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Dedico este trabalho aos profissionais da educação que levam 

trabalhos e mais trabalhos para casa e tem por objetivo, 

construir um outro projeto de Sociedade.  

 

 

“A educação não muda o mundo. A Educação muda as 

pessoas e as pessoas mudam o Mundo”. 
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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo principal trazer questões para a discussão sobre a 

formação docente, sobretudo na disciplina de Sociologia a partir do link da Sociologia de 

Goffman e de Henry Giroux com o método de Bertolt Brecht e Jerzy Grotowski para a 

interpretação teatral. Esse trabalho visa refletir e pensar em soluções para alguns 

problemas docentes como insegurança, dificuldade de dicção e respiração, baixa estima e 

timidez visando, assim, que a sociologia caminhe junto com o teatro na formação do 

professor. Compreender a importância da relação entre o teatro e as ciências refletindo de 

que forma podem ajudar no estranhamento e na desnaturalização do mundo social, 

sobretudo, na transformação do EU docente para a transformação do espaço escolar e do 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

Palavras chaves: Teatro – Formação Docente – Ensino de Sociologia –Distanciamento  
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ABSTRACT 

The major purpose of this paper is to outline questions for a debate over the educational 

formation, mainly in the discipline of sociology. This work is based on linking Goffman’s 

sociology to the concepts of Henry Giroux (radical pedagogy and transformative 

intellectuals) ; including the Bertold Brecht and Jerzy Grotowski methods for acting 

performance. Aiming to resolve issues as lack of self-insurance, elocution and breathing 

troubles, great shyness, my work suggests that theater takes part in the teacher’s training 

along with sociology sciences. Indeed, both of those diciplins may contribute to the 

process of denaturalizing and estrangement of the social world. The self-transformation of 

the teacher in order to transform the school space and the teaching process is a challenge 

for us, future teachers. 

 

Key words : Theatre - Teacher Training - Sociology of Education – detachment 
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INTRODUÇÃO 

1º ATO – Abrindo as cortinas: Quem sois vois? O Eu docente em questão. 

 

O objeto central deste trabalho é discutir se existem possibilidades de o teatro 

ajudar na formação docente, de sociologia1, de forma mais ampla, com a compreensão 

trazida pela Sociologia de Erving Goffman (2009), onde as relações sociais muito se 

assemelham ao teatro, enquanto arte da interpretação/representação, e pela sociologia do 

ensino, com Henry Giroux e sua tese sobre o professor como profissional crítico e capaz de 

criar visões críticas. Por sua vez, ainda assim no campo do ensino, o Teatro de Bertold 

Brecht, de Jerzy Grotowski (1992) podem nos ajudar a compreender melhor o papel do 

professor ao trazer a relação ator-platéia como se fosse, respeitando devidas proporções, 

mas pensando no que pode resultar esse artesanato intelectual, professor-aluno e 

compreendendo a importância de suas ações diante dos desafios da construção de outras 

relações sociais, de uma nova e diferente sociedade. 

O auxílio trazido pelo teatro só pode ser pensado na perspectiva onde o também 

seja pensado o profissional da educação que tenha uma postura mais crítica e aqui me 

refiro a posicionamentos e fundamentações que direcionavam a leitura crítica, 

contestadora, da sociedade estabelecida, questionando o status quo e a organização sócio-

espacial das nossas relações. O que no caso da sociologia, se coloca de forma mais 

incisiva, tendo em vista a Orientação Curricular Nacional as OCNs (2006), como é 

conhecida no meio educacional. É pensando nas OCNs, sobretudo de sociologia, que 

proponho tal debate acerca do ensino da disciplina.  

Goffman (2009), ao propor a sociologia das relações, estava interessado em analisar 

as relações sociais e seus critérios, e suas formas e seus moldes. Pensava acerca das 

relações sociais que estabelecemos durante nossa vida, com suas diversas faces, objetivos. 

São relações que perpassam o afeto muita das vezes, sendo o indivíduo obrigado – ou 

coagido – a estabelecer reações que não são de interesse meramente próprio, diretamente 

                                                 
1 Podemos pensar, em outro momento, se tais reflexões cabem em outras disciplinas. Por ora, limito-me por 

questões simples a disciplina de sociologia.  
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próprio.  

Considerarei a maneira pela qual o indivíduo apresenta, em situações comuns de 

trabalho, a si mesmo e as suas atividades às outras pessoas, os meios pelos quais 

dirige e regula a impressão que formam a seu respeito e as coisas que podem ou 

não fazer enquanto realiza seu desempenho diante delas (GOFFMAN, 2009, p. 

09). 

 

Minha formação em Teatro começou nos anos de 2002- 2003. É nesse período que 

me recordo de ver uma interpretação fazendo tanto sentido assim pra mim. Tive a 

felicidade de, estudando já longe do centro da cidade e em uma escola particular em 

Petrópolis, ter aulas fantásticas de História com a lendária Tia Cris2. Com sotaque 

português e pinta de marinheiro, aventureiro, Tia Cris contava-nos a história sobre a 

chegada ao Brasil, a descoberta de um pedaço de terra, gigante, cheio de riquezas e belezas 

naturais.  

Nesta mesma escola, fazíamos a feira de ciências e  tínhamos, do ponto de vista 

controlador da instituição escola, uma liberdade para pensar na temática e na abordagem 

que seriam aplicados. Importante para a escola era fazer. O como fazer era tarefa da turma. 

Com isso, somados a muita criatividade por parte dos meus colegas de classe, pude montar 

uma oficina de Tunning (modalidade de modificação de automóveis ) com direito a 

miniaturas com luz de led e rachas históricos pelo vídeo game, e também um barraco de 

favela, onde havia muitas imagens cristãs, muitas solidariedade, pagode e vídeo game entre 

a rapaziada. Fora nessa forma mais lúdica que aprendi algumas coisas que até hoje carrego 

comigo. É nesse tipo de formação/aventura que escrevo tais linhas. 

O teatro, na minha vida escolar, sempre fora um elemento de formação e 

desconstrução do que sabíamos até então, das aulas ou das leituras complementares feitas 

no lar. No meu lar não se fazia ler, mas nos dos que me cercavam nos tempos de ensino 

privado, faziam e de forma abundante. Fosse em português, inglês ou até mesmo francês: 

minha classe tinha a cultura de ler. Eu nunca tive. E demorei a ter. Não se fazia ler porque 

éramos (e somos até hoje) uma família de classe trabalhadora que por pouco tempo 

dispunha de momentos para atender ao lazer. A televisão embora existente era pouca usada, 

com exceção da minha mãe, do lar, que ficava em casa com os filhos. Resumidamente, não 

tínhamos o costume de ler como também não havia o direcionamento e nem o hábito de 

escolher um livro adequado para a idade. Sequer os tínhamos. Algumas LaRousse 

                                                 
2 Tia Cris como era conhecida a professora Cristiane que ministrava aulas de História durante o meu ensino 

primário.  
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Cultural3, outras revistas de corte e costura, mas nada além disso4.  Poucos leitores.  Hoje 

temos o costume maior de ler e ver alguém em casa lendo. Mas isso depois de alguns anos 

em que eu e meu irmão mais velho pudemos entrar pra universidade pública. Demorei 

porque uma aberração dessa, da ausência de leitura, por ser um fato cultural profundo em 

nossa sociedade, precisa de tempo e compromissos para se fazer valer. Foi o teatro, 

sobretudo, somando depois a militância, a História, as Ciências Sociais, foram os fatores 

importantes para minha mudança e maior compreensão. Foi o teatro que me trouxe 

também algo que era necessário ao meu desenvolvimento: o aprender a ler não mais como 

um “analfabeto funcional”, mas me ensinando a interpretar 

No Ensino médio, tive contato com a profissionalização do teatro, em Rio das 

Ostras, no Centro de Formação Artística em Rio das Ostras, município litorâneo também 

da bacia de Campos, no RJ. Formar-me-ia graduado, devidamente regularizado como ator, 

profissional. Mas a vida não sendo uma caixinha de surpresas me reservou as Ciências 

Sociais em Campos dos Goytacazes como destino onde sempre falei com professores e 

colegas sobre a importância do teatro como transformação do Eu.  

Enquanto aluno de graduação do Curso de Ciências Sociais da UFF/Campos , 

membro da terceira turma, fui me deparando com um sério e incômodo problema. Não só 

pra mim, mas os seminários ou trabalhos apresentados oralmente eram dolorosos, 

inibidores. Quase “opressor”, pois fazia alguns dos meus colegas contorcerem-se na frente 

da sala. Isso me doía: tanto por eles, quanto por nós, que assistíamos um seminário ou 

trabalho acovardado, amedrontado. Coagido pela presença do falar em público, pela 

naturalização que trazíamos de professor como autoridade-autoritarismo na relação com o 

aluno, pela alta cobrança sobre nossas posturas que nos faziam ficar vigilantes com tudo 

que fazíamos/pensávamos em fazer. Como já dizia Castro (2006, p. 68): “e o aluno sabe 

que seu comportamento está sendo avaliado pelo olhar do professor e, ainda, que será 

considerado no seu resultado final, ele agirá de forma que a professora avalie 

positivamente”. 

                                                 
3Enciclopédia popularizada, hoje extinta graças ao Google e ao avanço tecnológico  
4 Meu primeiro livro ganhei aos 9 anos de idade da minha mãe por inspiração de uma novela global,  que 

trazia um dos personagens tocando saxofone em uma livraria. Ao ver uma personagem na novela da minha 

idade lendo o livro Helena do escritor  Machado de Assis na livraria mina mãe me deu de presente a mesma 

obra no Dia das Crianças. No entanto, por não ter o costume de ler pelas razões acima apontadas, tive a 

dificuldade da leitura da obra. Minha alfabetização assim como muitos dos meus amigos da periferia de 

Petrópolis. Penso que muitos dos graduandos e futuros licenciados venham a ter uma realidade muito 

próxima a minha quanto às dificuldades da educação e alfabetização. 
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Cursei meu Ensino Médio na modalidade normal: curso secundário para a formação 

de professor. Ou seja: fiz, durante três anos, o exercício de me fazer, de me forjar, 

professor. Estágios, disciplinas pedagógicas, a história e a filosofia da profissão, tudo isso 

era diariamente nos colocado a prova. Ao IMERO, meus agradecimentos, pois me 

preparara mais criticamente do que a outros ex-colegas de turma, de escolas passadas ou 

não. Debruçávamos sobre a teoria e a prática docente e por estarmos de fato inseridos, 

ainda e também, na categoria do estudante, criticávamos também nossos professores e suas 

práticas didáticas. Disto isto, volto ao longo debate sobre o Ensino de Sociologia e o 

espaço da escola. Temos muita vida escolar na nossa bagagem. Enquanto "aluno"/estudante 

são em média quinze longos e possivelmente, torturantes5 anos. Porque então refletia 

perguntas: por que não conseguimos utilizar tais memórias para termos uma postura 

profissionalmente mais tranquila na sala? Temos exemplos de professores na memória: de 

professores “malas” e suas aulas “chatas”, e de professores mais dinâmicos, que não usam 

só o quadro ou que só ficam sentados, mas com suas aulas interessantes, que prendem a 

atenção.  

É, portanto, papel da academia trazer tais preocupações reais para reflexões e, se 

possível, apresentar uma proposta de solução. É função de a pesquisa desenvolver 

tecnologias, digitais ou humanas, que tenham por objetivo tornar mais orgânico o ensino e 

aprendizagem, seja do aluno professorando ou do aluno clássico. É papel de a universidade 

produzir conhecimento acerca da mediação didática do conhecimento-mundo, facilitando 

tal mediação, auxiliando e amparando o docente nos seus afazeres e saberes diários. 

 Ao me referir aos receios, medos e pavores intrínsecos a mediação didática, faço 

trazendo nas entrelinhas a consciência sobre a responsabilidade social contida na profissão 

docente, e que por conta disso, há inseguranças legítimas que impedem o profissional de 

tomar determinadas posturas – mesmo que improvisadas – por receio da conseqüência que 

poderá ocorrer frente as relações sociais, mas que podem ser adequadas para a situação e 

para a relação professor-aluno. Intrínseco porque toda primeira experiência é como uma 

provação que temos que fazer para aqueles e aquelas que já passaram por esse rito, e agora, 

posterior aos momentos de sociabilização no espaço que o estágio docente nos possibilita, 

observamos e avaliamos mais - às vezes até de forma pejorativa- toda a nossa postura, 

nossas relações, nossas proposições. Se tivemos medo, o tivemos por que estar diante de 

                                                 
5Torturante por entender as dores e traumas que uma escola pode trazer na vida do estudante. Ver “L’Elève 

Ducobu” ( França,  2011). 
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uma sala afronta a muitos de nós, futuros docentes, que não estamos acostumados, não 

fomos socializados, de maneira coletiva, muitas das vezes. A sala de aula é um lugar 

diferente, que não dominamos símbolos e códigos já pré-estabelecidos, causa mesmo um 

estranhamento, um desconforto.  

Bom, se há esse receio, podemos nos perguntar por que não se suprimem tais 

fatores, por ora elementares, do processo de formação docente? Porque alguns dos 

estudantes universitário de licenciatura se formam e parecem não abandonar também esse 

receio, esse temor, ao deparar-se com a realidade da vida escolar e da profissão-professor? 

Seriam então nossas escolas e faculdades de educação incapazes de formar docentes 

totalmente conscientes do seu papel e da sua qualidade didática? São muitas perguntas e há 

poucas respostas a serem dadas. Mas as perguntas precisam ser feitas, como nos propõe 

(GIROUX, 1997) com a obra Os professores como intelectuais: 

 

Em vez de aprenderem a levantar questões acerca dos princípios que 

Subjazem os diferentes métodos didáticos, técnicas de pesquisa e teorias da 

educação, os estudantes com freqüência preocupam-se em aprender o 

"corno lazer", "o que funciona" ou o domínio da melhor maneira de ensinar 

um dado" corpo de conhecimento (GIROUX, 1997, p. 159). 

 

O referido trabalho tem como objetivo fulcral levantar questionamentos que nos 

desloquem do nosso lugar comum, já transformado em zona de conforto, para que 

problematizemos sobre os saberes e fazeres docentes. Sem um ar de prepotência ou 

arrogância, somente com os olhares e inquietações de um licenciando que vem 

questionando acerca das estruturas de formação docente ofertadas no país.  

Uma provocação que insistentemente circula em meus pensamentos e vai de 

encontro a esse questionamento acerca da qualidade da formação do nosso corpo docente: 

Será que nossas universidades, e algumas e resistentes escolas "normalistas", não dão conta 

- no bom português - de formar profissionais qualificados? Ou tais deficiências são 

mecanismos do desmonte ideológico trazido pelos pacotes de reformas econômicas 

sofridas pela "coisa pública" nós últimos muitos anos? 

Ainda que esta possa ser uma questão também para os docentes de outras 

disciplinas, acreditamos que os formados oriundos das ciências sociais sem 

dúvida enfrentarão sempre tal dificuldade inicial: como adequar a 

linguagem extremamente acadêmica na qual nos socializamos na 

graduação à realidade do aluno do ensino médio?” (CORDEIRO, 2009, p. 

261) 

 

De história instável, estando garantida na grade curricular das instituições durante 
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boa parte da existência dessas instituições, depois, a depender de governos e conjunturas, 

não pertencendo mais, a orientação da sociologia na escola é a de quê a disciplina sirva 

para promover a desnaturalização do mundo social. Que sirva para juntar os elementos 

sociais e causar a reflexão, através de perguntas e questionamentos que são ou foram feitos 

no decorrer da história da humanidade.  

Talvez sendo o fundamento que propiciou o surgimento da disciplina e a ciência, no 

século XIX, o debate aparentemente antagônico entre natureza e sociedade predominava na 

construção da cientificidade sociológica e o processo de desnaturalização foi se tornando 

hoje objeto central do fazer sociológico. Os processos históricos, políticos, econômicos, 

culturais, tal qual conhecemos nos dias de hoje, são de responsabilidade e de reflexo das 

relações sociais.  

Outro ponto crucial expresso nas OCNs de Sociologia ( (Ministério da Educação, 

2006 ) é o do “estranhamento” dessas relações e interações. O processo de desnaturalizar 

nossos costumes, nossos “poderes” exercidos, as desigualdades, as relações de segregação 

e marginalização, precisam passar por uma série de estranhamentos que podem ocorrer a 

depender dos estímulos, a depender das apresentações e divulgações feitas, da forma em 

que é feita. São questões novas, novos elementos histórico-político-econômicos, novas 

formas de dizer que são necessários para que possamos estranhar fatos que ouvimos como 

“correto”, como “positivo”, como “errado”, como “negativo”. As orientações curriculares 

para sociologia nos colocam a pensar que: “Só é possível tomar certos fenômenos como 

objeto da Sociologia na medida em que sejam submetidos a um processo de 

estranhamento, que sejam colocados em questão, problematizados” (BRASIL, 2006, p 

107). 

 

A sociologia aprofunda as concepções de vida social, amplia a compreensão de 

como ocorrem as interações sociais, como que se relacionam os indivíduos e sob quais 

normas e regras, legais ou morais, tem seu direito de existir garantido. Propiciam, então, 

muitos elementos que ampliam as contradições entre o quê são nossos costumes e hábitos 

correlatos a realidade concreta e sua dinâmica social.  

Essa compreensão mais ampla, com elementos que não determinam, mas incidem 

bastante na organização social, sem alinhadas ao atual projeto de escola, de Educação, não 

necessariamente, mas não só impede esse processo de desnaturalização, já que não há o 

estranhamento, mas como também pode facilitar a maior naturalização da dinâmica social 
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vigente, numa espécie de reafirmação dessa estratificação social, ou modelo econômico, 

por exemplo.  

Esses dois elementos são primordiais na construção de qualquer debate sobre o 

ensino da disciplina. Para iniciar uma conversa sobre, precisamos relevar e refletir sobre o 

que significarão e como resultarão na dinâmica social. 

Buscando pensar o teatro como transformação do eu docente apontamos 

problemáticas da didática na relação entre dois agentes: o professor e o aluno. 

Visando ampliar essas discussões o trabalho encontra-se organizado em dois 

capítulos. 

No primeiro ato, debaterei alguns problemas – dos muitos que há - que existem na 

formação docente, do ponto de vista de um formando em Ciências Sociais, licenciando em 

Sociologia e sob quais contextos forjei este problema que sucinta esse projeto de pesquisa 

e debate. Seja no viés da formação do professor, onde não se trabalha em cima das 

inseguranças de aplicar regências em salas, prevista em muitas apresentações de 

seminários, trabalhos; ou no viés de saúde do profissional que muito trabalha e muito tem 

danos, psíquicos e físicos, que muito podem ser amenizados se olharmos para a parte mais 

técnica do Teatro, da formação do Ator e da construção da auto-consciência corporal. 

No segundo ato, uma introdução breve, porém extensa, acerca dos links teóricos e 

diálogos de autores que, repletos de similitudes, trazem uma perspectiva ampla de debates 

e proposições que nos possa compreender desafios e horizontes que para nós estão 

colocados, professores em formação em pleno século XXI e sua “revolução digital”. Do 

debate sobre a Sociologia das Relações ao debate sobre respiração e aquecimento vocal: a 

inter-relação entre o Teatro e a Sociologia muito pode contribuir para uma formação plena, 

segura, autoconsciente, do professor. 

Com base nessas inter-relações, diálogos e discussões, proporei um possível norte 

para os problemas que levanto, em relação a nossa formação profissional, ao nosso ofício. 

Ao processo, mais especificamente, do fazer professor, pois é nele que poderemos incidir a 

ponto de não mais formarmos profissional tecnocratas, responsáveis somente pela 

execução linear e similar das orientações curriculares.  

Quanto à metodologia de trabalho aponto algumas observações. Obtive problemas no 

período em que escrevia este trabalho. De ordem pessoal e de ordem social: a categoria,( 

os docentes da Secretaria Estadual de Educação – SEEDUC), por exemplo, ficou cinco 

meses em greve sujeitos a corte de ponto e a conseqüência do boicote salarial. Não 
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consegui, então, realizar as oficinas de teatro que planejava, tampouco aplicar um 

questionário, tendo em vista das limitações que uma avaliação por questionário traria para 

o objetivo da pesquisa que propunha. 

 

 

CAPÍTULO I 

2º ATO – O que queres vois? A formação docente e o teatro 

 

Ao pensarmos nesse diálogo entre o teatro e a ciência sociológica devemos 

primeiramente pensar em quais autores da referida área de conhecimento abarca essa 

proposta. Ao recorrer à sociologia das relações, debruço-me sobre Goffman (1978) que 

propõe uma análise na micro-relação, pensando que há uma coerência entre o que dizes o 

agente e o que entende o interlocutor. Em sua obra “A representação do EU na vida 

cotidiana”, o autor traz à tona do debate acerca das apresentações conscientes feitas pelo 

indivíduo em determinados e diferenciados espaços sociais: “Assim, quando uma pessoa 

chega a presença de outras, existe, em geral, alguma razão que a leve a atuar de forma a 

transmitir a elas a impressão que lhe queira transmitir” (GOFFMAN, 2009, p. 14) 

Para o autor, as relações são como jogos, e aqui entro com a perspectiva cênica do 

termo com maior ênfase – que envolvem agentes e atores, que mais conscientes deste jogo, 

vão variar as impressões conforme seus interesses. Há uma mudança na forma com que se 

constrói e se divulga tal informação, seja ela sobre fatos ocorridos na sociedade, ou com o 

próprio indivíduo, constituída por sua história, sua experiência.  

As relações sociais são dinâmicas. Essa afirmativa é presente nos estudos das 

Ciências Humanas. Uma mudança repentina de humor, por exemplo, modifica nossas 

relações com todo e qualquer indivíduo. Seja seu “chefe” ou seu “subordinado”. Fatores 

como esse, ou como o espaço externo, ou o objetivo pessoal e/ou o do interlocutor podem 

fazer o ator/sujeito – aqui demonstro os dois como da mesma forma, a manifestar sua 

consciência social – ter outra postura. Reafirmo isto tendo em vista o objetivo da 

abordagem do meu trabalho de conclusão de curso,  como veremos no decorrer dos 

capítulos. 

Segundo Goffman (2009) esse jogo no comportamento dos indivíduos na complexa 

vida social permite que exerçamos a nossa liberdade, mas desde que saibamos que 
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enquanto atores/agentes, estaremos expostos e haverá condicionantes para nos 

comportarmos, seja pelo meio em que estamos inseridos, seja pelos objetivos a serem 

alcançados. As relações de poder contidas na sociedade nos colocam diversas situações de 

interlocuções e que em adversas condições, inclusive, podem modificar nossas 

vestimentas, nossa linguagem, além dos objetivos distintos que iremos obter, caso toda esta  

“fachada” como denomina (GOFFMAN, 2009) possa ser adaptada às condições das 

diferentes situações. Por fachada emprega-se a ideia de que o indivíduo vai se orientar a 

partir do espaço, do lugar, físico ou não, que está inserido, pois isso pode influenciar a 

forma com que essa interação irá ocorrer. 

O teatro, do grego Théatron, de significado próximo a “ver, enxergar”, “lugar de 

onde se vê6”, tem história para mais de séculos. Sempre aliado ao desenvolvimento da 

humanidade, usado como forma de distração, manifestação cultural, construção de uma 

tradição, não deixa de reproduzir criticamente as realidades que perpassa, deixando 

interpretações de tempos que não vivemos para que possamos, anos e anos depois, refletir 

e compreender o que se passou. O teatro assim se coloca como um instrumento 

fundamental, inclusive, para analisarmos as sociedades e suas épocas.  

 

Muito se desenvolvera o que se chama hoje de artes cênicas7. Desde seu 

surgimento, sem espaço próprio para acontecer, eram com os próprios pés que o teatro 

rodava toda a Europa. Depois, mesmo com sua caixa cênica, o palco, fora atrás das 

carroças de trabalhadores pauperizados que o teatro pegou carona para continuar sua 

missão de fazer rir, fazer chorar, fazer pensar. Logo após o processo de industrialização, 

com os avanços tecnológicos que acompanharam todo esse processo, o Teatro não ficou 

aquém e tampouco alheio. Fosse para demonstrar o alto teor de automatização que a vida 

humana vinha ganhando ou para reproduzir os ideários de uma pequena parcela abastada 

da sociedade, sejam nobres ou ricos, burgueses, o teatro seguiu-se reflexo do tempo 

histórico e caminhou como instrumento que construía sua própria narrativa sobre as 

relações sociais, sobre a vida. Essa disputa de narrativa caminha há séculos, criando 

repressões e resistências em todos os momentos da nossa História. Aqui, vale a pena 

                                                 
6Significado expresso no livro do Jameson Frederich sobre o Brecht e seu método, usado no debate deste 

trabalho 
7 Por ser de origem bem antiga, muito fora escrito, debatido e apresentado quando o assunto é artes cênicas. 

Mas uma obra base, pela sua amplitude, seria “A História  Mundial do Teatro, de Margo Bertold. 
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ressaltar os relatos trazidos pela Margot Bertold, em “A História Mundial do Teatro8” 

(2001), livro de importância na minha formação, apresentado ainda nos tempos de 

formação em Teatro. 

Mesmo sendo constantemente marginalizado, sofrendo pressão das elites por ser 

uma arte que poderia ser feita em qualquer espaço, e não necessariamente em um “palco 

Italiano”, o teatro  não precisava contar com muitos elementos cênicos. Ele teve uma 

batalha intensa com o cinema quando surgiu, sendo então a novidade. Mais elitizado, o 

Cinema não retirou a importância social da arte da representação, continuando então a 

incomodar parcelas mais conservadoras da sociedade, que viam o teatro como coisa de 

“gente à toa”. 

Qual mecanismo “moral” não nos permite, após julgamento individual e separação 

do "certo e do errado", reproduzir o que acharmos válido enquanto método didático?  

Moral enquanto mecanismo psico-social de critérios, preferências, que regulam 

nossos costumes e nossos hábitos, dos mais “corriqueiros” e “automáticos/inconscientes” 

aos mais racionais e “pensados”. Todos nós, seres humanos que convivem em sociedade, 

estamos sob a regência desse mecanismo. Nesse sentido, podemos pensar junto de Emile 

Durkheim, em sua obra “Educação Moral” (2012), que estabelece análises sobre a 

importância da escola enquanto uma instituição que por essência é formadora de uma 

moral, da construção no nosso ideário do que é correto, do que é errado, para serem feitas 

em sociedade.  

Vamos além: qual mecanismo moral nos faz travar ao reger uma turma ao “dar 

aula”? São empecilhos como estes, que dificultam o processo de ensino-aprendizagem do 

professorando, pois por vezes traumatizam, e que podem, em casos raros, mas existentes, 

fazer o formando desistir do magistério como carreira. Essas questões são agravadas pelas 

adversas condições de trabalho e salário da categoria9.  

Prendo-me mais enfaticamente a esse momento histórico, pós-revoluções 

industriais, com uma ampliação da divisão do trabalho, uma complexificação maior. 

Enquanto a arte da representação, costumeiramente compreendida dessa forma, ao menos, 

pode ver que sempre, em toda a história da humanidade, o teatro fora instrumento de 

                                                 
8 Obra-síntese para a compreensão do Teatro e o desenvolvimento da Humanidade, enquanto arte de 

interpretação e representação, a luz de épocas históricas distintas, sendo refletida nos dias de hoje. Leitura 

importante a ponto de ser aqui por mim sistematizada. 
9 Durante a execução deste trabalho, os profissionais da Educação do Estado do RJ encamparam uma 

justíssima luta que durou mais de noventa dias ( terminando semana antes da finalização deste trabalho), teve 

corte de ponto, ocupação da SEEDUC Regional NF, manifestações em Campos e na Capital e unificação com 

outros setores do funcionalismo público do estado. 
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organização social, assim, digamos. A relação com o externo, nas sociedades tribais, por 

exemplo, eram possíveis graças a rituais que apresentam o que hoje podemos dizer, um 

predomínio da teatralização, de tornar a relação, ora religiosa, crente, em algo técnico, 

automatizado por vezes: 

 

Para o historiador de teatro, um estudo das formas pré-históricas revela 

paralelos sinótieos que o seduzem a traçar o desenvolvimento da 

humanidade mdiante o fenômeno do “teatro”. Conquanto nenhuma outra 

forma de arte possa fazer essa reivindicação com mais propriedade, é 

também verdade que nenhuma outra forma de arte é tão vulnerável à 

constelação dessa reivindicação (Berthold, 2001, p.2). 

 

Com esse caminhar como reflexo, variações em todo o fazer teatral produziram, o 

que hoje colhemos, um rico arcabouço cênico, indo da compreensão da função social, até 

ao debate mais profundo sobre estética teatral.  

A relação que o teatro tem com as relações sociais é enorme: por vezes fora ele o 

instrumento de reprodução de práticas e costumes sociais, ora para reafirmar, lembrar, ora 

para mostrar e criticar, negar. Impossível dissociar, por isso, o teatro do desenvolvimento 

histórico da sociedade.  

As marcas, assim como na História da Ciência, na História do Teatro, uma das 

contribuições mais presentes também vem da Grécia. Pela sua importância real e pelo fator 

eurocêntrico do Mundo. Mas ainda sim, de extrema importância para compreendermos o 

desenvolvimento do método teatral que ainda hoje atua nos palcos, nas ruas, praças, praias, 

salas de aula, auditórios. O que se sabe, de certo, é que há uma dificuldade enorme em 

fazer, em breves palavras, ou extensas produções acerca do desenvolvimento histórico do 

Teatro. 

São tragédias, que representam dilemas da vida na Grécia10 antiga, seja nas 

reflexões filosóficas, ou nas questões políticas, a sociedade grega sempre se viu 

representada nas peças e espetáculos apresentados no arquipélago. Com suas histórias de 

vilão, mocinho, herói, salvação, o teatro veio reproduzindo-se trazendo, mesmo que 

implicitamente, uma condução moral que nos levava a refletir e pensar em agir em 

conformidade causal, já que em tal personagem havia um conjunto de códigos morais e 

que o levavam a situação de conforto, como herói em alguns casos.  

                                                 
10 Uma das obras importantes para a compreensão dessa questão é Lisístrata – A guerra dos Sexos”, de 

Aristófanes, escritas em 411 a.C., que relata a Guerra do Poloponeso, fato histórico real. Uma tragédia 

cômica de cunho social. . 



23 

 

  Porém, o teatro grego não acreditava que o público seria equivalente a sua quarta 

parede cênica11, não encenavam com o intuito de anular a presença e participação dos 

mesmos. Ao contrário, o teatro grego pode ser o início do que se sabe hoje como quebra 

dessa quarta parede, é usado para compreender através do “coro”, qual seu papel de 

interlocutor com a platéia, trazendo sensações e sentimentos, pensamentos e desconfortos, 

reflexões e afetos, que poderiam ou não ser sentidos por uma platéia. Era ele quem dava a 

condução dramatúrgica do espetáculo para o público. Quem podia através de elementos 

orais, emotivos, físicos, representar e interpretar determinado papel social que não fosse 

exercido por ele diariamente. Essa questão podia não ser baseado no sentimento sentido 

pela platéia, o que causa contradição e reflexões sobre o assunto.  

Nesse momento, é importante então trazer o debate acerca do fazer professor, então. 

A História do “fazer docente” também é cheia desses marcos e dessas perguntas: como 

fazer? Em todos os modelos pedagógicos, didático, técnicos, essa pergunta baseia toda a 

discussão e construção de outras alternativas e possíveis soluções sobre a realidade do 

professor nos dias de hoje. O modelo tecnicista de Educação, adaptado após sobretudo as 

revoluções industriais e tecnológicas, pretende adequar a sociedade a esses parâmetros pré-

estabelecidos, por um determinado modelo econômico-social, e por isso a instituição 

escolar, de Educação formal, é um caminho útil a manutenção do status quo. 

A imaginação sociológica (MILLS, 1975) é um elemento importante nesse trabalho, 

pois é exercitando-a que proponho a discussão interdisciplinar, podemos dizer, onde o 

teatro poderia auxiliar a formação do professor de sociologia, por poder causar no 

professor o estranhamento e a desnaturalização do mundo que a disciplina tem como 

orientação curricular.  

O debate acerca da didática, portanto, é o paralelo que farei junto do Teatro e do 

Ensino de sociologia, já que é através dela que tornaremos o processo de ensino-

aprendizagem dos nossos alunos mais interessantes, interativos, contrariando a lógica da 

atual escola, de tornar o estudante um “recipiente”, um “depositário12, meramente refém da 

visão “conteudista”, onde bastará saber o “bê-á-bá” para se passar de ano, única 

preocupação da instituição de educação formal dos dias de hoje. 

                                                 
11 Com a utilização pelo Teatro da Caixa cênica, ou palco Italiano, referência a origem, um lado dessa caixa 

estava aberto, onde a platéia localizava-se. Porém, o Teatro durante muito tempo, enquanto encenado, 

construía mentalmente, talvez, uma parede “imaginária”, a fim de tornar a presença da platéia algo de menor 

importância, como se a ignorasse, encenando sem reconhecer a quem fazia-se tal cena.  
12 Falas de professoras nos momentos de estágio na escola, em relação aos estudantes mostrarem  interesses. 

Ela então julgou necessário compreender os estudantes enquanto tal, demonstrando a crença – subjetiva ou 

não – no “conteudismo”, elemento clássico da visão tecnicista de escola. 
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Como vemos a partir dos estudos trazidos pelas professoras-pesquisadoras Juliana 

Maçaira e Marina Cordeiro (CORDEIRO, 2009) as dificuldades de ser cientista social, 

professor de sociologia atuante, são inúmeras, pois as contradições vistas nas escolas são 

muitas, como por exemplo “(...) a questão da adequação da linguagem científica ao ambiente 

escolar”(p.261), por exemplo. A questão importante no referido trabalho, está em como a 

escola se tornou um espaço de controle, de vigilância, e não mais de exploração do novo, 

do desconhecido. E como isso se estabelece, onde há a relevância, pois a posição de 

autoridade do professor é muita das vezes confundida e colocada de maneira impositiva, 

deixando de ser autoridade para virar autoritária. A posição distanciada que é tida pelo 

professor da escola tecnicista cria esse distanciamento em relação ao aluno, ao resto do 

corpo gestor escolar.  

A coordenação pedagógica representa a figura central na 

determinação de regras na escola, juntamente com a vice-direção. 

A direção e os professores estariam no mesmo nível de tomada de 

decisão e os alunos e alunas estariam no último pra, apenas se 

adequando às sanções escolares. (CASTRO, 2006, p. 67) 

  

Pouco também nos debruçamos sobre o assunto. Mesmo que haja uma série de 

trabalhos preocupados com essa temática, com esse enfoque, o alcance dele na realidade, 

na sala de aula, na aplicação prática, é defasado. Pela separação, ainda na graduação, das 

modalidades de Bacharelado e de Licenciatura, dificultando a ampla atuação do professor 

– que no caso viraria professor-pesquisador – ou pela dura realidade material das escolas: 

há uma dificuldade didática que aqui pretendo expor e que mesmo de natureza dúbia e 

confusa, precisa ser discutida, pois os problemas gerados por ela são inúmeros gerando 

empecilhos enormes na construção de uma educação emancipadora, de uma pedagogia 

crítica. 

Na leitura dos “Estudos sobre Teatro” do Bertold Brecht, de 1978,  discutiremos a 

região central da obra que fora construída pelo autor sobre o teatro. O conceito de 

distanciamento cênico será aqui explicado e utilizado para propor reflexões sobre a 

formação do professor de Sociologia. 

O contexto teatral anterior a essa proposta de Brecht para a interpretação, era de 

uma cena realista, de um espetáculo que não compreendesse a existência da platéia: sabia 

da sua existência, da sua presença, mas agia como se não estivessem ali, capazes de não 

incomodar a quem assistisse. O teatro realista não parte da premissa de que o público 

também é mecanismo cênico. Não permitia o diálogo diretamente como os atores, como 

já fora abordado aqui. 
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Quando falo cênico, refiro-me ao espaço onde acontece a cena. Ou seja: o cenário, 

o figurino trajado. Seja em um palco italiano, seja em uma sala de aula, com o quadro 

branco ao fundo – que convenhamos, tem suas disposições muito parecidas com os 

teatros que se conhece. 

Com uma vida transtornada, em um conturbado momento político e social na 

Europa, Brecht sempre fora um ativista em prol da visão crítica sobre o os fatos que 

vinham ocorrendo, sobre as relações sócio-político-econômico-culturais, com o Mundo.  

O período Nazista na Alemanha entre 1920 e 1940, com todas suas ações genocidas 

e esmagadoras, fez com que mudasse de país para país, refugiando-se, forjou uma arte 

crítica, que pelo alto teor social, com apelos e reflexões acerca das relações de poder 

estabelecidas a época, que deslocava, ou deslocaria, a vida intelectual dos espectadores, 

trazendo reflexão sobre o fato discorrido. A arte de Brecht era uma representação da vida 

real, baseada na vida real. Não a vida real em si, sendo reproduzida. Trazia ao palco para, 

a partir dele, questionar e/ou demonstrar outras possibilidades de socialização, de 

construção moral. 

Para tal, Brecht propunha um método teatral, um conjunto de técnicas que, 

treinadas repetidas vezes, com dedicação e pesquisa, propicia o uso crítico do teatro, pois 

ao distanciar-se da realidade da personagem, que está no contexto da peça, e aproximar-se 

da platéia, para dialogar com o público não mais como personagem, agora distante, mas 

como ator, como sujeito, tira o espectador da passividade então necessária para o teatro 

naturalista. O distanciamento, ou efeito V, é o ponto central de diferenciação teatral, e 

marco na sua história. Fator elementar do que se chama: teatro épico. 

 

O Teatro Épico utiliza, de forma mais simples que se possa imaginar, 

composições de grupo que exprimam claramente o sentido dos 

acontecimentos. Renuncia a composições ‘acidentais’, que ‘simulem a 

vida’, ‘arbitrárias’, o palco não reflete a desorganização ‘natural’ das coisas 

(BRECHT, 1978, p. 32). 

 

Portanto, o objetivo do distanciamento, no teatro épico, é trazer para o consciente 

do espectador as emoções manifestas na representação proposta pelo autor. O período 

histórico em que a teoria do distanciamento é resgatada, é dominada pela forma e 

conteúdo, realistas na construção teatral, fazendo com que o ator projete suas emoções 

inconscientemente, como se não tivessem exaustivamente ensaiado, como se fosse 

primeira vez, a enganar o público. Essa era a linha do teatro realista da época.  
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 O distanciamento promovido pela interpretação do ator serve para justificar a ação 

da personagem que nada tem a ver com a realidade expressa no contexto do espetáculo. A 

ação da personagem é entendida enquanto fenômeno, devendo causar um estranhamento. 

Não se deve criar, o ator no palco, uma ilusão. Pelo contrário: deve ele trazer elementos 

que propiciem ao espectador, filtrado pelas emoções anteriormente vividas, uma 

interpretação autônoma e um entendimento singular da ação tomada pela personagem em 

determinada cena. Nas palavras do autor: 

 

Para o ator é difícil e cansativo provocar em si, todas as noites, 

determinadas emoções ou estados de alma; em contrapartida, é-lhe 

mais fácil revelar os indícios externos que acompanham e 

denunciam essas emoções. Mas a transmissão de emoções ao 

espectador – contágio universal – não é, decerto, uma transmissão 

pura e simples. Nela surge o efeito do distanciamento, que não se 

apresenta sob a forma despida de emoções, mas sim só a forma de 

emoções bem determinadas que não necessitam encobrir-se com as 

da personagem representada (BRECHT, 1978, p. 60). 
 

O espectador tende a apossar-se dos olhos do ator para, assim como ele, 

compreender o andamento da cena e suas emoções construídas a partir dessa perspectiva. 

Assim como funcionava o Coro Grego no início do Teatro tal qual conhecemos nos nossos 

dias, o distanciamento narrativo é o que fará o espectador se perceber enquanto sujeito, 

provido de capacidade cognitiva e raciocínio lógico. É no distanciamento do ator que 

aparece a possibilidade de se promover o distanciamento do público. 

Contudo, esse processo só poderá ocorrer, o da estranheza, se o ator, no processo 

interpretativo proposto pelo método “brechitiniano13” tiver clareza das suas convicções e 

das convicções da personagem, que só existe naquele tempo em que está sendo 

representada. O método interpretativo proposto pelo ator de forma mais fria, distanciada, 

faz com que seja a personagem o centro da construção emocional da sua interpretação, que 

seja, então, embasada na construção da cena, cena após cena do processo teatral, e não 

mais na capacidade de reprodução constante das mesmas emoções, como propunha o teatro 

até então, com seu processo de construção sendo omitido, na tentativa de tornar as ações 

um “acidente”, obra do “acaso”.  

Portanto, o método do distanciamento é historicamente referenciado justamente por 

romper com a lógica dominante à época, onde o teatro realizada um espetáculo naturalista, 

                                                 
13 Termo usado para toda e qualquer obra produzida ou escrita por Brecht, e que nela conste seu método 

presente. Na leitura de um poema, de uma teoria teatral, ou na montagem de um espetáculo. 
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que pouco parecia arte, de tão próximo a vida real que o era, ignorando a platéia e o que 

compreendia a partir de tudo que via. Dizia Brecht sobre Stanislawsk, que o mesmo: 

(...) preconiza um grande número de artifícios, todo um verdadeiro 

sistema, por intermédio do qual é possível provocar sempre de 

novo, ativamente, em cada espetáculo, aquilo a que chamou 

creativemood, disposição criadora (BRECHT, 1978, p. 59) 

 

A preocupação que Brecht trazia na sua obra, de forma central, era a capacidade do 

teatro de reproduzir a sociedade. Era contra esse contexto que sua produção intelectual e 

técnica versava em sua época. Para o autor, o teatro deveria tomar um teor subversivo, que 

fosse contrária a essa reprodução, que desconstruísse o que estava dado nas relações. Um 

teatro, pro tempo em que fora proposto, muito revolucionário. Toda a repressão do Estado 

nazista, nas mãos facínoras de Adolf Hitler não poderiam ser mais pedagogicamente 

emancipadora do que foi na mão de Bertolt Brecht, que produziu um intenso conteúdo 

crítico a ditadura, mas ao mesmo tempo propunha uma outra realidade concreta, a 

transformação da sociedade capitalista.  

 Ao pensar o teatro nessa perspectiva, onde as emoções serão de responsabilidade 

final da platéia, que irá, através das suas condições de existência – quem são, onde estão, 

por quê ali estão – trazer condições para o entendimento subjetivo das emoções que 

somente foram estimuladas pela interpretação. A depender dessas condições que as 

emoções serão percebidas, cabendo ao ator levantar alguns questionamentos através de 

gestos e símbolos que para além do discurso possam provocar o distanciamento e a 

reflexão em cima do que fora discutido na peça. Essa nova lógica é contrária a forma de 

produção teatral vigente, tradicional.  

 Por conta desse fator reflexivo e não reprodutivo que o teatro do Brecht se propõe 

próximo das questões reais da vida em sociedade. Um teatro social, com um caráter 

político de questionar, trazer reflexões sobre a nossa vida cotidiana e não mais reproduzi-la 

de forma acomodada, amorfa. O teatro, enquanto arte, na perspectiva trazida pelo autor, 

perde se for reduzido meramente a instrumento de reprodução da vida social. Se assim, 

passa então a ser mais um espaço de disputa de interpretação e entendimento da vida, 

fazendo surgirem debates e oposições a outras formas de entendimento da vida:  “Por que 

razão não havia a arte de tentar servir, com seus próprios meios naturalmente, essa grande 

tarefa social que é dominar a vida?” (BRECHT, 1978, p. 62) 

 Distanciamento, por tanto, é a capacidade técnica que o ator deve ter para poder se 

distanciar da personagem que apresentara para trazer a realidade social como questão, ao 
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debate, mostrando a posição do eu-ator e conseqüentemente, confundir a interação do 

espectador, que até então não havia percebido os teores reais existentes no espetáculo 

apresentado. Havendo o distanciamento do ator em relação a personagem, o estranhamento 

ocorre, pois o espectador é forçado a sair daquela “ilusão” causada pela encenação e é 

posto automaticamente à reflexões e empatias  

O método do distanciamento, portanto, muito se aproxima, conscientemente, 

pois Brecht escreve sobre, do que se conhece enquanto didático, como elemento mediador, 

facilitador, do processo de ensino-aprendizagem. O Teatro pode – e deve – ter o papel de 

ensinar, de fazer refletir sobre a vida social e isso não necessariamente é antagônico ao 

fator entretenimento contido na arte. Pode também a comédia, o riso, ser pedagógico no 

decorrer do espetáculo, dependendo, sobretudo da aplicação do método, da apreensão da 

técnica do teatro épico:  

Ensinar é portanto mostrar, como já se observou; a representação 

dramática do ensino e a demonstração da demonstração, a 

demonstração de como se mostra e demonstra (JAMESON, 2013, 

p. 130) 

 

 Impera-se a ilusão no fazer Teatro, ficamos impedidos de nos utilizar do elemento 

que no Ensino de Sociologia é de extrema importância: a Imaginação Sociológica. É 

através desse dispositivo mental-cognitivo que poderemos pensar na totalidade das 

relações sociais, mesmo sem conhecê-las de fato, somente ligando os elementos trazidos 

pela História, pela Ciência Política, pela Antropologia, pela Arte, etc. Portanto é ela o 

objetivo central do distanciamento. Elevar a ilusão do mundo das aparências ao profundo 

constrangimento a fim de poder causar deslocamento na zona de conforto do 

indivíduo/aluno.  

Portanto, ao pensarmos nessa inter-relação do teatro a partir de Brecht e Grotowski, 

com a sociologia das relações de Goffman, com a Pedagogia crítica de Henry Giroux, 

contemplamos a discussão acerca das similitudes entre um palco e uma sala de aula; entre 

uma reunião de negócios entre investidores e empresários e uma peça de teatro com suas 

relações cênicas, porém não ilusórias; que a postura crítica do professor de contextualizar 

historicamente seu fazer social é a mesma postura crítica do ator que quer, fazendo arte, 

transcender e trazer o ponto crítico do próprio em relação às ações da personagem que até 

então estavam soando super naturais. Para isso, não há necessidade de muitos recursos, 

físicos ou materiais – talvez técnicos sim. Pois se uma boa aula, uma aula crítica, depende 

do professor, mesmo estando envolto a uma dura realidade material e escassez de recursos, 
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será através da voz, da respiração, dos gestos corporais (Bourdieu et Passeron,2014), das 

vestimentas ou elementos pontuais, que o professor irá se debruçar para construir o melhor 

mecanismo de mediação didática do conteúdo para com as realidades concretas dos 

estudantes. 

 

CAPÍTULO II 

3 º ATO - Então Toma! Teatralização e ensino: a transformação do Eu docente 

 

Para concluir a reflexão acerca da formação docente nessa escola que reafirma e 

reproduz o sistema de exclusão vigente, debruçar-me-ei sobre a teoria do teatro épico, que 

somada a uma visão crítica da profissão Educador/Professor, onde o mesmo não só será 

responsável pela mediação didática, mas também com uma formação ampla, mais humana, 

poderá auxiliar no processo de desnaturalização da vida social. 

 

Diferente de muitos movimentos de reforma educacional do passado, 

o atual apelo por mudança educacional apresenta aos professores 

tanto uma ameaça quanto um desafio que parecem sem precedentes 

na história de nossa nação. (GIROUX, 1997, p. 157) 

 

Se formos olhar para a história do Teatro no Mundo, com mais ênfase no Brasil, 

trazendo concomitante e paralelamente a história da Pedagogia Radical, de enfoque crítico, 

iremos perceber as várias verossimilhanças no processo de desenvolvimento da Educação e 

da Arte no país. Primeiro, caberia dizer que há uma incansável luta por parte da 

dramaturgia nacional pela construção de uma identidade única, podendo unificar do 

Oiapoque ao Chuí toda a diversidade contida no povo brasileiro.  

O teatro, por sua vez, já teve como papel reafirmar nossa posição de subserviência, 

de subdesenvolvido, tendo por décadas servido para “tirar sarro” do povo brasileiro, 

construído a partir de dramaturgias européias, com atores que muitas das vezes eram 

estrangeiros e pouco dominavam nosso idioma. Dessa forma, caminhou durantes décadas a 

“nossa” arte - entre aspas porquê talvez nem possamos chamar de nossa. 

Em paralelo, temos o “nosso” sistema Educacional. Existente para formar as elites, 

desde seu surgimento, seja no ensino superior ou fundamental/médio, caminha até os dias 

atuais na construção dessa “ingênua14” missão. Quando ocorre a exceção de formar o filho 

                                                 
14 Ingênua porque me refiro ao tom das críticas que fazem os setores mais conservadores, de que há por trás 

da sociologia uma tentativa de doutrinação marxista, como dizem, e legitimam o projeto que atualmente 

polariza o debate acerca da Educação no Brasil, chamado pelos movimentos de “Escola Sem Partido”, que 
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ou filha da classe trabalhadora, envolve-o na instituição como uma série de mecanismos 

elitistas e elitizantes, como ensina (BORDIEU & Passeron, 2014), com a obra “A 

reprodução”, onde uma Educação se não popularizada, na sua lógica de organização, serve 

ao conjunto de mecanismos de segregação, na reprodução da sociedade tal qual 

conhecemos, de exclusão e mais exclusão social: 

 

A aprendizagem que conhecemos da escola, da preparação profissional, etc., está 

indubitavelmente penosa. Mas deve ter-se em conta em quem circunstâncias e para 

que objetivo ela se processa. Trata-se, na realidade, de uma compra. A instrução é 

mera mercadoria, adquirida com objetivo de renda. Em todos aqueles que 

ultrapassaram a idade escolar a instrução tem de ser levada a efeito quase que em 

sigilo, pois quando confessa ter de aprender coloca-se, simultaneamente, num 

plano inferior, considerando-se alguém que sabe pouco (BRECHT, 1978, p. 42). 

 

Com o desenvolvimento mais complexo da sociedade com as revoluções industriais 

e tecnológicas, novos paralelos são feitos, tanto no Teatro quanto na Educação e que 

precisam ser amplamente debatidos cada vez mais. O tecnicismo das grandes fábricas 

parece tomar os gabinetes e salas de aula, de universidades e escolas, com o intuito de 

forjar ali, não cidadãos conscientes dos seus direitos, politicamente ativo, mas sim 

potenciais trabalhadores alienados em um sistema de produção desumanizante. Parece, ao 

que minha “memória escolar” permite, muito com o espaço de sala de aula, onde 

uniformizados, sentados perfilados, em silêncio pela maioria do tempo, exceto quando lhe 

for algo perguntado.  

Há, após metade do século XX, uma entrada consciente e relacionada a esse 

movimento do modo de trabalho tornando-se modo de pensamento, relacionando-se ao 

nosso desenvolvimento capitalista peculiar, com uma ilusão de pacifismo por parte do 

povo, que era parte mais marginalizada nessa estória. Entretanto, esse movimento sofreu 

certas e sérias resistências de setores envolvidos com a Educação, seja em sala, ou no 

planejamento, ou na “gestão”, que comungam com a visão crítica da função da Escola, que 

não reproduza e pelo contrário, possa criar bases para se estabelecer o que futuramente 

poderão e deverão ser as mudanças sociais necessárias para sanar alguns dos problemas 

históricos vividos nessa sociedade.  

Portanto, essa implementação, ou imposição – como prefiro – apesar de vigorar, 

obteve bastante resistência e organização dos movimentos sociais. Influenciado por 

teóricos marxistas, a visão crítica questionava a essência do “papel social” do professor, 

                                                                                                                                                    
tem como premissa repudiar conteúdos e orientações didáticas muito utilizadas pela nossa disciplina.  
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que enquanto autoridade usava-se do autoritarismo para fazer-se valer no controle da 

turma, enquadrando os estudantes, como se não bastasse, como sujeitos desprovidos de 

conhecimento, de sabedoria.  

Não é esse o perfil, os costumes e hábitos, de um professor que tem autonomia para 

planejar todas as variáveis do seu trabalho, seja conteúdo a ser discutido, ou a forma com 

que isso será dado ministrado. Mesmo com uma ampla discussão acerca do conteúdo a ser 

abordado, muitos dos profissionais que atuam nas salas do ensino médio divergem do 

material, por exemplo, contido no livro didático. Não há uma participação ampla dos 

profissionais das escolas. Quando há, é algo seleto e não amplamente divulgado. Então fica 

a cargo dos pesquisadores em Ensino somarem fortemente à discussão sobre o 

planejamento do conteúdo disciplinar. 

 No teatro, tudo aparentemente da mesma forma, seguindo a mesma lógica: ator, 

dramaturgia, dramaturgo, cenário e figurino, concepção estética dentre outros  vinham das 

terras d’álem mar para que aqui pudesse virar consumo para elite e o que fosse por ela 

rechaçado, fosse dado, paulatinamente, aos demais “brasileiros e brasileiras”. Uma Elite 

Nacional que não se sentia pertencente à Nação. E não se sentindo, por vezes tinha 

interesses anti-nacionais, colocando-nos sob o jugo da marginalização, alocando-nos na 

periferia do desenvolvimento.  

 Financiados pelos empresários nacionais, pela igreja, pelo “latifúndio15”, os artistas 

não tinham outra opção se não fazer o que queriam tais setores. E o ataque ao país era a 

palavra de ordem da elite nacional nos idos início do séc. XX. O povo não assistia aos 

espetáculos, mas era constantemente retratados e usado como motivo de piadas pejorativas. 

Nossa condicionada ignorância era motivo de risos de uma elite superficialmente 

intelectualizada. 

Para então poder me apropriar da teoria teatral como base para reflexões acerca da 

profissão docente, é necessário que relate a minha experiência ao menos, tendo em vista as 

dificuldades encontradas por mim em realizar a pesquisa de campo desejada.  

Inicialmente a proposta desse projeto estava em uma  série de oficinas de teatro, nas 

aulas de Sociologia que, desde a história da arte, traria exercícios de consciência corporal, 

como respiração, entonação vocal, improvisação. Ou seja, exercícios básicos que ajudam, 

sobretudo, o professor, ao estar diante de uma turma, ou plateia, que reagi tal quais os 

estímulos trazidos, mas que tem bagagens histórias individuais e que mesmo não 

                                                 
15 Condição de existência, de um pequeno mas poderoso grupo, em um país com as dimensões territoriais 

como o nosso, com a história do seu processo de formação econômico, político, social e cultural. 
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parecendo, são fundamentais e fundantes na construção do caráter e da visão de mundo do 

alunado.  

 Gostaria de ter feito as oficinas baseadas nos temas do Currículo Mínimo da 

Secretaria Estadual de Educação (SEEDUC): o conhecimento sociológico, cultura e 

diversidade, cultura e diversidade, preconceito e discriminação, cidadania, direitos 

humanos e movimentos sociais, trabalho, sociedade e capitalismo, relações de trabalho, 

estratificação e desigualdade, cultura, consumo e comunicação de massa, poder, política e 

Estado, cidadania, democracia e participação política, Formas de violência e criminalidade 

(ANEXOII). 

 Provavelmente seria engradecedor para ambos os lados. Para minha pesquisa e 

problematização, mas também para o exercício cotidiano da profissão, tendo em vista que 

muitos de nós sofremos com calos na garganta e cansaço, por exemplo, haja vista a 

extrema proletarização16 do professor. Porém, como o regime de um professor, ao menos 

os da rede Estadual do RJ, não permite tempo para outras atividades que não ligadas 

diretamente à sala de aula e ao ofício. Também não consegui juntar profissionais da rede 

para aplicar o que em minhas reflexões aponto como uma solução para os problemas 

oriundos de uma formação docente com lógica tecnicista. Com condições péssimas de 

trabalho e um salário nada digno, muitos deles tem outra matrícula ou dão aula em escolas 

particulares, a fim de fazer crescer a renda da família, já que somente com o salário do 

professor, do Estado principalmente, não se consegue viver tranquilamente. 

Mesmo assim, não irei me privar de abordar metodologicamente alguns resultados 

de observações minhas, compartilhadas com colegas e professores da universidade, e 

trazidas desde meus tempos de ensino médio, modalidade formação normal. Era uma 

novidade para mim: recém chegado a escola, só ao responder a primeira questão da prova 

de seleção fui tomar conhecimento do significado do nome da Escola, e na primeira 

semana de aula, pude descobrir o que era a modalidade formação normal.  

Eu me via professor. Minha mãe é professora, mas ficou quase 15 longos anos sem 

lecionar. Eu não tinha visto minha mãe professora até os meus 16 anos, pelo que me 

lembro, graças a um contrato temporário de professora no município de Rio das Ostras, 

logo após nossa mudança de Petrópolis. Mesmo eu pensando nessa possibilidade, não me 

via com 15 anos já estudando para isso, para ser professor. A vida tem dessas, de pregar 

                                                 
16 Seguindo a mesma lógica colocada pela educação formal: se há uma linha produtiva também por detrás da 

educação, o professor, antes libertário, vira um reprodutor preso a grilhões que nos prendem enquanto 

estudantes também. 
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peças, de nos surpreender.  

Hoje, na Universidade, cursando licenciatura em Ciências Sociais convicto da 

qualidade da minha formação, da amplitude da minha formação, percebo a importância do 

receio. Pois são esses receios que, incomodando-nos, fazem com que rompamos com nossa 

zona de conforto, pois como há perguntas, iremos então atrás das respostas e isso já nos 

move, já nos torna profissionalmente diferenciados, pois não aparentamos reproduzir 

costumes, hábitos e códigos morais que sirvam para reafirmar o status quo operante.  

 

Ao apaixonar-me pelo Teatro, ingressei no curso profissionalizante, no Centro de 

Formação Artística de Rio das Ostras, onde pude, até o final do terceiro ano do ensino 

médio, praticar quatro vezes por semana a arte da interpretação, a arte da alteridade, aquela 

capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Tivemos muitas aulas de 

conscientização do corpo, onde explorávamos desde movimentos mais sinuosos, até a 

coordenação motora do dedo mindinho do pé esquerdo, o que demonstrava a ligação forte 

existente em todo o nosso corpo. Essas aulas nos ajudam com postura, com o gestual que 

por vezes fala melhor e mais incisivamente do que a boca e sua oralização. As aulas de 

improviso, ensinaram-me a saber raciocinar de forma veloz, compreendendo, claro, o 

contexto em que estava inserido, para que não descontextualizando, pudesse dar 

continuidade mesmo que inesperada ao roteiro pré-determinado – algo semelhante com 

nossos planejamentos de aula? – e prosseguisse com o espetáculo.  

As aulas de voz mostraram que dentro de mim – de nós, seres humanos mortais 

como um todo - há uma potente e desconhecida caixa de ressonância que permite que 

elevemos nosso tom de voz sem agredir a garganta. São séries de exercícios 

sistematizados, de grupos de todo o mundo, que se predispuseram a discutir a formação do 

ator, as qualidades do ator e o principal: as potencialidades desse ator, sejam elas físicas 

e/ou psicológicas (Anexo I). O teatro requer muita técnica e por isso faço o trabalho nesse 

direcionamento, para que possamos socializar entre os docentes, formandos ou formados, a 

técnica teatral de auto-conhecimento corporal a fim de auxiliar nas reflexões e pensar 

novos caminhos. 

Toda essa experiência é por mim usada hoje nas aulas que, há dois anos, leciono no 

Pré Vestibular Comunitário Josué de Castro, um projeto de extensão que oferece 

gratuitamente capacitação para alunos de baixa renda terem condições mais iguais de 

disputar vaga em uma instituição pública de ensino superior. De forma mais informal 
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possível, tenho a atenção dos estudantes e estimulando, os mesmos apresentam suas 

angústias, compartilham das suas experiências pessoais e debatem a temática de forma 

livre e na maioria das vezes, engraçada. Pois o riso é um elemento que, por mais que não 

pareça, serve como termômetro para compreender se há reciprocidade mútua na relação, 

sobretudo na relação Professor X Estudantes, e pode em vários momentos, causar um 

constrangimento que inicialmente pode ser interessante, na perspectiva do estranhamento e 

desnaturalização da realidade social.  

A forma com que um professor se coloca na sala de aula também é aqui objeto de 

reflexão: podendo andar livremente pelo espaço, chamando a atenção do fundo da sala, ao 

lado dos que ficam mais distantes do quadro; o linguajar, ainda próximo dos da turma, por 

uma questão geracional; a postura “pouco formal” como professor, como a qual  eu exerço 

ao sentar na mesa, ao rir para os estudantes do Pré Vestibular da Universidade Federal 

Fluminense  (UFF), ao pedir permissão, mas falar expressões de baixo escalão como 

intensidade num momento de questionamentos sobre o conteúdo apresentado; pela 

vestimenta (no meu caso em particular utilizo de vestimentas classificadas quase sempre 

“imprópria” para minha posição de professor-autoridade ) enfim, uma gama de costumes, 

hábitos e práticas que, embebido sobre esse arcabouço teórico e apaixonado por essas áreas 

de debate e compreensão de visões de mundo, que precisam ser compreendidas, 

apreendidas e exercitadas, para poder de fato servir como mecanismo de superação de 

problemas históricos da formação docente no país.  

Logicamente, deve-se somar a esse esforço na formação pela perspectiva 

individual, mas sem esquecer ou anular as condições sistêmicas da educação no nosso país, 

historicamente construídas e reproduzidas, o que então coloca um problema ainda maior a 

ser discutido, como aponta Giroux:  

 

Se acreditarmos que o papel do ensino não pode ser reduzido 

ao simples treinamento de habilidades práticas, mas que, em vez disso 

envolve a educação de uma classe de intelectuais vital para o desenvolvimento 

de uma sociedade livre, então a categoria de intelectual torna-se 

uma maneira de unir a finalidade da educação de professores, escolarização 

pública e treinamento profissional aos próprios princípios necessários para 

o desenvolvimento de uma ordem e sociedade democráticas. (GIROUX, 1997, 

p. 162) 

 

Precisamos então amplamente discutir e sermos criativos nas proposições: não 

temos muito tempo para erros repetidos, é necessário que inventemos, ousemos e possamos 
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errar no diferente, achando mais uma forma de como não fazer.  

Um maior contato com a técnica teatral, com a história do teatro, com a arte de 

representar, auxiliaria, ao que tudo indica, a formação de um professor que, mesmo com 

medo ou receio de enfrentar a sala de aula, compreende a importância social do ofício e o 

encara, construindo máscaras, personagens, narrativas e vivendo, pois não se vive sempre 

da maneira que se deseja, que se quer: as relações sociais muitas das vezes não dependem 

da nossa vontade e nos colocam em situações, podemos dizer, saia-justa17.  

A sala de aula, às vezes, se apresenta como um espaço “ingrato”, mesmo para nós 

professores, pois se não mostrarmos domínio do conteúdo, ou paciência com a turma, 

podemos perder o controle da mesma e não conseguir abordar o conteúdo. Perder o 

controle de uma turma nunca é uma ocorrência favorável, pois a instituição escola tem esse 

mecanismo como o principal alicerce moral a reproduzir nas suas normas e regras de 

convívio. 

Portanto, é mais que imprescindível que nós, estudantes de licenciatura, 

professorandos, possamos nos debruçar academicamente sobre os problemas comuns 

vividos pela e na comunidade escolar, pensando teórica e praticamente soluções para que 

mudemos o cenário. É papel social também da universidade organizar tais debates e 

possíveis enfrentamentos a uma lógica hegemônica, que substima o papel do professor, que 

nos colocam como meros reprodutores, desprovidos de capacidade crítica e de nossas 

bagagens individuais. Este trabalho intelectual, construído artesanalmente, se orienta nesse 

sentido: apresentar soluções possíveis para problemas concretos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Termo popularmente usado para referenciar situações em que a solução é difícil, ou causará danos não 

desejáveis, ou não saudáveis.  
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Considerações Finais  

Gran Finale  

Por tudo isso, seja a crítica feita pela pedagogia radical, seja pela crítica do 

Teatro Épico, é que concluo percebendo a vastidão contida nessa inter-relação. Muito tem 

o teatro há contribuir para a melhora do ensino. Na formação docente ou como método de 

ensino-aprendizagem, aplicável na sala de aula, o teatro é um instrumento favorável à 

didática e à formação do eu docente por ser capaz de enriquecer e aprofundar reflexões que 

circulam a relação docente e discente, como nos ensina Goffman e sua sociologia das 

Relações sociais.  

  Que fique aqui, ao menos, registrado que o caminho para solucionar os 

problemas passados pela educação é a pesquisa, o ensino, a invenção, o pensamento 

diferente, olhando logicamente para a história, mas querendo perceber nosso tempo, 

tomando ciência do nosso desafio e encarando-os, seja pelo debate intelectual, seja pelo 

enfrentamento político. São fileiras necessárias nessa luta contra a hegemonia do 

tecnicismo educacional, aliado estratégico do sistema econômico que nos marginaliza e 

nos segrega, nos divide.  

Que a sociologia possa exercer seu papel e fomentar o estranhamento do 

mundo social, a desnaturalização das nossas relações. Pois só assim, conseguiremos sonhar 

e construir, juntos, uma outra realidade. A começar pela educação formal, a começar pelo 

espaço que obrigatoriamente tem a responsabilidade de formar cidadãos e cidadãs, 

criticamente, para que possa viver na sociedade sabendo seus papeis, suas obrigações e 

deveres, sua história e sua posição social. 

É também possibilidade da Sociologia facilitar a interdisciplinaridade, já que 

diversas referências, ou conteúdos, são abordados pela nossa área. O diálogo com o teatro 

se torna possível em vários aspectos já experimentados e catalogados, mas ainda há o que 

encaixar, ainda há o que inovar. O teatro, que também é ciência, pode auxiliar a todas as 

áreas abordadas pela Educação Formal. Talvez, seja um elemento central nessa construção 

de outra perspectiva, interdisciplinar, multiculturalista: a técnica teatral e o objetivo final 
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do mesmo podem ser absorvidos e explorados das mais diversas – e inimagináveis – 

formas, pois o teatro é dialético, adaptável. O teatro pode ser considerado a Arte do Viver, 

pensando tal qual a sociologia, a partir do que a sociologia das relações nos presenteia. 

Sonhar, debater, construir, executar: o que sonhamos é por uma educação 

emancipadora e uma sociedade mais justa. Temos que ter essas palavras como carro-chefe 

das nossas ações. Aproveitar o – ainda - privilégio que temos de cursar uma universidade, 

sobretudo pública, gratuita, para podermos contribuir intelectualmente para as 

transformações que ocorrem na sociedade e que precisarão ocorrer, pois estamos longe de 

ver um mundo harmonioso, de convívio fraterno e pacífico, sem exploração, miséria, dor, 

genocídio ou coisa que equivalha.  

Que a arte esteja sempre paralela ao projeto de país e que este projeto tenha como 

norte a libertação do povo oprimido e marginalizado. A arte liberta. A educação liberta. 

Precisamos agarrar com todas as nossas forças e seguir, construindo sempre o novo. 
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Anexo I - Exercícios corporais em Grotoswki 
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