humanos, ou seja, a significação simbólica que 
caracteriza o imaginário de um grupo de crianças e adultos envolvidos em uma experiência 
artística.  

Ainda sobre a significação obtida na recepção da experiência teatral, é preciso 
acrescentar que há um “consenso racional entre os significados” (p.100) afirmativa que agrada 
a nós, educadores e artistas, pois a mágica da criação e da recepção artísticas se dá na 
liberdade de sentidos possíveis. E a hermenêutica simbólica nos possibilita esta interpretação. 
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Uma verdade dada é um enunciado (significado) cujo oposto é falso (verdade versus 
não-verdade), ao passo que um sentido é uma enunciação (significação) cuja 
oposição também obtém sentido (sentido co-implicado): o que tem importância no 
momento  não já de dizer/decidir sobre as coisas coisicamente (técnica), mas de 
dizer/ decidir a respeito das coisas ou dos assuntos humanos, bem como sobre os 
indivíduos pessoalmente, tal como acontece no mundo da vida, da ética e da política 
(ORTIZ-OSÉS, 2003, p 99).                

E tentando dizer sobre as coisas e sobre os assuntos humanos e, sobretudo, a respeito 

destes indivíduos contados nesta jornada, é que acabei por me deparar com as imagens que 

“pularam” diante dos meus olhos. Muitas quase sempre trazidas pelos agentes desta pesquisa 

de maneira afetual, indireta e subjetiva. As imagens pareceram “pular” sobre eles também 

que, generosamente, dividiram comigo. E são estas imagens, nem sempre pictóricas, que 

agora mais que ilustram este momento, significando as imagens –força  de todo este trabalho. 

Antes, porém, de reconhecê-las em separado, trago as palavras de WUNENBURGER e 

ARAUJO (2006), procurando compreender, nos autores, um dos entendimentos possíveis para 

a leitura e compreensão destas imagens.   
Toda a imagem é a imagem de qualquer coisa ou de alguém. Existe apenas na 
medida em que tanto é semelhante como é diferente do seu original. No centro de 
toda imagem existe, portanto, um jogo do Próprio e do Outro que permite, por um 
lado compreendê-la como representante mimética do referente, equivalente parcial, 
mas também como um duplo que somente saberia tomar o lugar do modelo. (Id. 
p.19) 

Compreender as imagens neste contexto extraindo delas significados é uma tarefa que 
só obterá êxito partindo da intuição e da sensibilidade. Aproximar-se dos símbolos necessitará 
sempre de uma visão de mundo que correlaciona a experiência com o instinto, desprezando, 
até certo ponto, a consciência racional. Perceber os símbolos, portanto, é, inicialmente, 
relacionar-se com o contexto no qual ele está inserido, mas, sobretudo, compreender (e 
aceitar) que qualquer definição mais objetiva será insatisfatória, já que “o símbolo supõe uma 
ruptura de plano, uma descontinuidade, uma passagem a uma outra ordem; introduz a uma 
ordem nova, de múltiplas dimensões” (CHEVALIER & GREERBRANT, 2016, p. XVIII).   

O símbolo une o visível e o invisível, estende uma ponte entre dois pontos separados, 
faz uma síntese entre contrários e reencontra os sentidos outrora perdidos. O símbolo também 
separa o que está junto e só se manifesta diante da intuição e do pressentimento pois 
“transcende o significado e depende da interpretação” (Id, Ib). E a imagem é o ponto de 
partida para tentar captar a sua riqueza. No entanto, as imagens na academia são, quase 
sempre, ainda vistas por um prisma de desconfiança (para usar um eufemismo adequado). E, 
de fato, as imagens e a imaginação fazem parte de um universo impalpável, carecendo de um 
olhar diferenciado composto por razoável quantidade de sensibilidade e técnica. Mas, aqui, 
neste contexto específico, tornei-me um privilegiado, pois a linguagem teatral já me põe em 
um encontro com o universo da imaginação e das imagens simbólicas, não somente pela sua 
própria natureza, mas também por ser o Teatro, em sua origem, uma síntese de contrários, 
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envolvidos em uma relação de interpenetração, qualidade que remete diretamente à natureza 
do símbolo – “objeto dividido em dois” (Id, p. 21). Apolo e Dionísio que, uma vez reunidos, 
reconhecem-se em suas complementaridades e, paradoxalmente, em suas oposições. E este 
encontro não irá servir, de nenhum modo, a explicações definitivas, mas antes pelo contrário, 
provocará pressentimentos, estimulando o inconsciente. O teatro faz emergir o símbolo. E 
este, por sua vez: 

comporta as duas ideias de separação e de reunião; evoca uma comunidade que foi 
dividida e que se pode reagrupar. Todo símbolo comporta uma parcela de signo 
partido; o sentido do símbolo revela-se naquilo que é simultaneamente rompimento 
e união de suas partes separadas (Id, Ib). 

 Sempre em tensão, a mesma linguagem teatral carrega também consigo a qualidade da 
efemeridade, característica que poderia facilmente significar uma dificuldade extrema neste 
ambiente de análise, afinal o desejo de definir os contornos de uma compreensão do 
imaginário de um grupo a partir de um referencial abstrato e fugaz exige ainda mais um olhar 
atento e um entendimento amplo. Imaginário que “remete para uma esfera psíquica onde as 
imagens adquirem forma e sentido devido à sua natureza simbólica” (WUNENBURGER, 
2003 p.23). Mas é preciso percepção constante e sensibilidade permanente para que a teoria 
encaminhe o método (MORIN).  

O Sol  

 
Fig. 37: Sol, a partir do desenho de Ártemis  

Uma das imagens percebidas de maneira recorrente nesta caminhada foi o sol. Astro rei, 

o sol está, de acordo com Gilbert Durand (2012), no conjunto de imagens do Regime Diurno 

e, assim, representa, como este, uma antítese. Símbolo espetacular (Id) há na imagem do sol 

uma convergência de sentidos que muito traduz o próprio teatro (igualmente antitético). “Aos 

símbolos tenebrosos se opõem os da luz e especialmente o símbolo solar” (Id, p.146) O teatro 

é a negação de si mesmo permanentemente. Um duelo de forças contrárias. Apolo e Dioniso 



 
 

200 
 

em luta harmoniosa, sendo ao mesmo tempo antagonistas, concorrentes e complementares 

(MORIN). O sol apareceu com diferentes sentidos nos desenhos e referências dos 

entrevistados: O sol da força, da vitalidade, do dia, do calor, do movimento, como divindade, 

do céu azul, amarelo, vermelho, fecundador, energia para os seres vivos. A existência do sol 

enquanto símbolo do dia precipita a existência de seu oposto, a noite, assim como o teatro que 

é sombra e luz, trevas e revelação. Para Nike, o sol é o centro de seu desenho. Ela diz: Eu quis 

pensar na união das diferenças, na união dos povos, das pessoas e no calor que tudo isso 

traz. O vermelho é uma cor que representa calor. O amarelo é o sol.    

 
Fig. 38: Recorte do desenho de Nike 

O calor do sol que une os diferentes. Este mesmo sol é também referenciado por Atena, 

quando diz : Veio a vontade de fazer uma pessoa que olha através de uma janela, uma 

natureza com nuvens, pássaro, sol nascente. Mais uma vez o sol associado ao teatro e ao 

movimento cênico da escola. Um sol em composição com uma paisagem bucólica, leia-se 

inocente, simples e puro como as histórias criadas pelas crianças no Teatro de Sombras.   
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Fig. 39: Sol, a partir do desenho de Atena 

O sol traz consigo a luz, o céu e as cores vermelha e azul, igualmente símbolos de 

ascensão e luminosidade. Portanto “o sol significa antes de tudo luz, e luz suprema” (Durand, 

2012, p.149). Com este sentido, o sol mais uma vez aparece nos desenhos de Ártemis que 

destaca ainda o calor sentido pelas personagens e por ela própria, o que lhe valeu aqui a 

alcunha de “Menina Vestida de Sol”. Ela diz: ...e aqui o sol, pois naquele dia estava muito 

calor. Eu estava quase morrendo de calor e ainda Essa história é a da ‘Margarida 

Friorenta’. Eu desenhei ela e o sol. O sol aparece ainda nos desenhos e nos comentários de 

Astréa, que o associa à alegria. Ela diz: Eu desenhei este sol (...) porque eu queria dar alegria 

no desenho. Aqui o sol é a síntese da diversão, da brincadeira e do deleite. Há uma 

identificação clara entre este significado e o movimento teatral, também ele sinônimo de 

alegria. Não há como não associar a alegria ao astro rei que, lá do alto, observa e aprova tudo, 

classificando assim o teatro em um “verticalismo ascensional” (Id, p.158). 

Imagens – palavra 

“As palavras são como peixes abissais, que só nos 

mostram um brilho de escamas em meio às águas 

pretas. Se elas se soltarem do anzol,O mais provável é 

que você não consiga pescá-las de novo. São manhosas 

as palavras, e rebeldes e fugidias. Não gostam de ser 

domesticadas. Domar uma palavra (transformar em 

clichê) é acabar com ela.” 

 (ROSA MONTEIRO) 
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E diz Nike sobre a chegada do Teatro na escola: A escola tem um movimento que não 

tinha antes. A deusa utiliza o termo movimento na tentativa de tradução de algo que ela não 

pode definir ou compreender totalmente. Por este entendimento, considerarei a partir daqui a 

palavra enquanto imagem. Imagem-palavra. Símbolo. Nike percebe uma nova atmosfera, uma 

nova energia que pulula entre as pessoas. Certamente este novo movimento está relacionado às 

novas atitudes e comportamentos - atrelados às novas relações que se estabeleceram a partir 

do contato com o Teatro. O movimento ao qual Nike se refere tem muito a ver com autonomia 

e identidade, qualidades destacadas pela própria Nike como frutos da experiência teatral. 

Observo que as crianças se reconhecem como autônomas não somente durante o processo 

(quando tomam para si a feitura da cena), mas, sobretudo, após o processo, quando se 

autorizam a propor e a criar novas cenas. Há seguramente uma atitude de mudança. Uma 

passagem para outro estágio, mais consciente e seguro e tudo isto traz um novo movimento. A 

frase de Nike é, pelo exposto, uma expressão simbólica geradora de sentidos, pois, ao invés de 

aprisionar o teatro em uma definição estanque, alarga as possibilidades de entendimento de 

uma arte que só existe enquanto é realizada. As palavras empregadas na imagem-palavra não 

esgotam seu próprio significado, pelo contrário, ampliam seu sentido, nos dando a 

possibilidade de uma abordagem hermenêutica simbólica sobre a palavra, este “símbolo mais 

puro da manifestação do ser, do ser que se pensa e que se exprime ele próprio ou do ser que é 

conhecido e comunicado pelo outro” (CHEVALIER & GREERBRANT, 2016, p.680),  

À frase de Nike, outras tantas palavras-imagens de igual densidade, trazidas pelas 

deusas entrevistadas, foram sendo ditas ao longo desta jornada. A seguir, apresento uma 

pequena seleção que escolhi considerando as subjetividades contidas em cada uma delas. As 

palavras e as frases abaixo surgiram durante as entrevistas e de maneira muito espontânea. 

Olhei para elas como imagens, buscando sentidos múltiplos dissociados de significados 

racionais.  

Vistas em separado, as palavras-imagens comunicam sentidos diversos para o teatro na 

escola, pela ótica das deusas entrevistadas. Elas - as palavras - possuem em comum o fato de 

serem estrato de uma mesma experiência. Vistas em conjunto, elas – as imagens - parecem 

falar entre si, comunicando outro estado de entendimento que se desdobra em novos sentidos 

para além dos já expostos. Por este prisma, o ensinamento de Morin de que “o todo é sempre 

mais que a soma das partes” (2003) nos acolhe de maneira completa.  

Convido você agora a um pequeno exercício: Observa cada uma das imagens-palavra 

em separado. Deixe que cada uma converse com você (se preferir, inicie a aproximação). 
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Guarde essas sensações. Depois observe o mosaico que lhe ofereço com todas elas e outras 

mais reunidas e, novamente, deixe-se tocar pela imagem. As sensações que lhe chegarem são 

apenas suas. O que perceberes será intrínseco a você.    
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Aqui, a palavra não possui sentido absoluto, pois sua capacidade de significação e 

tradução é limitada. Não expressa de maneira satisfatória os sentidos contidos em si, por ser 

ela um lugar de transição entre o conhecido e o desconhecido, entre o que se diz e o que quer 

dizer: A palavra aqui é uma imagem relacionada a um contexto especifico e carece, assim 

como a arte, de uma investida intuitiva. Ver as palavras enquanto símbolo é evocar uma 

experiência sensível “É próprio do símbolo o permanecer indefinidamente sugestivo: nele 

cada um vê aquilo que sua potência visual lhe permite perceber. Faltando intuição, nada de 

profundo é percebido” ( CHEVALIER & GREERBRANT, 2016 p.23).    

Ludicidade  

Demeter, observadora, destaca o sentimento mais marcante desta experiência. A escola 

fica alegre, diz ela. A alegria, o desejo de sorrir, de se divertir, de estar feliz, sempre orientou 

esta prática artística dentro da escola. Teatro foi e é sinônimo de diversão coletiva. 

Contentamento com o outro, deleite no contato e o êxtase no estar junto. E esta experiência - 

carregada de potência - representa um microcosmo e reflete a vida, sendo esta encarada como 

um jogo. Como diz Nike: As crianças não percebem que estão tendo aula. Para elas, a 

experiência é uma grande brincadeira e, por isso, o prazer da ludicidade é vivido de maneira 

intensa. Muito, muito, muito legal diz Ártemis. Eu amei muito isso, eu adorei fazer essa 

experiência, diz Ástrea.  

“O jogo instiga e faz emergir uma energia do coletivo quase esquecida, pouco utilizada 

e compreendida, muitas vezes depreciada” diz Spolin (2007, p.21) e, na Escola Artur Ramos, 

essa energia estava adormecida até ser despertada pelo impulso teatral que explodiu em 

contentamento. Olhar o sentimento de alegria que move os envolvidos no processo é perceber 

que estão aproveitando o momento como se fosse o último e também como se fosse o 

primeiro – para muitos é de fato a primeira experiência deste tipo. E é belo, edificante e 

formativo ver este aproveitar-se da alegria. Na prática vemos uma colaboração, percebida nos 

menores gestos, no olhar atento, no sorriso amistoso, na pressa e preocupação em querer que 

tudo funcione, que dê certo. Há um sentimento e um desejo positivos traduzidos em 

confiança, credibilidade, esperança, fé e otimismo.  

De fato, o teatro é efêmero e precisa ser aproveitado enquanto acontece. A vida como 

um jogo é intensa e verdadeiramente ativa, ou seja, é preciso estar no corpo a corpo. E aqui 

vemos uma vida-experiência tal que proporciona ações que contribuem para a criação de si e 

do mundo.  É natural que os envolvidos queiram aproveitar ao máximo uma vida nova e cheia 
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de surpresas. É como diz MAFFESOLI (2003), a vida é “lábil, furtiva, lúdica e, também um 

pouco maliciosa” (p.77).  Isto é, em última instância, excitante.  

 Vejo eles satisfeitos, confirma Eos sobre seus alunos. O Teatro é assim: Uma 

descoberta, uma passagem para um mundo novo. Um mundo possível, no qual o poder de 

fazer é uma realidade. Efêmero, mas, como o jogo, também encantador. Sério, jocoso, trivial e 

fundamental, o teatro se mistura, se conjuga e se confunde com o lúdico de tal maneira que a 

alegria passa a ser um elemento cênico central. Entendendo elemento aqui enquanto 

componente emocional do fenômeno. E esta alegria se dá pelo prazer de poder dividir e 

cooperar. Ver e ser visto neste contexto são ações complementares. Eu faço porque o outro 

existe. O outro que me vê e o outro que me faz existir. E nesta alteridade eu me percebo 

inteiro em uma união afetiva com o que está também fora de mim. “O lúdico não é, portanto, 

um divertimento de uso privado, mas fundamentalmente o efeito e a consequência de toda 

socialidade em ato” (MAFFESOLI, 2009, p.54).  

União 

 
Fig. 40: Recorte do desenho de Eos 

 

   

A palavra “União” foi comentada por todos os entrevistados. É uma recorrência forte 

que se torna uma unanimidade. Isto diz muito sobre os sentidos que o teatro na escola possui 

para estas pessoas. Eles ficam mais amigos, tem parceria, ficam mais unidos, diz Deméter. 

Adultos e crianças se sentiram envolvidos e, tanto fazendo, quando vendo a cena, percebem a 

união como o antes, o durante e o depois do processo teatral. É preciso unir para criar, para 

realizar e após esta realização a união que, naturalmente, se estabelece é de outro nível, nunca 

antes, experimentado. O que eles me dizem, de diversas maneiras, é que ninguém passa ileso 

à experiência teatral.  
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O significado do Teatro, em sua acepção clássica de “lugar de onde se vê” aqui é 

ampliada para o “lugar onde se vive”. Intenso e vigoroso encontro com o outro e, consigo 

mesmo. Lugar de onde se vê torna-se aqui uma das facetas do fenômeno que, ampliado, 

oferece as possibilidades de perceber a si e ao outro. Ver, ser e estar em um sentimento e uma 

prática de união. 

União, em seu sentido amplo soma os significados de juntar, consubstanciar, ligar e 

unificar. A estes posso acrescentar que a experiência aqui tratada não só liga, mas re-liga as 

pessoas e as coisas. Há um re-encontro, uma re-descoberta do espaço que parecia por demais 

conhecido.  

Morin (2001) me situa neste entendimento, ao conceituar o radical RE enquanto sentido 

de uma vida cíclica, de uma informação que retorna e constrói conhecimentos de maneira 

espiralada, ou seja, ampliando seu sentido a cada retorno, a cada nova descoberta. “o novo só 

pode basear-se numa memória, isto é, no RE” (p, 382).  

E diz ainda: “O RE constrói, no tempo irreversível e desintegrador, um tempo rotativo, 

reiterado e eventualmente progressivo: traz consigo não só o recomeço e a renovação, mas 

também o acolhimento eventual da inovação e da transformação” (Id, Ib).    

E o teatro é mesmo este lugar no qual podemos fazer um acordo com o tempo. A 

construção de uma nova realidade e a abertura para o RE-comeco, para a RE-descoberta, e 

para a RE-união.  

União ou RE-união que unifica. E esta unificação dá forma (simbólica) a um corpo. Um 

corpo coletivo resultado desta “atração de sensibilidades” (MAFFEOLI, 2009). Um corpo 

teatral, um corpo místico todo ele movido por sentimentos, pensamentos e sensações ligadas 

ao lúdico.        

O sentido de união, trazido pelas entrevistadas, se dá no percurso e pode ser facilmente 

percebido nas apresentações. Aqui uma interpenetração, uma mistura coesa se desenvolve 

movida por forças tais que nos dizem o que fazer, mas não explicam de onde vêm. E 

desconfio mesmo que, naquele momento, não estamos buscando descobrir. Apenas queremos 

viver aquela festa juntos. 

Maffesoli (2009) falando de ética da estética, noção já referida anteriormente nesta 

jornada, destaca que não há inicialmente nenhum direcionamento na formação de grupos na 

pós-modernidade. “Prevalece uma espécie de acaso” (p.22). No entanto, aqui as pessoas estão 

juntas a partir de um projeto pensado, proposto e aceito por todos, mas isso não o 

descaracteriza e não o afasta da ideia de ética da estética, pois o desejo de estar junto é 
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superior a qualquer imposição anterior. Atire a primeira pedra quem seja capaz de lembrar se, 

em algum momento, o Teatro de Sombras ou o Espetáculo Musical foram obrigatórios. O 

desejo de “fazer parte do coletivo” (Id e Ib) é o cimento destas relações. “A ética da estética 

faz do sentir junto com outros um fator de socialização” (p.23). 

 
Fig. 41: Sol, a partir do desenho de Atena 

Mito e Ritual  

A celebração em uníssono proporcionada pelo espetáculo, no qual todos convergem 

para um único ponto sem que isso seja necessariamente orquestrado de fora, denuncia outra 

esfera de consciência de grupo traduzida em uma comunhão e vivida de forma ritualística. 

Ritual não somente pela qualidade de repetição, mas, sobretudo, pela aparente conexão com o 

ancestral.  

É Apolo que organiza e dá forma, mas é Dioniso que se manifesta unindo todos os 

participantes em uma celebração mais sentida do que conscientizada. O teatro revive a si 

mesmo em sua essência, unindo subliminarmente o humano, o divino, a natureza e a cultura, 

aproximando o ritual da encenação à sua matriz o suficiente para confundir-se com ela. E eu 

me pergunto o que haveria de diferente entre essa manifestação coletivo-festiva na escola e o 

ritual ancestral? Se há diferenças, ainda estou por descobrir. Por enquanto, esbarro e tropeço 

nas semelhanças. Aqui observo a festa, a celebração do prazer coletivo em torno de um 

interesse comum. Um êxtase liderado por Dionísio, não somente por este ser o pai do teatro, 

mas por ser este, sobretudo, o deus da alegria, do prazer e da celebração em grupo. Por este 

viés, e guiado por Maffesoli (1985), percebo neste movimento teatral o retorno de um estilo 

de convivência calcado no mito dionisíaco. E os mitos são, segundo CAMPBELL (2017), 

“metáforas da potencialidade espiritual do ser humano” (p.24). Ora, neste sentido, estamos, 

pelo arcaico, buscando o que nos é comum e próprio. E o que observo na manifestação teatral 

é a representação de um fenômeno cíclico que retorna ao que nos é essencial. 
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 Ao fenômeno do retorno do mito em nossas sociedades, DURAND (2004) comenta que 

estamos vivendo “a construção de uma mitologia nova ou, pelo menos de uma nova visão do 

mundo, que, além das nossas modernidades, se parece singularmente com outras, muito 

antigas”37   

E diz ainda que: 
nossa civilização ocidental tinha sido muito desmitificante e iconoclasta. O mito era 
relegado e tolerado como o «um por cento» do pensamento pragmático. Bom, sob 
nossos olhos, em uma aceleração constante, esta visão do mundo, esta concepção do 
ser, do real (Wesenschau), está desaparecendo. Não somente mitos eclipsados 
recobrem os mitos de ontem e fundam o epistema de hoje, mas ainda os sábios na 
ponta dos saberes da natureza ou do homem tomam consciência da relatividade 
constitutiva das verdades científicas, e da realidade perene do mito. O mito não é 
mais um fantasma gratuito que subordinamos ao perceptivo e ao racional. É uma res 
real, que podemos manipular para o melhor como para o pior. (Id, Ib, p.20). 

Encontro em Maffesoli (2016), um pensamento que corrobora com este entendimento, 

quando ele diz que:   
O que destaca o retorno do mito, o sempre e de novo presente da infância da 
humanidade, é a surpreendente remanescência dos arcaísmos fundamentais da 
condição humana. O campo magnético da mitologia continua a imantar muitos 
sonhos, regular desejos em fantasmagonias diversas. Em resumo, na espiral das 
histórias humanas, a tradição e o atual se conjugam harmoniosamente (p.70)  

 Estamos num ritual, ainda que moderno, mas com as mesmas características 

emocionais de nossa ancestralidade. Aqui o coletivo prevalece sobre o individualismo e os 

valores emocionais como a imaginação, os sonhos e os desejos é que movem esta 

coletividade. O mistério dionisíaco, portanto, funda, segundo Maffesoli (Id) “uma nova ordem 

social”, e a celebração teatral parece ser uma típica representante deste fenômeno, por manter 

em sua essência um aqui e agora do prazer, um “orgiasmo” (Id, Ib) que traduz o excesso, o 

desregramento e a anarquia – características dionisíacas que aqui podem ser entendidas pelo 

caos criativo e pelo devaneio coletivo.  

O caos criativo foi evidenciado por Atena ao dizer que estava uma bagunça, mas eles 

conseguiram. Esta é certamente uma das ideias-força mais relevantes para a compreensão 

deste fenômeno. O teatro se manifesta no jogo caótico e inconcluso para surgir em formas 

apolíneas diante do público. Mas, paralelo ao “resultado final”, há um fazer processual 

aparentemente amorfo que guarda em si a essência da criação. O jogo dos bastidores é a parte 

final desta anarquia organizada que nasce, bem antes, nos improvisos laboratoriais dos quais 

surgirão as cenas e os personagens. Esta confusão, aparentemente desordenada, é movida 

                                            
37 DURAND, in Revista FAMECOS • Porto Alegre • nº 23 • abril 2004 
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unicamente pelo vigoroso poder dionisíaco que tem no jogo a ambiência perfeita para se 

nutrir. 

O ritual teatral é também representação e apresentação - de maneira compreensível - de 

um íntimo coletivo, irrigado por sensibilidades que evocam uma ancestralidade que nos é 

própria. É o que percebo na experiência aparentemente apolínea da apresentação, mas que 

mantém em seu subterrâneo uma essência mítica dionisíaca. Estamos então no universo do 

mito, “sentido, vivido e protagonizado antes de ser dito e compreendido” (BORGES , 2003,p 

49). O que é dito, de forma esclarecedora, por Gusdorf (2003), na citação abaixo.       
Os mitos aceitam o fenômeno humano em sua totalidade e tentam situar o seu 
destino na totalidade do mundo. As indicações míticas não se fundamentam na razão 
discursiva, e só se justificam por referência a uma espontaneidade intensiva, que é 
também seu ponto de referência, para lá das imagens que utilizam. A verdade mítica 
apodera-se imediatamente do pensamento, evocando, não o espírito crítico, mas as 
profundezas da vida pessoal, os obscuros subterrâneos da sensibilidade, nas regiões 
em que a alma se enlaça na aliança originária da consciência e do corpo. (p.15) 

Assim, o espetáculo nos faz “forma e linguagem divinas”  ( BORGES, 2003, p.49), pois 

corpo e espírito estão integrados, amalgamados de tal maneira que já não é mais possível 

perceber um sem o outro. Torna-se a “celebração festiva e criativa deste encontro essencial 

em que o homem, na sua forma, no seu movimento e nos seus atos é o monumento vivo da 

divindade” (Id, Ib). 

Aqui estou diante de uma convergência que, seguramente, me acompanhou durante todo 

o trajeto e que, agora, se revela de maneira irrefutável: Mito e Imaginário se encontram, se 

confundem e se desnudam, em uma explosão de imagens. O ritual da representação é o mito 

descrito em palavras, gestos, sentimentos. E as imagens que emergem desta experiência são 

representativas de um sentimento coletivo: “aquilo que os seres humanos têm em comum se 

revela nos mitos” (CAMPBELL, Ib, p.5). 

Por este entendimento, percebo no mito os valores comuns tornados imagens que, 

colocadas lado a lado, formam o imaginário que estive buscando durante esta jornada e que, 

aqui, procuro reconhecer e compreender à luz de Gilbert Durand (2012).     

Motivadas, principalmente, pela experiência onírica da representação teatral, minhas 

entrevistadas expressaram os sentidos da experiência vivida através de imagens pictóricas e, 

outras vezes, em imagens-palavra.  O processo teatral de construção cênica anterior às 

apresentações finais - profundamente dionisíaco - também foi referenciado na escolha de 

imagens para compor os desenhos e extrair seus significados. 

 

As imagens do Teatro  
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Os desenhos representativos do teatro me levaram ao círculo e a roda (presentes nos 

traços de Ártemis, Nike, Ástrea, Eos e Atena). Símbolos da harmonia, do movimento, mas, 

sobretudo, ligados à ideia da “criação contínua” (CHEVALIER & GREERBRANDT). Há na 

roda uma clara relação de perecibilidade e renascimento, o que se conjuga diretamente com a 

qualidade de efemeridade própria do teatro. Também apareceram imagens que sugerem a 

celebração, a festa e o gozo. Próprias do êxtase dionisíaco, quase sempre expresso pelo 

arrebatamento do prazer em grupo. Um teatro visceral, inesperado, inacabado, calcado no 

princípio criativo e no encontro.  

As cores vermelho e amarelo me levaram aos símbolos da luz, do fogo e do sangue. 

Sangue que corre nas veias da escola, conduz o poder e inunda cada espaço com energia 

benfazeja e vital. Luz do dia, da claridade e do conhecimento. Fogo, calor e vida.  As cores da 

alegria foram associadas ao sol, ao dia, ao calor e à própria escola. Há seguramente uma forte 

influência de Apolo nesta etapa de análises e associações. Um teatro objetivo, belo, 

harmônico nas formas e nas ideias.  

Outra cor presente igualmente nos desenhos me remete a transcendência. Profundo, o 

teatro é capaz de nos sugar até perdermo-nos no infinito de sua essência. Como a cor azul, o 

teatro é imaterial e nele o real se torna imaginário. Trazida pelo olhar das crianças, o azul 

traduz um outro teatro, sem movimentos nem formas definidas. Sui generis a cada novo jogo, 

a cada nova cena. O azul aparece nas nuvens, nos círculos, rodas e ainda associado à ideia de 

expectativa, igualdade e diversão.  

Um teatro herói também surge através de cores e formas que trazem consigo, de acordo 

com Gilbert Durand, (2012), os símbolos da antítese: “não há luz sem as trevas” (p.67). Neste 

movimento, o teatro é dotado de dualidades: sol/lua, dia /noite, luz/trevas. Há, portanto, a 

presença de elementos do regime diurno da imagem, embora o teatro não se encaixe, como 

sugere este regime, em antíteses radicais do sim ou não, do bem ou mal, do isso ou aquilo. O 

Teatro não opõe pensamento e sentimento, ou análise e intuição.  Ele transcende qualquer 

dicotomia. Sendo herói, é sol, (e luz), é dia (e noite), é luz (e trevas). E sendo tanto isso 

quanto aquilo, é também uma eterna luta entre as forças harmoniosas de Apolo e as 

insanidades inventivas de Dioniso.  

Observei também que, simbolizado pelo círculo e pela roda em vários desenhos, o teatro 

desafia o tempo, fingindo morrer e renovando-se a cada novo ciclo. Uma tentativa constante 

de dominação do tempo. Um tempo cíclico que não tem começo nem fim. Por este 
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entendimento, o teatro se identifica também pelo regime noturno através da estrutura sintética. 

Não somente a efemeridade e o eterno retorno, mas, seguramente, o conflito e o acordo de 

forças contrárias conferem ao teatro a pertinência a esta estrutura. A harmonia teatral procura 

considerar as contraposições e reconciliar (ainda que momentaneamente) as contradições.  

Gilbert Durand (2012), falando sobre a estrutura sintética do imaginário, identifica na 

arte uma característica fundamental para entendimento dos símbolos propostos a esta 

linguagem. Dividindo a estrutura sintética em três outras, ele irá identificar que uma das 

divisões reside no caráter “dialético ou contrastante” (DURAND, 2012, p.350).  O autor 

complementa essa ideia, dizendo que:  
Esta forma contrastante (...) constitui a ossatura do drama teatral propriamente dito: 
Tragédia clássica, comédia, drama Shakespeareano ou romântico, e talvez mesmo 
toda a arte do romance do cinema. Porque este contraste que não é de forma 
nenhuma dicotomia, mas que se pretende unidade temporal e, pelas imagens que se 
encadeiam, que quer dominar o tempo, é justamente a peripécia teatral ou 
romanesca. (Id, Ib).    

Há sempre, segundo o autor, uma dualidade de forças acontecendo na Arte. Assim, o 

teatro encaixa-se na estrutura sintética a partir de uma dialética, ou seja, a partir de uma 

oposição e de um conflito, tanto em nível de drama quanto em nível de essência. E digo 

novamente conflito porque a harmonia fraterna entre Apolo e Dioniso é tão efêmera quanto o 

Teatro.    

Sendo, por vezes diurno, por vezes noturno, o teatro é, sem dúvidas, uma capacidade 

humana das mais eficazes para eufemizar a dor e a angústia. Não há morte no teatro. E, se 

houver, será seguida de uma renovação, de um renascimento. Pelo teatro é possível criar um 

mundo inteiro e, neste mundo, fantasia e ilusão não serão sinônimos. Contraditório? Sim. 

Como a própria essência teatral. Entendendo contraditório menos como incoerência e mais 

como devaneio. Não há como encarar o teatro de frente com excessos de lucidez, tão pouco 

aprisionar a sua capacidade simbólica em definições conceituais. O teatro é um mistério, 

inconcluso, mágico e extremamente humano. Compreendê-lo totalmente é tarefa ingrata e 

inútil, relacionar-se com ele, exige um acordo.  Campbell (2017), em referência à experiência 

divina da vida, nos traz uma frase que, por analogia, nos diz muito da experiência teatral: 

“Todo indivíduo que teve uma experiência com o mistério, sabe que há uma dimensão do 

universo que não corresponde àquela avaliada pelos sentidos” (p.217). O teatro é esse 

“desconhecido” sedutor que só se deixa tocar pelo poder da intuição e do pressentimento. Ele 

nos presenteia com a poesia da vida e a poesia só se manifesta no universo sensível da 

imaginação.  
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EPÍLOGO 

Eu condutor, eu Hermes 

 

 

 
Fig. 42: Desenho das crianças sobre o Teatro de Sombras 2018 

O professor de teatro desta escola é muito acessível, muito carinhoso com as crianças 

em todos os momentos, E eu acho que essa relação que é emotiva, emocional, facilita às 

crianças a se soltarem mais, diz Nike, creditando a positividade da experiência teatral à 

relação professor-estudante. Pela fala da diretora, inicio aqui uma reflexão, uma auto- 

compreensão. É preciso discernimento para compreender e lidar com cada instância 
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componente de um mesmo ser, pois me sinto múltiplo quase sempre. Vivi em um limiar tênue 

entre tantas “pessoalidades” e responsabilidades que vieram a reboque. A relação estabelecida 

com as crianças nesta jornada foi e é muito intensa, próxima e íntima.  

Dualidades tantas e, entre elas, a principal talvez seja entre o professor de teatro e o 

diretor teatral. Este último, com uma visão apolínea do processo, andou cuidando dos 

aspectos formais da linguagem cênica, deixando ao professor a parte mais humana do corpo a 

corpo com o “elenco”. A questão que vem à tona nesta convivência é a interpenetração entre 

ambos. “O diretor é o olho e o ouvido da plateia que irá assistir” (SPOLIN, 1998, p.235) e o 

professor “deverá manter uma realidade viva e em transformação (...) e não trabalhar 

compulsivamente por um resultado final” (Ib, p.17-18). Mas tanto um quanto o outro - se 

podemos ainda separá-los - precisam considerar certa dose de flexibilidade no olhar e no 

ouvir para se relacionar com as atividades concretas pelas quais serão responsáveis. Gerir uma 

oficina teatral é “navegar entre diferentes obstáculos” (RYNGAERT, 2009, p.247), 

entendendo que “As qualidades e os defeitos individuais orientam o estilo de uma prática” (Id, 

Ib) e definem o caminho a ser seguido e os objetivos a serem alcançados. Isto posto, ser 

professor de teatro é, antes de tudo, relativizar as decisões, orientando sempre para 

negociações das escolhas. O diretor tem urgência, objetivos e proposições, o professor tem o 

olhar atento, a escuta sensível e a consciência de que o tempo é do outro, porque “educar é 

necessariamente repetitivo” (SPOLIN, 1998, p.235).  

A opinião de Nike, que introduziu este assunto, é corroborada por Hécate que se redobra 

em elogios para com seu “tio”.  Gente, o tio é maravilhoso. É o melhor tio do mundo, eu amo, 

diz ela, sobre o seu professor. É Hécate que se sente autorizada a criar de maneira vertiginosa 

em um ambiente ainda desconhecido. A chave que lhe abre a porta parece ter sido dada pelo 

professor-condutor. A opinião de Hécate é igualmente compartilhada por Ástrea: Foi muito 

legal participar do teatro de sombras porque o tio é um ótimo professor. Gente, eu amei 

muito isso, eu adorei fazer essa experiência com o tio. A criança, de um modo geral se 

afeiçoa facilmente e com a mesma facilidade se torna reativa caso o ambiente se torne hostil. 

A relação construída entre professor e aluno, portanto, é definidora da aderência ou não da 

criança ao projeto de teatro, pois há uma significativa exposição no processo de jogo e a 

segurança na condução é fundamental para o sucesso.  

Olhar a criança e o percurso numa visão macro é também definidor do sucesso de um 

projeto artístico. O saber referente às pessoas que estão no processo é não somente 

fundamental para o êxito deste mesmo processo, mas também material de trabalho para 
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construção das cenas.  Antes de tudo não esquecer que estamos juntos (professor e estudantes) 

construindo conhecimento em íntima relação com o mundo.  O projeto não é um evento 

estanque, dissociado da vida e do tempo em que vivemos, ao contrário, reflete a vida e o 

tempo. E a relação estabelecida no grupo é, por sua característica afetual, moderadora dos 

sentidos dados ao conteúdo artístico (reflexo do aqui e agora).  Assim, professor e aluno, 

saber e mundo se encontram em um mesmo espaço e em um mesmo tempo, atribuindo-se 

significados de maneira sincrônica.   

Se o saber referente ao mundo se aprofunda numa autoconsciência, é porque o 
homem e o mundo não são estranhos um ao outro, mas acham-se ligados por um 
parentesco essencial. O homem não está na natureza como o império dentro de um 
império, mas, antes, uma harmonia pré-estabelecida o liga a tudo que o cerca. Só o 
semelhante, ensinava a mais antiga sabedoria grega, pode conhecer seu semelhante. 
O conhecimento, que não é o simples reflexo das coisas do espírito, consagra o 
desvendamento de uma semelhança de estruturas entre o que é conhecido e o que 
conhece (GUSDORF, 2003, p.12). 

Pelas palavras de GUSDORF podemos relacionar uma abordagem educacional que o 

Teatro nos dá de presente: aqui a vida é o conteúdo e, por conseguinte, o saber. E a boa 

relação entre professor e aluno parece ser a via de acesso para que as informações sejam 

tornadas conhecimento. E, neste encaminhamento, percebo a construção artesanal de uma 

escola de qualidade poética, que possibilita a descoberta de si por enfatizar o contato 

verdadeiramente humano, tendo como foco a dimensão subjetiva da vida.  

  Durante esta jornada, foi fundamental rever minhas práticas e identificar nelas as 

poeiras do tempo. Nesta busca, tão renovadora quando reveladora, fui sendo guiado por 

deuses dotados de um tipo de conhecimento que se renovava a cada novo encontro com a 

minha sensibilidade. Sensibilidade esta, estimulada por um processo que privilegia a 

dimensão poética da vida. E, por esta perspectiva evitei a tarefa ingrata de me identificar com 

um perfil específico, tendo em mente que a busca é condição permanente de um professor-

diretor-formador-condutor. Lancei-me de peito aberto ao encontro, enquanto a observação foi 

apenas parte fundamental da empreitada. Espelho? Sim, por vezes fui, mas logo que possível 

fugi às armadilhas do “modelo pedagógico em que se mostra como fazer antes de mandar 

fazer” (RYNGAERT, 2009, p.248). As incongruências deste caminho torto e impalpável 

também me ajudaram a evitar um mundo idealizado feito apenas de amor e felicidade. O 

conflito se revela e é a tônica que impulsiona as relações e não está dissociado do bom humor 

e do prazer. Como um forte redemoinho, essa jornada me carregou sem rumo por um caminho 

sem chão, para depois me depositar delicadamente (o que é surpreendente, pela analogia 

escolhida) em um delicioso lugar entre o aqui e o lá. Lugar que, logo depois, percebi ser, ao 
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mesmo tempo, aqui e lá. Nem aprendiz de feiticeiro, nem velho sábio, mas um pouco dos dois 

ao mesmo tempo. Nem inseguro demais para propor o que não se calcula os riscos, nem tão 

resoluto o bastante para não se surpreender e considerar a novidade. Indução, manipulação, 

inferência, decisão e conclusão. Ah! Quanta tentação em um processo que possui uma 

realização final. Mas, mais uma vez, o teatro me ensina que a arte não cabe em fórmulas e que 

não há como prendê-la em resoluções pré-concebidas. A Arte do encontro só se realiza no 

encontro, e o jogo é do tamanho do mundo.   

Nas Asas de Hermes  

 
Fig. 43: Representação dos pés alados do deus Hermes. Fonte: Http://www.aminoapp.com.br   

Asas.  

A imagem me vem como um devaneio.  

Como uma faísca. 

 Sinto-me suspenso no ar, leve. Aqui, neste ponto, estou eu me sentindo alado. E que 

sensação extraordinária pode ser esta que me aproxima do sublime, do celeste, da 

transcendência? Sim! Uma transcendência... 
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 Devo aproveitar ao máximo este momento, pois o mundo da descoberta é tão efêmero 

quanto o universo do teatro. Sim, porque “aquele que compreende tem asas” (CHEVALIER 

& GREERBRANT, 2016, p.90), mas, logo, logo, o que se julga saber já escapa por entre 

nossos dedos carecendo resgatá-lo para outro entendimento.  

Essa jornada me traz a imagem das asas. Mas não somente daquelas presas às 

omoplatas. Identifico-me com a imagem vendo o meu corpo inteiro como o receptáculo de um 

espírito alado. O percurso me trouxe as asas de Hermes – pés ligeiros, deslizantes, ágeis e 

potentes. Mas, também, vejo meus braços se metamorfoseando. Pernas aladas me permitem o 

movimento mágico do encontro. A minha mente alada está imune à vertigem e, assim, 

permite que meus olhos vislumbrem um horizonte heterogêneo, misto de opostos.  Ouvidos 

alados escutam os sons que eram até pouco tempo inaudíveis. Todos os sentidos, todo o meu 

corpo agora se divide (e se une) em grandes asas.   
A asa, símbolo de dinamismo, sobrepõe-se aqui ao símbolo da espiritualização; 
presa ao pé, ela não implica necessariamente uma ideia de sublimação, mas, sim, de 
liberação de nossas mais importantes forças criadoras: o poeta, assim com o profeta, 
tem asas no momento em que está inspirado (CHEVALIER & GREERBRANDT, 
2016, p.90). 

 Hermes revelou-se para que eu pudesse construir essa história e contar a vocês. Uma 

história tecida por várias mãos, olhares, sentimentos, aproximações, andamentos, 

ajuntamentos. História de muitas histórias. Sensações, pensamentos e devaneios. 

E meu corpo alado sobrevoa esta jornada, voo contemplativo, panorâmico. Meu corpo 

alado passeia entre as entranhas, sob os tecidos que compõe a caminhada. E olho o teatro, e 

me confundo com ele. Sou parte dele. Sou ele. Dioniso e Apolo estão em um romance, amam-

se e odeiam-se, momentaneamente. Imerso na experiência, ainda estou levitando. E, nesta 

condição, vejo ainda misturados Maffesoli, Durand, Morin, Spolin e Ryngaert. Seus 

conhecimentos combinados em uma composição harmônica. Tornados história, percurso, 

descoberta, reflexão e... dúvida. Por que não? Bato minhas asas com força e sinto o sangue 

correr. Sou um homem de teatro.  

E o teatro é ordem, desordem, instituído e instituinte, luz e sombra, sol e lua, hoje, 

ontem, amanhã. O teatro é isto e, também, aquilo, mas, sobretudo, é bom que se diga que o 

teatro não é qualquer coisa.  O Teatro é a linguagem humana do grupo que o faz, é o encontro 

e a intersubjetividade plena. É verbal, sendo também não verbal, portanto o teatro permite a 

existência pacífica de seu oposto (caso ele exista). Teatro é jogo, é propor, é aceitar. É 

seriedade e é frivolidade; é aqui e agora; racional e irracional. Teatro é devaneio, teatro é 

realidade.  
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Neste ponto de nossa jornada, também é possível perceber uma via de mão dupla 

caracterizada pela transformação. Daqui pra lá, o teatro, enquanto linguagem artística com 

contornos definidos se joga de peito aberto ao encontro das crianças, deixando-se penetrar por 

todos os lados. Há, nesta investida, um profundo desejo deste filho de Dioniso de que seus 

préstimos sejam agarrados por estes seres falantes, alegres, espertos, curiosos e solares. O 

teatro é poderoso e sabe que pode modificar o espaço no qual acontece, como sabe também 

ser capaz de transformar as pessoas com as quais se relaciona. Mas eis que, numa via inversa, 

de lá para cá, essas pessoas miúdas, utilizando-se de toda a sua curiosidade e coragem, sem 

perguntar se podem... Eis que elas também transformam o teatro.     

E nasce um novo teatro!     

Poder e potência aliada em um único propósito: estabelecer uma linguagem específica, 

uma linguagem cênica. Entendendo aqui PODER enquanto valores instituídos e POTÊNCIA 

como valores instituintes. Vejo o teatro encontrando seu lugar, seu espaço, sua cor, seu tempo 

e seu tom, mas mantendo como essência primordial a criação, a intuição, o instinto, 

respeitando e absorvendo o inesperado, o fortuito. Valorizando a delicadeza do encontro entre 

os diferentes, a multiplicidade dos sentidos possíveis e a presença sempre bem-vinda do 

extraordinário. Este é o teatro. Apolo e Dioniso em um romance astral.   

E, baseando-me em uma realidade vivida e apreendida, foi que iniciei aqui, nesta 

pesquisa (que contei a você), um processo de aprofundamento, aproximação e entendimento 

deste fenômeno: Entender o que é teatro. E, para não esbarrar na frustração, mantenho sempre 

a convicção de que, a cada novo encontro, irá revelar-se um novo teatro. 

 

Prezada Plateia, aqui  

  

CAI O PANO 
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