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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar o teatro como serviço de convivência e 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários de crianças e adolescentes 

atendidas nos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do município de Rio 

das Ostras – RJ, a fim de confirmar os resultados positivos que o teatro pode 

proporcionar às crianças e adolescentes atendidos pelo serviço. 

Essa análise se dá a partir da minha experiência como “oficineira” de teatro nos CRAS 

do município e das pesquisas teóricas e de campo que realizei. Meus estudos se 

baseiam na análise qualitativa dos resultados alcançados pelo serviço através do 

teatro. Contextualizei o teatro e seu desenvolvimento ao longo da história ao 

desenvolvimento da cultura e da humanidade, às conquistas de direitos sociais, bem 

como a sua importância para a emancipação do indivíduo, para o seu protagonismo, 

entre tantas outras contribuições. Ao pensar o teatro como direito e atrelado às políticas 

sociais, correlaciono o teatro à cultura, trazendo citações de legislações pertinentes 

como a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Busquei, neste trabalho tratar o teatro à luz do direito à cultura, garantido na 

Constituição Federal vigente de uma forma geral e particularmente às crianças e 

adolescentes e de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

Palavras chave: Teatro, cultura, direito, crianças e adolescentes. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

This work aims to analyze the theater as a service of coexistence and strengthening of 

family and community ties of children and adolescents attended at CRAS (Social 

Assistance Reference Center) of the city of Rio das Ostras – RJ, in order to confirm the 

positive results that the theater can provide to children and adolescents served by the 

service. 

This analysis comes from my experience as a theater teacher in the CRAS of the 

municipality and the theoretical and field research that I performed. My studies are 

based on the qualitative analysis of the results achieved by the service through the 

theater. I have contextualized the theater and its development throughout history to the 

development of culture and humanity, to the achievements of social rights, as well as its 

importance for the emancipation of the individual, for his protagonism, among many 

other contributions. When I think of theater as a right and linked to social policies, I 

correlate theater with culture, bringing references to pertinent legislation such as the 

Federal Constitution of 1988 and the Statute of the Child and Adolescent, in this work, I 

sought to treat theater in the light of the right to culture, guaranteed in the Federal 

Constitution in force in general and particularly to children and adolescents, in light of 

the Statute of the Child and Adolescent. 

 

Keywords: Theater, culture, law, children and adolescents. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

O trabalho a seguir pretende abordar o teatro como serviço de convivência e 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários de crianças e adolescentes 

atendidas nos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do município de Rio 

das Ostras – RJ. Esse trabalho tem o objetivo de analisar a prática do teatro como 

ferramenta para esse fortalecimento. 

 Pretende-se com esse trabalho investigar os resultados alcançados com 

crianças e adolescentes no fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, através 

da ferramenta teatral utilizada na Assistência Social, isto é, o Teatro como forma de 

fortalecimento de vínculos nos CRAS, compreendendo o que essas crianças e 

adolescentes sentem e podem refletir quando assistem uma encenação, como o teatro 

pode auxiliar a extravasar seus sentimentos, falar sobre a sua cultura e sua realidade, 

ampliando seu campo de percepção. 

Neste trabalho de conclusão de curso, intitulado O TEATRO NOS CRAS 

(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) COMO SERVIÇO DE 

CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E 

COMUNITÁRIOS, pretende-se analisar e interpretar a eficácia desta possibilidade e 

como os problemas sociais, culturais e familiares podem ser identificados.  

Quanto à escolha do tema, tem a ver com a minha formação em teatro e a minha 

experiência como oficineira de teatro nos CRAS de Rio das Ostras em serviços voltados 

para crianças e adolescentes com o objetivo de fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários.  

A pesquisa se dará com os assistentes sociais responsáveis pelo serviço de 

convivência e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, com os professores 

de teatro, com as crianças e os adolescentes participantes, bem como suas famílias. 

 Delineando o assunto, consegui chegar a um consenso. O teatro pode ser uma 

maneira criativa de chamar a atenção da sociedade, da família, da comunidade e de 

gestores para as questões que envolvem o universo infanto-juvenil e assim 

compreender seus conflitos, anseios, desejos, medos e inquietações.  
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Para incentivar a participação das crianças e dos adolescentes é importante que 

os temas apresentados digam respeito à realidade em que vivem.  

Os objetivos específicos são: 1) o teatro como instrumento de linguagem para 

gerar o desenvolvimento de capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de 

alternativas emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social; 2) contribuir 

com respostas na participação, integração e fortalecimento das crianças e adolescentes 

no convívio familiar e comunitário, assim como na sociedade em que vivem; 3) alcançar 

com as artes cênicas uma comunicação direta com essas crianças e adolescentes 

numa linguagem lúdica e criativa que estimule e oriente na construção e reconstrução 

de suas histórias e vivências individuais e coletivas na família e no território; 4) 

proporcionar às famílias momentos de interação com suas crianças e adolescentes 5) 

trazer à tona temas polêmicos que permeiam o nosso cotidiano em que a expressão 

cênica possa ajudar a refletir e compreendê-las criticamente; 6) conhecer as crianças e 

adolescentes para identificar quais são as maiores necessidades de abordagens de 

temas teatrais. 7) descobrir quais dificuldades que essas crianças e adolescentes tem 

que o teatro pode ajudar; 8) proporcioná-los espetáculos sobre a rotina da sua vida na 

sociedade, de forma que faça desenvolver o sentimento de pertença e de identidade; 9) 

sensibilizar o público para as questões abordadas nas estórias apresentadas, levando-

os à reflexão; 10) investigar o que essas crianças e adolescentes acham sobre este tipo 

de projeto artístico que envolve teatro. 

Esse trabalho foi constituído por dois capítulos. No primeiro faço uma abordagem 

histórica sobre o teatro trazendo a sua origem na Grécia antiga, a influência do teatro 

grego no teatro romano, os rumos do teatro no cristianismo, os novos rumos no período 

Renascentista, bem como o teatro Elizabetano. Abordo ainda sobre os Jesuítas e o 

teatro Jesuítico, resgatando um pouco sobre essa fase no Brasil. Por fim falo um pouco 

sobre o teatro no século XIX e o teatro na contemporaneidade.  No primeiro capítulo 

(que versa sobre o teatro), meu propósito é situar o leitor quanto à história do teatro, 

sua origem e desenvolvimento ao longo da história. 

No segundo capítulo é abordada a utilização do teatro nos Centros de 

Referências de Assistência Social no município de Rio das Ostras para crianças e 

adolescentes com o objetivo de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e 
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são analisadas as entrevistas feitas com assistentes sociais responsáveis pelos 

serviços, familiares e adolescentes atendidos por esse serviço com o objetivo de 

verificar a sua eficácia.  

 Esse trabalho busca compreender de que forma o teatro pode contribuir para o 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários de crianças e adolescentes 

atendidos nos CRAS de Rio das Ostras. 

 

 

1.1 - APRESENTAÇÃO 

O trabalho a seguir aborda a utilização do teatro como ferramenta de 

Convivência e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários nos CRAS do 

município de Rio das Ostras. Para isso foi feito uma breve abordagem histórica sobre o 

teatro no primeiro capítulo, para então abordar no segundo capítulo, a sua utilização 

como ferramenta de convivência e fortalecimento de vínculos nos CRAS. Cabe aqui 

apresentar o que é CRAS e o que é fortalecimento de vínculos. 

CRAS é Centro de Referência de Assistência Social, um espaço físico em que se 

organizam os serviços de proteção social básica da Política de Assistência Social, 

sendo, portanto a porta de entrada dos usuários nessa Política. Cada área de 

abrangência territorial tem um CRAS.  

No município de Rio das Ostras, temos o CRAS CENTRAL que fica no bairro 

Nova Cidade e atende a população entre o trevo e a ponte de Costa Azul; o CRAS 

NORTE, que fica no bairro Cláudio Ribeiro, atende a população que mora depois da 

ponte de Costa Azul e o CRAS SUL, que fica no bairro Cidade Beira Mar, atende a 

população que mora depois do trevo até a patrulha, que é o limite do município com 

Casimiro de Abreu. 

Temos também unidades no Mar do Norte, Cantagalo e Rocha Leão para 

atender especificamente essas populações que moram mais distantes. 

O CRAS tem a função de prevenir que os vínculos familiares e comunitários 

sejam rompidos, evitando ocorrências de violações de direito, negligências, violência 

doméstica, abandono, entre outros. Nesses equipamentos, além de assistentes sociais, 
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há também um psicólogo, além da parte administrativa, de serviços gerais e os 

orientadores do serviço de convivência, tais quais, de teatro, dança, artesanato, entre 

outros. 

Os assistentes sociais fazem atendimento social, acolhendo as demandas das 

famílias, orientando-as quanto aos seus direitos e fazendo os encaminhamentos 

necessários para os serviços oferecidos dentro do CRAS, como o teatro e também para 

outros equipamentos da Política de Assistência Social, assim como para outras 

Políticas, como a Saúde, a Educação, etc. Há também atendimentos emergenciais, 

como o fornecimento de cesta básica, colchão, cobertores, entre outros, além do 

atendimento voltado para gestantes, que consiste além de orientações e reuniões, no 

fornecimento de enxoval para o bebê. 

Vale também destacar outros espaços de convivência e fortalecimento de 

vínculos ligados aos CRAS de acordo com o território, mas que são outros espaços 

físicos no mesmo território de abrangência, com acompanhamento de um assistente 

social e um psicólogo que trabalha dentro do CRAS ao qual seja ligado. Esses espaços 

são as Casas da Criança Âncora I e Âncora II ligados ao CRAS Norte, Casa da Criança 

do bairro Cidade Praiana, ligado ao CRAS Sul e a Casa da Criança no bairro Liberdade 

ligada ao CRAS Central. Tem também os CENTROS INTEGRADOS DE 

CONVIVÊNCIAS. O CIC I - CENTRO INTEGRADO DE CONVIVÊNCIA Ernestina Jorge 

Pereira que fica em Nova Cidade e o CIC II - CENTRO INTEGRADO DE 

CONVIVÊNCIA Dr. Gilberto Sobral Barcellos no bairro Nova Esperança. Os CIC's 

atendem todos os territórios, ou seja, todos os CRAS e tem assistente social e 

psicólogo direto nas unidades. 

Conforme a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, o Serviço de 

Convivência e fortalecimento de vínculos é “serviço realizado em grupo... [...] a fim de 

complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de 

risco social”. (2009, p. 9).  

 

Forma de intervenção planejada que cria situações desafiadoras, estimula e 
orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências 
individuais e coletivas na família e no território. Organiza-se de modo a ampliar 
trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de 
identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a 
convivência comunitária. Possui caráter preventivo e proativo, pautado na 
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defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento de capacidades e 
potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o 
enfrentamento da vulnerabilidade social. (TNSS

1
, 2009, p. 9).  

 

 

Nesse sentido, iremos nesse trabalho, buscar compreender de que forma o 

teatro tem atingido seu objetivo como parte do Serviço de convivência e fortalecimento 

de vínculos familiares e comunitários nos CRAS de Rio das Ostras.  

 

1.2 - METODOLOGIA                   

A metodologia utilizada para o trabalho foi a pesquisa bibliográfica, eletrônica e 

a de campo. O campo escolhido para a pesquisa foi o Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS) do município de Rio das Ostras, visto que o projeto é 

realizado em vários CRAS, em dias específicos.  

O tipo de pesquisa foi exploratório e os resultados foram qualitativos. A 

pesquisa bibliográfica se deu, em sua maioria, em textos de autores já trabalhados ao 

longo do curso, tal como CORTES, Maria Oliveira. Teatro na Educação Infantil.   

FERREIRA e FALKEMBACH, Teatro e dança nos anos iniciais e, FERREIRA, Taís. A 

escola no teatro e o teatro na escola; aliás, foi gratificante observar que todas as 

disciplinas que tive ao longo do curso, tiveram contribuições riquíssimas para a 

construção desse trabalho. 

A pesquisa empírica se deu através de entrevistas feitas com os assistentes 

sociais responsáveis pelo serviço de "Convivência e fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários", adolescentes participantes, bem como suas famílias.  

 

  

 

 

 

                                            
1
 Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 
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2 - CAPÍTULO I - AS ORIGENS DO TEATRO NA MITOLOGIA GREGA  

 

 

2.1 - O Teatro como forma de ritual cultuado aos deuses, especialmente ao deus 
Dionísio. 
 

O teatro tem suas origens na Grécia antiga no século VI A.C, como forma de 

ritual cultuado aos deuses da mitologia grega, especialmente ao deus Dionísio, o deus 

do vinho. “Portanto, o teatro em suas origens possuía um caráter ritualístico...” 

(CORTES, 2008, p. 29). Também foi na Grécia “que o teatro tomou a forma artística 

que vemos até hoje. Mas o teatro que surgiu na Grécia antiga era diferente do atual” 

(CORTES, 2008, p. 30). 

 

Os gregos assistiam às peças gratuitamente, mas não podiam frequentar o 
teatro quando quisessem. Ir ao teatro era um compromisso social das pessoas. 
Os festivais de teatro tinham grande importância e eram financiados pelos 
cidadãos ricos, sendo que o governo pagava aos mais pobres para que estes 
pudessem comparecer às apresentações. (CORTES, 2008, p. 30-31). 
 
 

Conforme Cortes (2008) essas apresentações de teatro que eram especialmente 

dedicados ao Deus Dionísio, considerado protetor do teatro, duravam vários dias com 

muita dança; canto e muito vinho.  

Nessas apresentações, “a tragédia e a comédia eram os principais gêneros de 

representação teatral na Grécia antiga” (CORTES, 2008, p. 32). 

 

A tragédia retratava a existência do homem e suas relações com os deuses. Os 
autores que se destacaram neste gênero eram Ésquilo, Sófocles, Eurípides. Já 
a comédia retratava assuntos da vida quotidiana, situações engraçadas, 
envolvendo, inclusive, os deuses. Nesse gênero, destaca-se Aristófanes. 
(CORTES, 2008, p. 33). 
 

Importante também destacar que as mulheres não participavam do teatro. Só os 

homens atuavam; mesmo nos papéis femininos. “Para tanto, utilizavam roupas também 

femininas, afinavam a voz e usavam máscaras, para amenizar os traços masculinos. 

Essas máscaras são utilizadas até hoje em apresentações teatrais e festas do gênero.” 

(CORTES, 2008, p. 34). 
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Os locais de apresentação também eram diferentes de como é hoje. Eram 

arenas a céu aberto, uma espécie de espaço “arredondado como um estádio de futebol, 

arquibancadas para o público, uma área arredondada onde ficava o coral e onde 

aconteciam as danças; ao fundo, num espaço retangular, acontecia a peça” (CORTES, 

2008, p. 35). 

Conforme a autora, uma apresentação de que os gregos gostavam muito era o 

ditirambo. Era uma apresentação “cantada em coro e com uma parte narrativa. Nos 

primeiros ditirambos, os cantores e atores cultuavam apenas o deus do vinho e da 

alegria. Depois, os temas foram se ampliando e as histórias passaram a incluir outros 

deuses e heróis”.  

 

Aos poucos, o ditirambo foi sofrendo modificações, evoluindo para a ficção, 
para o drama, para a forma teatral, como o conhecemos hoje. Os autores do 
ditirambo iam juntando gradualmente relatos de façanhas de heróis que lutaram 
bravamente para salvar o seu povo. Também as danças que no início eram 
desengonçadas, iam, pouco a pouco, tornando-se organizadas e elaboradas 
(CORTES, 2008, p. 34 – 35). 
 

 

Ainda conforme a autora (CORTES, 2008), aqueles que escreviam as peças 

participavam do teatro não apenas como autores dessas peças; “participavam, muitas 

vezes, tanto das atuações como dos ensaios e da idealização das coreografias” 

(CORTES, 2008, p. 32). 

 

Com o passar do tempo, grandes inovações foram sendo adicionadas ao teatro 
grego, como a profissionalização, a estrutura dos espaços cênicos (surgimento 
do palco elevado) etc. Os escritores dos textos dramáticos cuidavam de 
praticamente todos os estágios das produções. (CORTES, 2008, p. 32). 

 

A cultura do teatro que se desenvolveu na Grécia antiga influenciou todo o 

ocidente (CORTES, 2008) e ao longo dos séculos foi inovando e conquistando todo o 

continente e até hoje é uma das manifestações artísticas mais apreciadas. 
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2.2 – A INFLUÊNCIA DO TEATRO GREGO NO TEATRO ROMANO 
 

 

O teatro romano foi influenciado pelo teatro grego, tendo “absorvido toda a 

estrutura teatral dos gregos” (CORTES, 2008, p. 35), embora, com o tempo, tenha 

desenvolvido suas próprias inovações.  

Assim como o teatro grego, o romano, também utilizava máscaras e perucas e 

era composto apenas por homens, que também interpretavam os papéis femininos. 

Mais tarde, com as adaptações romanas, as mulheres passaram a integrar o teatro 

romano. Também, assim como era na Grécia, os espetáculos eram gratuitos e 

acessíveis a todos. (SANTOS, 2016). 

Conforme Santos (2016) os romanos se identificaram mais com a comédia do 

que com a tragédia. “Os mitos gregos, onde os deuses e os semideuses 

desempenhavam um papel principal, foram em Roma substituídos pelas lendas onde o 

ser humano tinha um lugar destacado” (SANTOS, 2016, p. 5).  

Outra inovação dos Romanos foi [...] “a pantomima, em que apenas um ator 

representava todos os papéis, com a utilização de máscara para cada personagem 

interpretado, com acompanhamento dos outros recursos do teatro, como músicos, 

dançarinas e, é claro, pelo coro” (CORTES, 2008, p. 35). Nessa inovação podemos 

perceber que as mulheres já estavam presentes nas apresentações teatrais, como 

dançarinas, por exemplo.  

 

2.3 – OS RUMOS DO TEATRO COM O SURGIMENTO DO CRISTIANISMO 
 

Eis que surge o cristianismo e passa a ser forte influência nos costumes, hábitos 

e pensamentos, disseminando ideologias que irão contribuir para o preconceito contra o 

teatro e a discriminação dos atores e tudo que envolve o teatro.   

 Com isso, o surgimento do Cristianismo começou a interferir nos rumos que o 

teatro daria.  

 
A arte teatral começou a ter dificuldades de encontrar patrocinadores, pois a 
igreja católica julgou esta manifestação artística uma atividade pagã. As atrizes 
começaram a ser perseguidas e ter tratamento semelhante aos das prostitutas. 
Os histriões (comediantes) não poderiam receber a sagrada comunhão, 
enquanto permanecessem ligados a essa ‘profissão’; os sacerdotes que 
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comparecessem a representações teatrais seriam banidos da igreja, entre 
outras perseguições. Enfim, tornou-se insustentável para diretores e atores dar 
continuidade às representações teatrais (CORTES, 2008, p. 36). 
 
 

Conforme a autora, após tantas perseguições da igreja católica ao teatro e o seu 

enfraquecimento, quando chega a idade média, período marcado pela forte influência 

da igreja católica, o teatro renasceu, “ironicamente, por intermédio da própria igreja 

católica”. 

 

Era um momento de representações da história da ressurreição de Cristo e, 
depois disso, o teatro foi fortemente utilizado como veículo de propagação de 
histórias bíblicas, sendo representadas pelos próprios padres, monges e leigos. 
E o objetivo era explícito: ganhar novos adeptos. Fora da igreja, os atores 
reinventaram outro jeito de elaborar dramaturgia. Surgiram a partir daí os 
saltimbancos, malabaristas, cantores ambulantes e palhaçadas, em feiras e 
circos, para a alegria da população. Isso aconteceu na Europa, durante a idade 
Média, num período que durou muitos séculos (de 700 d.C. até meados do 
século XVI) (CORTES, 2008, p. 36). 
 

 

Dessa forma, surgem os saltimbancos. Os saltimbancos viajavam apresentando 

seus teatros em vários lugares e é dessa forma que também surgiu o circo. Os 

saltimbancos “viajavam, encenavam e moravam em carroças. Nessas carroças levavam 

cenários, figurinos e histórias. Os gêneros encenados eram diversos e os artistas, 

chamados de trupes, viajavam de vila em vila, mostrando sua arte para quem quisesse 

ver”... (CORTES, 2008, p. 37). 

Viajar era uma estratégia dos atores e atrizes para terem liberdade de criar seus 

espetáculos sem a interferência da igreja e também para conquistarem novos públicos 

(CORTES, 2008), visto que “as vilas daquela época eram muito pequenas, e, em pouco 

tempo, todo o povo já tinha assistido às peças”.  (CORTES, 2008, p. 37). 

 

Aos poucos essa situação foi mudando. As populações foram crescendo, as 
cidades foram surgindo. Os atores viajantes puderam se fixar nas cidades, e 
espaços próprios para os espetáculos começaram a ser criados. Surgiu, então, 
o teatro como conhecemos hoje, com palco e plateia. Os atores e autores se 
aperfeiçoavam cada vez mais e as histórias foram se tornando mais detalhadas, 
longas e com maior sensibilidade. (CORTES, 2008, p. 37). 
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E dessa forma, o tempo foi passando, as cidades foram se tornando grandes 

centros urbanos e as vilas de antes; bairros imensos. Junto com a evolução da 

sociedade ao longo da história, o teatro também foi evoluindo. 

 

2.4 – NOVOS RUMOS PARA O TEATRO COM O RENASCIMENTO 

 

Eis que surge uma nova era. A era das luzes como foi denominado o 

Renascimento. 

 

O Renascimento foi um movimento cultural que marcou a fase de transição dos 
valores e das tradições medievais para um mundo totalmente novo...  [...] Este 
movimento representou, portanto, uma profunda ruptura com um modo de vida 
mergulhado nas sombras do fanatismo religioso, para então despertar em uma 
esfera materialista e antropocêntrica. Agora o centro de tudo se deslocava do 
Divino para o Humano... (SANTANA

2
, sem data, sem página).

3
 

 
 

 No Renascimento há um grande avanço da civilização. A arte, a ciência e a 

tecnologia ganha visibilidade onde o teocentrismo da Idade Média dá lugar ao 

humanismo em que o homem passa a ser o centro do universo. É nesse período que 

acontecem as grandes navegações e por conseqüência, a descoberta de novos 

continentes (BERTHOLD, 2006). 

Se na idade média, a influência maior no teatro era o cristianismo, no 

renascimento, passa a ser o humanismo. A arte no Renascimento ganha força. “Houve 

um florescimento extraordinário da arquitetura, da pintura, da escultura e também do 

teatro”. (CORTES, 2008, p. 38). 

 
O teatro dos humanistas desenvolvido a partir da atividade de ensino e 
promovido por sociedades acadêmicas especialmente fundadas para esse 
propósito foi visto com alta consideração tanto ao sul quanto ao norte dos 
Alpes. Universidades e escolas latinas armaram palcos improvisados em seus 
pátios. Príncipes e cardeais compraziam-se em ser patronos do teatro. Reis, 
imperadores e papas atraíam para suas cortes poetas, atores e pintores para 
organizar suas festas. (BERTHOLD, 2006, p. 372). 
 

 

                                            
2
 Mestre em Teoria Literária pela USP (Universidade de São Paulo) 

3
SANTANA, Ana Lúcia. Renascimento. Disponível em <http://www.infoescola.com> Acesso em 21 jun. 

2018  
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Entre diversos tipos de teatros, seja o drama, a tragédia ou a comédia humanista 

surge um tipo de comédia que contrapõe ao teatro literário humanista (BERTHOLD, 

2006), um teatro popular que se baseava no cotidiano e na vida do povo (BERTHOLD, 

2006); “[...] um importante tipo de teatro cômico chamado ‘Commedia Dell’ Arte’, em 

que alguns tipos representados provinham da tradição do teatro romano e eram 

constantes as figuras do avarento e do fanfarrão”. (CORTES, 2008, p. 39). Os diálogos 

eram improvisados pelos atores; os dramaturgos “[...] escreviam apenas um breve 

resumo da intriga, fixando a linha geral das situações, ou acontecimentos”... (CORTES, 

2008, p. 39).  

 

Quando o conceito de Commedia Dell’ Arte surgiu na Itália no começo do 
século XVI, inicialmente significava não mais que uma delimitação em face do 
teatro literário culto, a commedia erudita. Os atores dell’ arte eram, no sentido 
original da palavra, artesãos de sua arte, a do teatro. Foram, ao contrário dos 
grupos amadores acadêmicos, os primeiros atores profissionais (BERTHOLD, 
2006, p. 353). 

 

 “Seu impulso imediato veio do carnaval, com os cortejos mascarados, a sátira 

social dos figurinos de seus bufões, as apresentações de números acrobáticos e 

pantomimas”. Um marco nesse tipo de teatro foi a atuação das mulheres (CORTES, 

2008). 

Embora esse teatro utilizasse mulheres nas suas representações, um marco 

deste gênero teatral; na Inglaterra, mesmo no período renascentista, existia “o mais 

arraigado preconceito teatral, só exercido por homens”. 

 

2.5 - TEATRO ELIZABETANO 

 

O teatro Elizabetano surge na Inglaterra no período renascentista e ganha esse 

nome por surgir no reinado da rainha Elizabeth I. “O tema principal da Renascença, o 

indivíduo consciente de si mesmo, alcançou seu zênite de perfeição artística no teatro 

Elizabetano” (BERTHOLD, 2006, p. 312). 

Dentre os dramaturgos Elizabetanos, como eram chamados “[...] os autores 

teatrais desse período” (CORTES, 2008), William Shakespeare foi aquele que mais se 

destacou. Nascido na Inglaterra e autor de muitas peças que até hoje são encenadas e 
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conhecidas por todos, como Romeu e Julieta (CORTES, 2008), Shakespeare “[...] foi o 

mais famoso e notável dentre todos estes autores” (CORTES, 2008, p. 41). 

Na Inglaterra, “assim como na Grécia Antiga, os papéis femininos eram 

representados por rapazes, que se vestiam como mulheres, imitando a voz e o figurino 

destas” (CORTES, 2008, p. 40). Ainda assim, os atores, mesmo homens, sofriam 

preconceitos sendo considerados vadios e vagabundos. (CORTES, 2008) 

“Os atores para não serem incomodados pela polícia, tinham que obter a 

proteção de altas personalidades da nobreza britânica, que os empregavam como seus 

criados” (CORTES, 2008, p. 40). 

No entanto, apesar dos esforços, o teatro na Inglaterra foi vencido pelos 

puritanos, com um golpe que colocou no poder Oliver Cromwell (CORTES, 2008), 

através de [...] “uma lei do Parlamento em 1642, permanecendo os artistas teatrais 

privados de exercer a sua profissão por nada menos de 18 anos”! (CORTES, 2008, p. 

42).  

Mesmo com os avanços, os povos carregam os resquícios do passado ainda 

internalizados perpetuando os preconceitos que já deveriam ter superados. 

Dessa forma, apesar do tempo, quando o teatro foi retomado na Inglaterra, tudo 

permaneceu como antes. Os homens continuavam representando os papéis femininos.  

“Somente no final do século XVII é que as mulheres passaram a fazer parte das 

atuações teatrais na Inglaterra e na França” (CORTES, 2008, p. 42).  

Muitos foram os caminhos do teatro até os dias de hoje, da Grécia antiga à 

Roma e a outros povos. Antes de cristo e depois de Cristo. Da idade média aos dias 

atuais. Por diversos períodos da história o teatro se manteve presente e em cada um 

desses períodos ele se recriou conforme a cultura dos povos e a evolução da história. 

O teatro foi, de certa forma, uma resistência e luta pela sua continuidade e ao 

longo da história, também um instrumento de luta por direitos sociais. 

 

2.5.1 – OS JESUÍTAS 

 

Os jesuítas eram padres, assim denominados por fazerem parte da Companhia 

de Jesus, “uma ordem religiosa vinculada à igreja católica que tinha como objetivo a 
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pregação do evangelho pelo mundo. Essa ordem religiosa foi criada em 1534 pelo 

padre Inácio de Loyola”... (SILVA4, sem data, sem página).5 

Os jesuítas foram importantes escritores de teatro no período Barroco. “[...] 

Período do século XVI marcado pela crise dos valores Renascentistas, gerando uma 

nova visão de mundo através de lutas religiosas e dualistas entre espírito e razão”. 

(SOUZA6, sem data, sem página). 7 

Suas peças eram baseadas nas histórias bíblicas com o objetivo de propagar os 

dogmas da igreja católica como forma de suplantar a Reforma protestante liderado por 

Martinho Lutero que se colocou contra a venda de indulgências. 

 “Personagens da Bíblia, especialmente do Antigo Testamento, da história da 

igreja católica e as lendas dos santos forneciam material que demonstrava a futilidade 

de todas as procuras terrenas diante da ameaça da danação eterna”... (BERTHOLD, 

2006, p. 341). 

No Brasil, assim como em outros países colonizados, o teatro tem origem com a 

Companhia de Jesus, “ordem que se encarregou da expansão da crença pelos países 

colonizados”... (CORTES, 2008, p. 46).  

O teatro no Brasil tem início com a colonização através dos padres José de 

Anchieta e Antônio Vieira com o objetivo de catequizar os índios. (CORTES, 2008). “As 

peças eram escritas com intenções didáticas, procurando sempre encontrar meios de 

traduzir a crença cristã para a cultura indígena”. (CORTES, 2008, p. 46). 

 

As encenações eram realizadas com grande carga dramática e com alguns 
efeitos cênicos, para a maior efetividade da lição de religiosidade que as 
representações cênicas procuravam inculcar nas mentes aborígines. O teatro 
no Brasil, naquele período, estava sob grande influência do barroco europeu. 
(CORTES, 2008, p. 47). 
 

Podemos observar que o teatro no Brasil tem sua origem através da igreja 

católica, muito parecido com o teatro da Idade Média, em que a igreja católica passou a 

usar o teatro para as encenações das histórias bíblicas. 

                                            
4
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2.6 – TEATRO NO SÉCULO XIX 

 

O Realismo é um movimento que surge na França como forma de crítica ao 

Romantismo. (ARAUJO8, sem data).9Esse movimento se expressa, assim como os 

anteriores, na literatura, nas artes, bem como no teatro. Tem o objetivo de retratar a 

sociedade, de fazer uso do real, do cotidiano das pessoas, dos seus desafios diários e 

suas lutas sociais como forma de denúncia e crítica às mazelas sociais. 

 “O melodrama burguês, no final do século XIX, passa a privilegiar temas do 

cotidiano social e personagens comuns, rompendo com o idealismo romântico e 

fazendo surgir o Realismo”. (ARAUJO, sem data, sem página).10 

Nesse período que foi também de avanço em relação à Revolução industrial, em 

que se cria a locomotiva à vapor,  inicia o emprego do aço, a utilização da energia 

elétrica e combustíveis derivados do petróleo(NUNES e FREITAS, 2010), houve 

também inovações que puderam proporcionar ao teatro “inovações cênicas e infra-

estruturais” (CORTES, 2008, p. 47).  

No tocante à infra-estrutura, nesse momento, o teatro passa a contar com 

iluminação elétrica a partir da luz a gás e outros recursos. “O teatro Booth de Nova York 

já utilizava os recursos do elevador hidráulico... [...] Em 1881, o Savoy Theatre de 

Londres foi o primeiro a utilizar iluminação elétrica”. (CORTES, 2008, p. 47). 

 

Os cenários, assim como o figurino, procuravam reproduzir situações históricas 
com um realismo bastante evidente. Com todas essas inovações, a figura do 
diretor foi se tornando indispensável, pois era de extrema necessidade, nos 
grupos de teatro, alguém com a função de tratar de todos os estágios artísticos 
de uma produção. (CORTES, 2008, p. 47). 
 

Na segunda metade do século XIX, surge o Naturalismo que é uma extensão do 

Realismo, só que mais radical. (SÉRGIO, 2009) “O Realismo trata o homem interagindo 

com seu meio social enquanto o Naturalismo mostra o homem como produto de forças 

naturais”... (SILVA11, sem data, sem página).12 

                                            
8
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2.7 – TEATRO NA CONTEMPORANEIDADE 

 

O período contemporâneo compreende o período moderno que se manifesta no 

início do século XX. Século das inovações tecnológicas e muitos movimentos sociais. 

Um período de críticas políticas e sociais que foram também apropriados pelo teatro. 

Portanto, essas questões que marcaram esse período também fizeram parte, entre 

outras manifestações artísticas, das peças teatrais. 

  

 

Os fundamentos estéticos vivenciados no século XIX, entre público e artistas, 
no âmbito do teatro, foram desafiados e ampliados no século XX, expandindo-
se em experiências e inovações teatrais. Naquele momento o ‘Naturalismo’ 
cênico dominava as convenções teatrais, e em seguida, no início do século XX, 
novos movimentos e experimentações artísticas começaram a surgir em 
oposição às regras dominantes. (ARAUJO, sem data, sem página). 
 
 

Esses movimentos se manifestaram em oposição às contradições capitalistas, 

especialmente a crise de 1929 que marcou o século XX. “Que estranha crise era essa, 

não de sub mas de superprodução, de excesso de café e de trigo? Como a abundância 

em certos setores podia engendrar a miséria em tantos outros? (PRADO, 2003, p. 14) 

No Brasil “o teatro... [...] não se mostrou indiferente a essa onda de inquietação, 

procurando, de vários modos, escapar dos limites estreitos da comédia de costumes”. 

(PRADO, 2003, p. 14). 

Seguindo essa onda de mudanças, “a partir dos anos 1950 a arte se contaminou 

com ideias bastante inovadoras que buscavam romper barreiras e estabelecer um 

diálogo mais aberto com as questões do mundo, a partir da quebra de estruturas e da 

participação mais efetiva do público na obra”. (BOZZANO, FRENDA e GUSMÃO, 2013, 

p. 118). 

 

As linguagens se misturaram gerando novas possibilidades, mas isso não 
aconteceu em substituição às linguagens artísticas tradicionais, que 
continuaram e continuam, existindo. Porém, essas mudanças também fizeram 
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com que o pensamento em relação às linguagens tradicionais se modificasse, 
refletindo nas produções essas mudanças, redefinindo conceitos, quebrando 
padrões. No teatro, um dos precursores dessa mudança de pensamento, tanto 
com relação a características mais tradicionais da linguagem quanto aos 
conteúdos abordados nos espetáculos, foi o francês Antonin Artaud (1896-
1948), poeta, ator, escritor, dramaturgo, roteirista e diretor de teatro. 
(BOZZANO, FRENDA e GUSMÃO, 2013, p. 118). 
 

 

“Artaud... [...] criticava duramente a forma como se fazia teatro na Europa... [...] 

na primeira metade do século XX. Segundo ele, o teatro tinha se desviado de sua 

função original ritualística, para servir a interesses burgueses e econômicos”. 

(BOZZANO, FRENDA e GUSMÃO, 2013, p. 118). 

Os ideais comunistas a partir da Revolução Russa se espalharam pelo mundo 

reforçando os movimentos e as críticas sociais também presentes nas obras de 

dramaturgos como Antonin Artaud. 

Artaud defendia um teatro em que houvesse interação entre atores e 

espectadores (BOZZANO, FRENDA e GUSMÃO, 2013) “[...] fazendo, assim, o público 

refletir o quanto é agente não só no espetáculo, mas na sua vida, na sociedade, no 

cotidiano”. (BOZZANO, FRENDA e GUSMÃO, 2013, p. 123). 

No entanto, os ideais que mais influenciaram o teatro contemporâneo foram os 

de Bertolt Brecht. Seus ideais consistem em o ator separar a sua personalidade do 

personagem interpretado, considerar a peça e a mensagem social como supremo 

objeto de interesse e provocar nos espectadores a lembrança constante de que os 

personagens não são reais, para que as suas emoções não atrapalhem o senso crítico.  

(CORTES, 2008).   

Brecht também era um questionador da realidade do seu tempo, um marxista 

que adaptou seus ideais revolucionários ao teatro. (SGARBIEIRO, 2008). Dessa forma, 

assim como Artaud, Brecht também foi um revolucionário que fez do teatro um 

instrumento de luta por melhores condições de vida da população e por direitos sociais. 

Importante constatar essa contribuição e perceber o quanto o teatro pode fazer 

dos atores, não apenas encenadores, mas protagonistas das suas próprias histórias; 

das suas lutas e conquistas. 
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Se observarmos o caminho percorrido pelo teatro nesse breve histórico, desde a 

sua origem, poderemos compreender o teatro como uma forma de resistência e de 

luta social. Uma maneira de expressar os hábitos, costumes, crenças, religiosidade e 

questionamentos de diferentes povos e épocas, assim como uma forma de denunciar 

as injustiças sociais vividas por esses povos em diferentes contextos. 

Se na sua origem, o teatro se apresentou como uma forma de expressar as 

crenças e a religiosidade do povo grego, ao longo da história foi se tornando uma forma 

de diversas outras expressões. Da sátira, da denúncia, do questionamento, seja na 

comédia ou na tragédia. Seja arrancando risadas da platéia ou fazendo-a refletir sobre 

sua realidade. 

Foi se desenvolvendo e se expandindo por todo o mundo, como forma de 

expressar as particularidades de cada lugar. Foi forma de luta e resistência contra os 

preconceitos aos artistas e ao próprio teatro. Foi desejo ou renúncia de diversas 

camadas da sociedade. Enfraqueceu, adormeceu e renasceu, mas nunca morreu. Foi 

desde a sua origem, expressão, luta e resistência.  Dessa forma, podemos considerar o 

teatro um importante instrumento, não apenas de manifestação artística, mas de 

transformação social, que pode estimular o protagonismo de crianças e adolescentes 

em projetos sociais ou como um dos serviços de convivência e fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários da atenção básica da Política de Assistência Social, o 

que é objeto desse estudo e pesquisa e que será analisado no próximo capítulo. 
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3 - CAPÍTULO II - O TEATRO NOS CRAS DE RIO DAS OSTRAS PARA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 

“A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, 
dance, ria e viva intensamente, antes que a cortina se feche e a peça termine 
sem aplausos”. (Charles Chaplin) 
 
 

3.1 – O teatro como serviço de convivência e fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários 

 

O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos é parte dos serviços de 

proteção social básica prevista na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 

(Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009). Esses serviços de proteção social 

básica se dão nos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) que são 

equipamentos localizados em áreas que concentram situações de “vulnerabilidade e 

risco social”. (OT: CRAS/MDS13, 2009, p.34). Dessa forma, as crianças e adolescentes 

participantes do teatro nos CRAS de Rio das Ostras são moradores de periferias que 

vivenciam diversas situações de vulnerabilidade e risco social. As famílias procuram o 

atendimento social buscando ocupar o tempo dessas crianças e adolescentes de forma 

a mantê-los longe da influência do tráfico e uso de drogas, muito presente nesses 

territórios. O profissional de Serviço Social então o encaminha para os serviços 

oferecidos de acordo com a vontade das crianças e adolescentes. A maioria participa 

de todas as atividades, inclusive do teatro. 

O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos é composto por diversas 

atividades, como Jazz, Teatro, Balé e Hip hop além de espaços de convivência como 

“Brinquedoteca” e Casa da Criança. 

Os professores das atividades culturais são chamados de “Oficineiros” e os das 

“Brinquedotecas” e Casas das crianças de Orientadores sociais. Essas atividades e 

espaços de convivências contam com a assessoria de uma assistente social 

responsável pelo serviço, uma psicóloga e uma coordenadora pedagógica que atuam 

em parceria para a execução do serviço. 
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Os Orientadores sociais e os Oficineiros desempenham papel muito relevante no 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, pois têm a “função-chave” de 

facilitar a trajetória de cada criança ou adolescente na direção do desenvolvimento 

pessoal e social, contribuindo para a criação de um ambiente educativo, participativo e 

democrático. 

Cabe a estes profissionais planejar, organizar e executar as ações 

socioeducativas, especialmente os encontros de cada coletivo, bem como integrar os 

demais profissionais da equipe ao planejamento geral do serviço socioeducativo, 

articulando e integrando todas as ações. 

As principais expectativas em relação ao papel do Orientador Social e do 

Oficineiro dizem respeito ao modo de atuar com os integrantes dos grupos, o que 

requer em suas ações cotidianas, que se faça presente e compromissado nas relações, 

que estabeleça e desenvolva vínculos e que esteja permanentemente disposto a refletir 

sobre o seu trabalho para melhor atingir os objetivos proposto pelo serviço de 

convivência. 

O Orientador Social e o Oficineiro são uma referência fundamental no Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de vínculos, propondo-se como um modelo de 

identificação, o que aumenta a sua responsabilidade quanto à postura adotada, que 

deve ser consistente com os princípios orientadores e dimensões metodológicas em 

cada atuação. Abertura ao diálogo, reciprocidade e compromisso são características 

fundamentais no acompanhamento das ações e vivências cotidianas do público alvo 

atendido. Deve valorizar as potencialidades individuais e do coletivo, incentivá-los e 

mobilizá-los para a participação. Deve, também, contribuir para o fortalecimento dos 

vínculos, identificando situações-problemas, posicionando-se diante delas e mediando 

eventuais conflitos. 

Ao acolher as manifestações da criança, adolescente ou familiar, deve 

proporcionar-lhes a oportunidade de sentir, pensar e agir livremente. A qualidade da 

relação interpessoal do Orientador Social e do Oficineiro com os participantes das 

atividades é fator que impulsiona o processo socioeducativo e implica não apenas 

trazer suas experiências e conhecimentos, mas propiciar que os outros desenvolvam 

suas próprias ideias e caminhos de atuação. 
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Os Oficineiros e os Orientadores Sociais têm como desafios se apropriarem dos 

temas transversais/ integradores propostos e desenvolver métodos e técnicas de 

trabalho criativos e participativos, buscando articulação entre forma e conteúdo, teoria e 

prática, adequando-os ao perfil de cada coletivo e à realidade local. Serão facilitadores 

nas oficinas de convívio por meio da cultura, arte, recreação, lazer e esporte.  

Assim como os Orientadores Sociais, os Oficineiros estão integrados nos 

princípios, objetivos e da dinâmica operacional do serviço socioeducativo, pautando 

suas oficinas pelas orientações e referências metodológicas apresentadas nas 

atividades nas quais atuarão. Interagir permanentemente de forma a garantir a 

integração das atividades aos conteúdos e objetivos da proposta sociopedagógica a ser 

desenvolvida dentro dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

A coordenadora pedagógica dá o suporte necessário no que diz respeito às 

propostas sociopedagógicas. A assistente social faz o acompanhamento social das 

crianças, adolescente e suas famílias e presta assessoria aos orientadores sociais e 

oficineiros, no que diz respeito a orientações sobre a política de Assistência Social e 

quaisquer outras dúvidas e a psicóloga faz o acompanhamento psicológico das 

crianças, adolescentes e famílias. 

O assistente social é o profissional responsável pelo Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários no CRAS, com a 

responsabilidade de avaliar as situações apresentadas nos atendimentos sociais e 

fazer o encaminhamento para o serviço, bem como fazer o acompanhamento social 

dessas crianças, adolescentes e suas famílias, assim como promover reuniões com os 

orientadores sociais, oficineiros, psicólogo e coordenador pedagógico. São também de 

sua responsabilidade, capacitar os orientadores sociais e os oficineiros, no que diz 

respeito à Política de Assistência Social e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos Familiares e Comunitários. 

Entre essas atividades, que são partes do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos da atenção básica da Política de Assistência Social, o 

Teatro é uma atividade que pode fazer com que as crianças e adolescentes 

participantes do serviço compreendam os seus contextos sociais de uma forma crítica 
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que os possibilitem protagonizar e reconstruir as suas realidades.  Conforme FERREIRA 

e FALKEMBACH. 

 
 
A arte produzida por sujeitos ou por determinado grupo está sempre, 
inevitavelmente, ligada às condições socioculturais e às conjunturas. Apreciar, 
contextualizar e refletir acerca da arte constitui sujeitos com maiores 
possibilidades de atuação política e crítica na (re) construção das realidades e 
contextos. (FERREIRA e FALKEMBACH, 2012, p. 13) 
 
 

De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, o serviço 

de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 15 

anos, “tem por foco a constituição de espaço de convivência, formação para 

participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia... [...] a 

partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária”. (TNSS, 2009, p. 

10). No que diz respeito aos adolescentes entre 15 e 17 anos, “tem por foco o 

fortalecimento da convivência familiar e comunitária e contribui para o retorno ou 

permanência... [...] na escola, por meio do desenvolvimento de atividades que 

estimulem a convivência social, a participação cidadã”... (TNSS, 2009, p. 10). 

O teatro como serviço de convivência e fortalecimento de vínculos cumpre bem 

essa função, pois no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos “as 

intervenções devem ser pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como 

forma de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social”. (TNSS, 

2009, p. 10). Observando o que a assistente social Rita do CRAS Norte e também a 

Fabiana do CRAS Central responderam sobre as vulnerabilidades sociais apresentadas 

por essas crianças e adolescentes no atendimento social e como o teatro pode ajudar a 

superar e também, como que elas, como profissionais de Serviço Social, têm 

identificado de positivo nas crianças e adolescentes depois que foram encaminhadas 

para o teatro, podemos constatar o quanto o teatro tem atendido os objetivos propostos 

pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Conforme a assistente social 

Rita, do CRAS Norte, em relação à primeira questão, “Diversas situações emocionais, 

como por perda de membros da família; falta de autoestima, traumas por preconceitos, 

racismo, entre outros” (sic) podem ser superados através do teatro. E em relação à 

segunda questão, depois que foram encaminhadas para o teatro, “elas têm se 
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demonstrado mais alegres, criativas, muito mais motivadas a estudar e com senso 

crítico sobre diversos assuntos, além de terem desenvolvido o gosto pela leitura.”. (sic). 

De acordo com Fabiana, assistente social do CRAS Central, em relação à primeira 

questão, situações como “evasão escolar, abuso sexual, negligência e abandono” (sic) 

tem no teatro um “reforço de auto estima que pode ajudar as crianças e adolescentes a 

terem maior interesse pelos estudos, a perceber que são capazes de fazer algo belo, 

lúdico e ao mesmo tempo, representa uma tentativa de retorno à ingenuidade perdida, 

fortalecimento de vínculos com pais, responsáveis e amigos”, (sic). Em relação à 

segunda questão, elas têm apresentado “um novo olhar para a vida, uma mudança de 

foco, visão de que existem diversas possibilidades, além das que estão inseridas, 

esperança no futuro e melhora na fala e na leitura”. (sic) 

Como afirma Cortes (2008, p. 131). “As capacidades de expressão – 

relacionamento, espontaneidade, imaginação, observação e percepção – são inatas no 

ser humano, mas necessitam ser estimuladas e desenvolvidas, através de atividades 

dramáticas, musicais, plásticas etc”.  

E essas capacidades de expressão foram estimuladas e desenvolvidas, como 

podemos perceber ao longo das entrevistas. 

Minha experiência como “Oficineira de teatro” nos CRAS foi gratificante, apesar 

de ter que enfrentar os meus próprios medos para levar àquelas crianças e 

adolescentes a “Arte Cênica” como forma de superação e enfrentamento dos conflitos 

sociais. Não é fácil trabalhar no meio do tráfico de drogas, tiroteios, toque de recolher e 

se manter ali para tentar fazer daquelas crianças e adolescentes, jovens com 

perspectivas diferentes, promissoras, capazes de tirá-las da influência do tráfico e do 

uso de drogas. Perceber que os objetivos foram sendo alcançados e especialmente que 

aquelas crianças e adolescentes estavam ali porque queriam e porque gostavam das 

aulas de teatro e estavam conseguindo melhorar nas atividades escolares, realmente 

foi muito compensador. 

Os pais sempre relatavam as mudanças percebidas em seus filhos; a melhora na 

escola, o gosto pela leitura, que os mantinham em casa e longe das más influências, o 

espaço de convivência proporcionado pelo teatro e outras oficinas do Serviço, que 

também os mantinham afastados das más influências. 
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Era o meu amor pelo teatro e a convicção do seu caráter transformador aliada 

aos resultados que se apresentavam nos relatos e diante dos meus olhos que me 

mantiveram ali, firme no meu objetivo. 

O teatro estimula e orienta as crianças e adolescentes na construção e 

reconstrução de suas histórias e também nas vivências individuais e coletivas na família 

e no território, na medida em que proporciona momentos de reflexão e crítica. 

É possível ampliar trocas culturais e de vivências através do teatro, estudando e 

representando hábitos e costumes de outros lugares, povos e regiões. 

As apresentações teatrais com o objetivo de fortalecimento dos vínculos 

familiares das crianças e adolescentes, e também para incentivar a socialização e a 

convivência comunitária, devem abordar situações do cotidiano, voltados para a 

importância da ajuda mútua, solidariedade, companheirismo, amizade, prática da boa 

vizinhança, cuidado com o outro, além da participação dos familiares e da comunidade 

como platéia dessas apresentações. Foi Importante sempre convida-los. 

Através do teatro, com o fortalecimento dos vínculos, especialmente, os 

familiares, as capacidades e potencialidades das crianças e adolescentes podem ser 

desenvolvidas, tal qual a autoconfiança, a auto-estima e a segurança que os levam a 

alcançar alternativas emancipatórias no enfrentamento das vulnerabilidades sociais. 

O teatro é utilizado como ferramenta de convivência e fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários de forma que permite a convivência entre as crianças e 

adolescentes do território de abrangência do CRAS, ou seja, da comunidade, a 

participação e aproximação das famílias nas apresentações e também ao levar seus 

filhos ao CRAS, tanto das outras famílias que formam a comunidade, como de seus 

próprios filhos. Dessa forma, podemos compreender o teatro como uma fundamental 

ferramenta para o Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários desenvolvidos nos CRAS. 

A seguir, irei analisar duas questões do questionário destinado às famílias dos 

adolescentes, que são centrais para a compreensão da contribuição do teatro para a 

convivência e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, respondidas por 

duas mães.  
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Quênia, uma das mães, ao responder o questionário, em relação à primeira 

questão sobre as mudanças percebidas em seus filhos, ela respondeu: “Minha filha era 

um pouco fechada” (sic). Outra mãe, Hilda, disse: “Mudou a maneira de se expressar”. 

(sic). Percebe-se nas respostas das mães que houve uma mudança para a interação 

dos seus filhos com o meio em que vivem. E ao longo das respostas é possível analisar 

que o teatro foi transformador na vida dos seus filhos no sentido de melhorar os seus 

vínculos com a família, com os amigos e com a comunidade.  

A segunda questão, que é sobre o relacionamento com a família após fazer parte 

do teatro, a mãe Quênia responde: “Minha filha começou a se relacionar melhor com a 

família e também com os amigos, etc”. (sic). A Hilda responde: “Bem”. (sic). Isso é 

crucial ao que se propõe o teatro como serviço de fortalecimento de vínculos familiares 

e comunitários, demonstrando um resultado positivo.  

Em relação ao questionário destinado aos adolescentes, poderemos perceber, a 

seguir, que as respostas são muito parecidas. Serão analisadas as respostas de oito 

adolescentes: Júllia, 12 anos; Stéfany, 14 anos; Rayssa, 12 anos; Kauã, 12 anos; 

Vitória Elisa, 17 anos; Ulysses, 16 anos; Elaine, 12 anos e Ágatha, 14 anos. 

No que diz respeito à primeira questão que é sobre como o teatro pode “por para 

fora” os seus sentimentos, todos respondem de forma bastante parecida. Júllia diz: “Eu 

posso me expressar mais, falar com mais facilidade e etc”. (sic), Stéfany respondeu: “O 

teatro me fez ficar menos tímida, fiquei mais “encorajada” a dizer o que sinto”. (sic). A 

resposta da Rayssa é quase a mesma da Stéfany. Ela diz; “O teatro me fez ficar menos 

tímida, conversar mais com as pessoas”. O Kauã disse: “O teatro me faz ficar animado”. 

A Vitória respondeu: “A forma de se expressar seria um modo de por nosso sentimento 

para fora de si”. “Quando estamos tristes nosso rosto muda, nossa expressão é de não 

satisfatória”. Ulysses responde: “Isso seria uma forma de por pra fora todos os nossos 

sentimentos”. “Na interpretação com a voz ou com o corpo”. (sic). A resposta de Elaine 

é parecida com a do Ulysses. Ela diz: “Através da expressão corporal, através do modo 

de falar” (sic). Agatha também tem uma resposta parecida com dos dois. Ela responde: 

“O teatro ajuda a mostrar como somos”. “A interpretação vocal e corporal é um grande 

componente para por pra fora tudo que sufoca”. Analisando as respostas, podemos 
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perceber a contribuição do teatro para que esses adolescentes possam emitir as suas 

emoções, bem como, melhorar as suas formas de interagirem com o outro.  

A segunda questão é como eles se sentem quando assistem a uma peça teatral. 

Júllia diz: “Me sinto ligada, dependendo do assunto, me sinto ligada”. (sic). Stéfany 

respondeu: “Dependendo da peça, eu costumo expressar vários sentimentos”. (sic). 

Rayssa responde: “sinto felicidade. Ansiedade”. (sic). Kauã disse: “Ansiedade, 

felicidade e às vezes, tristeza”. (sic). A Vitória respondeu: “Emoção, conforto, e ganho 

conhecimento”. (sic). Ulysses disse: “Múltiplos sentimentos”. (sic). Elaine respondeu: 

“Dependendo da peça, me sinto ligada à peça”. (sic). E Ágatha diz: “Euforia. Passamos 

a nos imaginar no lugar dos atores”. (sic). Nessa segunda questão podemos analisar o 

envolvimento dos adolescentes com o teatro e mais uma vez o que o teatro pode 

proporcionar no desabrochar das emoções e a sua contribuição até para a saúde 

mental desses adolescentes. 

A terceira questão é sobre de que forma o teatro pode ajudar o adolescente a 

falar sobre sua realidade, seus costumes. A Júllia responde: “Através de peças teatrais, 

que às vezes falam do momento que estou passando”. (sic). Stéfany disse: “O teatro 

em si já trás várias realidades e muitas vezes essas realidades coincidem com as 

minhas”. (sic). Rayssa diz: “Eu tenho uma maneira de expressar”. (sic). Kauã responde: 

“Eu tenho uma maneira nova de me expressar”. (sic). Vitória respondeu: “Na forma de 

ser, de se expressar”. (sic). Ulysses disse: “Interpretando personagens com os mesmos 

costumes”. (sic). Elaine diz: “Através de peças teatrais que representa o que eu estou 

passando ou que representa minha vida”. (sic). E Ágatha responde também parecido 

com os demais: “Assumindo personagens que se pareçam e vivam a realidade parecida 

com a minha”. Aqui podemos analisar a importância de retratar a realidade e os 

costumes da comunidade, do meio em que vivem esses adolescentes para que se 

sintam parte dela e que se abra para o diálogo, para falar sobre a sua realidade, seus 

costumes, para que se crie uma identidade e sentimento de pertença. 

A quarta questão é se o teatro tem facilitado à maneira de perceber o mundo. As 

respostas foram praticamente sim, Stéfany respondeu: “Sim, consigo entender mais as 

pessoas”. (sic). Ulysses disse: “Sim, mostra que as pessoas interpretam fora do teatro”. 

(sic). Ágatha respondeu: “A partir do momento que você passa a fazer teatro, a sua 
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visão sobre o mundo muda completamente”. Então, nessa questão podemos analisar 

que o teatro também mudou a visão de mundo desses adolescentes, contribuindo para 

o crescimento em termos de conhecimento e comportamento. 

A quinta questão é como o adolescente tem se relacionado com sua família, 

após fazer parte do teatro. A Júllia diz: “Me sinto mais aberta com os meus pais”. (sic). 

Stéfany responde: “Bem melhor, me expresso muito melhor agora”. (sic). Rayssa 

responde: “Bem”. (sic). Kauã diz: “Eu fiquei mais comunicativo”. (sic). Vitória respondeu: 

“Consigo me comunicar com minha mãe com mais facilidade e minha família me 

compreende mais”. (sic). Ulysses responde: “Facilmente e melhor”. (sic). Elaine disse: 

“Diferente, mais aberta com certos parentes”. (sic). Ágatha responde: “Normalmente e 

mais espontânea”. (sic). Nessas respostas podemos observar que o teatro proporcionou 

o fortalecimento de vínculos familiares, já observados nas respostas das mães. Isso 

significa que o teatro atingiu o seu objetivo como serviço de convivência e 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 

A sexta pergunta é se o adolescente se sente mais à vontade para conversar 

sobre determinados assuntos com seus pais. A maioria também nessa questão diz sim, 

apenas, com exceção de Stéfany que diz: “Mais ou menos, porém o que consigo contar 

já é bem melhor”. (sic). Vitória que respondeu: “Com certeza, consigo dizer tudo para 

minha mãe e estamos muito mais unidas”. (sic).  Elaine disse: “Às vezes”. (sic).  Ágatha 

respondeu: “Tanto com eles quanto com outras pessoas”. (sic). Nessa questão, também 

é possível analisar nas respostas dos adolescentes, que o teatro tem proporcionada 

melhora no diálogo com seus pais sobre assuntos mais delicados. Isso também 

contribui para o fortalecimento de vínculos familiares desses adolescentes com suas 

famílias. 

A sétima questão é se o adolescente acha que o teatro pode ou tem ajudado a 

conversar com seus pais ou com outros membros da família. Alguns dizem apenas que 

sim. Stéfany disse: “sim, me sinto mais próxima”. (sic). Ulysses respondeu: “Outros 

membros da família, sim”. (sic). Sendo as respostas positivas, podemos observar que 

mais uma vez o teatro contribuiu para o fortalecimento de vínculos familiares. 

Por fim, a oitava e última questão é se situações como tráfico e uso de drogas, 

abordados no teatro, leva esse adolescente a que reflexões. A Júllia diz: “Me leva a 
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pensar nas minhas escolhas”. (sic). Stéfany responde: “Me faz refletir sobre a situação 

de algumas pessoas e entender seu lado também, porque nem sempre é aquilo que 

parece”. (sic). Rayssa disse: “A não usar drogas” (sic). Kauã deu a mesma resposta da 

Rayssa. Vitória respondeu: “Dependendo da pessoa muda o modo de pensar, no meu 

lugar, muda muito”. (sic). Ulysses responde: “sobre legalização das drogas”. (sic). 

Elaine diz: “Que não irá me levar a nada, apenas irá me prejudicar”. (sic). E Ágatha 

respondeu: “Conscientização do que é certo e errado”. (sic). Essa questão, também 

muito importante na conjuntura em que estamos vivendo, demonstrou de forma 

satisfatória que essas situações, abordadas de forma crítica e educativa, através do 

teatro, proporcionam reflexões positivas que podem mudar a vida desses adolescentes. 

De uma maneira geral, podemos analisar nessa pesquisa, através das 

entrevistas, que o teatro como serviço de convivência e fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários, tem alcançado os seus objetivos, uma vez que apresenta 

claramente que esses vínculos foram fortalecidos. 

 

 

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo do nosso estudo observamos que o teatro esteve presente em todo 

contexto histórico da humanidade e que se recriou conforme os questionamentos de 

cada época. Foi, ao longo do tempo, diferentes formas de expressão, apesar de ser 

uma manifestação artística. Expressou, através da arte cênica, tudo aquilo que 

precisava expor, seja a crença, a religiosidade, o humor ou a realidade. Resistiu 

preconceitos e perseguições; enfraqueceu em alguns momentos, teve épocas que até 

adormeceu, mas nunca morreu. Renasceu fortalecido e seguiu adiante. Foi parte 

importante das lutas sociais para as conquistas de direitos em diversos momentos 

históricos, como forma de denúncia ou de questionamento. 

Dessa forma, podemos constatar entre diversas características do teatro, o seu 

caráter educativo, político e transformador do ser social. Por isso a sua importância 

enquanto serviço de convivência e fortalecimentos de vínculos; visto que essas 

características impulsionam o protagonismo, a emancipação social, o sentimento de 
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pertença e identidade com a comunidade e sua cultura, bem como com seus familiares, 

além de outras possibilidades.  

O objetivo dessa pesquisa é analisar o teatro como serviço de convivência e 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários de crianças e adolescentes 

atendidas nos CRAS a fim de confirmar os resultados positivos que o teatro pode 

proporcionar às crianças e adolescentes atendidas pelo serviço. 

Percebemos, através das respostas aos questionários, os resultados positivos 

alcançados pelo teatro enquanto serviço de convivência e fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários. Foi identificado o fortalecimento do vínculo com as famílias, o 

sentimento de pertença e identidade com a família e a comunidade e o protagonismo 

desses adolescentes. 

Os resultados alcançados constatados na pesquisa são provas de que o teatro 

como serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, apesar de pouco tempo de 

implantação do serviço em Rio das Ostras que foi em 2014, tem atingido os seus 

objetivos. 

Desde a implantação desse serviço, a demanda tem sido muito grande. No 

entanto para atender a grande demanda, observamos também a necessidade de mais 

profissionais não só de teatro, mas da área da cultura como um todo, dada a 

importância desses profissionais em diversos espaços que tem se apresentado como 

ocupacionais para essa área, devido às demandas socioculturais nesses espaços, 

como é o caso dos CRAS que tem essas atividades como parte da Atenção Básica do 

SUAS (Sistema Único de Assistência Social)  e portanto garantida como direito. 

 De acordo com a ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), no Título I, art. 

4º Das Disposições Preliminares,  

 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referente à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e a 
convivência familiar e comunitária. (ECA, 2017, p. 19, grifos nossos). 
 
 

Além disso, podemos observar também na Constituição Federal vigente no Art. 

225 da seção II Da Cultura que “o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos 
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direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a 

valorização e a difusão das manifestações culturais”. (CF, 2018, p. 163) 

Nesse sentido, vale ressaltar a importância do curso de Produção Cultural da 

Universidade Federal Fluminense, localizada no município de Rio das Ostras para 

atender a demanda do município, bem como garantir o direito dessas pessoas ao 

acesso à cultura, assim como a garantia, através da cultura, da prevenção de violações 

de outros direitos. 

De acordo com a análise através das entrevistas, dos resultados alcançados pelo 

teatro como serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, este tem sido muito 

positivo em relação ao objetivo proposto pelo serviço. Como exemplo, uma adolescente 

do CRAS Norte, a ser questionada sobre sua relação com a família, após entrar no 

curso de teatro, ela respondeu que está “muito melhor”. (sic) 

O interesse pelo teatro parte, na maioria das vezes, das crianças e dos 

adolescentes e isso é fundamental. É importante que seja da vontade das crianças e 

dos adolescentes participarem das oficinas. Não pode ser forçado.  

Quando a criança não quer participar, é feito um diálogo entre psicólogo e 

assistente social e a criança ou adolescente por se tratar de risco social, mas a decisão 

é da criança ou adolescente. Felizmente, eles sempre querem participar. A demanda é 

sempre muito grande.  

Durante a minha inserção nos CRAS de Rio das Ostras como “Oficineira de 

teatro” pude vivenciar o entusiasmo dos meus alunos e as suas transformações 

positivas. O desenvolvimento do gosto pela leitura e da perfeita interpretação, o 

incentivo do teatro às vivências culturais e a volta ou permanência na escola, o 

desenvolvimento do protagonismo, dentre tantas outras transformações.  

O gosto pela leitura desenvolvido através do teatro, também tem contribuído para 

a melhora na escola. Para trabalhar com teatro, estudamos textos de diversos autores, 

bem como a história do teatro e eles ficam muito interessados na leitura das histórias. 

Percebi também que ao estudar a história do teatro, passaram a correlacionar 

com o que estudam na escola, compreendendo que a história é uma construção 

cotidiana que atravessa todas as dimensões da vida. Isso tem melhorado a vida 

escolar, de acordo com os pais. Por isso a importância sempre do resgate histórico do 
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assunto abordado; aqui, no caso, o teatro, para enfim, abordar o assunto principal, o 

teatro como fortalecimento de vínculos familiares e comunitários nos CRAS do 

município de Rio das Ostras, assim como fazer a análise das entrevistas e avaliar os 

resultados alcançados. 

Sugiro essas oficinas de teatro, entre outras, bem como toda e qualquer 

atividade cultural que o curso de Produção Cultural da UFF de Rio das ostras possa 

produzir como atividade extracurricular para crianças e adolescentes para além dos 

CRAS. Como exemplo, nas escolas do município de Rio das Ostras ou no próprio polo 

da UFF (Universidade Federal Fluminense) e assim beneficiar maior número de alunos 

convivendo, criando e se divertindo. 

Importante buscar o apoio da Secretaria de Cultura e também da Educação do 

município e construir uma Rede de apoio para fortalecer esse trabalho tanto nos CRAS 

como nas escolas e outros espaços que o Curso de Produção Cultural da UFF de Rio 

das Ostras pode e deve compor essa Rede de apoio para a garantia do direito à 

Cultura. 

 

 

 

 

 

 

. 
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APÊNDICES 

 

 
APÊNDICE A 

 

 

Questionário para os assistentes sociais. 

 

 

 O que você, como profissional de Serviço Social, tem identificado de positivo nas 

crianças e adolescentes depois que foram encaminhadas para o teatro?  

 

 O fortalecimento de vínculos familiares e comunitários tem sido alcançado? 

 

 Quais as vulnerabilidades sociais apresentadas por essas crianças e 

adolescentes que o teatro pode ajudar a superar? 
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APÊNDICE B 

 

Questionário para o (a) orientador (a) da oficina de teatro 

 

 De que maneira o teatro estimula e orienta as crianças e os adolescentes na 

construção e reconstrução de suas histórias? 

 Como ampliar trocas culturais e de vivências através do teatro? 

 De que forma o teatro pode desenvolver o sentimento de pertença e de 

identidade nas crianças e adolescentes? 

 Como podem ser pensadas as apresentações teatrais com o objetivo de 

fortalecimento dos vínculos familiares das crianças e adolescentes e também 

para incentivar a socialização e a convivência comunitária? 

 Qual a reação das crianças e dos adolescentes ao ver uma peça teatral que 

fala do cotidiano do seu convívio social? 

 As peças teatrais sobre prevenção contra drogas, álcool, entre outros temas, 

de que forma podem intervir para evitar a ocorrência desses riscos sociais? 

 O teatro pode ajudar as crianças e os adolescentes se comunicarem sobre o 

que gostariam de dizer e muitas vezes não conseguem? 
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APÊNDICE C 

Questionário para as crianças e adolescentes: 

 Como é que o teatro pode “por para fora” os seus sentimentos? 

 O que vocês sentem quando assistem a uma peça teatral? 

 De que forma o teatro pode te ajudar a falar sobre sua realidade, seus 

costumes? 

 O teatro tem facilitado a sua maneira de perceber o mundo? 

 Como você tem se relacionado com sua família, após fazer parte do teatro? 

 Você tem se sentido mais à vontade para conversar sobre diversos assuntos 
com seus pais? 

 Você acha que o teatro pode ou tem te ajudado a conversar mais com seus pais 

ou outros membros da família? 

 Situações como tráfico e uso de drogas, abordado no teatro, te leva a que 

reflexões? 
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APÊNDICE D 

 

Questionário para as famílias 

 

 Quais mudanças vocês pais percebem em seus filhos após a participação no 

teatro? 

 Os seus filhos estão se relacionando melhor com a família? 

 Eles falam mais sobre os seus anseios, medos, desejos e inquietações? 

 Após participar como público nas apresentações dos seus filhos, quais as suas  

percepções sobre eles? 

 O dialogo sobre assuntos polêmicos, tem sido mais fácil após o serviço de 

convivência com o teatro? 

 Os temas escolhidos pelos seus filhos e abordados nas peças com as 

apresentações te levam a reflexão? 

 O teatro tem proporcionado aproximação e ajudado a compreendê-los?  
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ANEXOS 

 ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO 
 
 

 Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa com a(o) aluna(o) 
____________________, estudante do ___ período do Curso de Serviço Social da UFF 
– Campus de Rio das Ostras. Esta pesquisa é parte integrante do Trabalho de 
Conclusão de Curso, que será apresentado como um dos requisitos para conclusão da 
graduação em Serviço Social. Esta pesquisa está sendo orientada pela Profa. Márcia 
do Rocio Santos  – e-mail: rocio.terra@gmail.com – Fone: (22 -981368025, que está à 
disposição para quaisquer esclarecimentos. 
 O objetivo dessa pesquisa é _____________. 
 Sua participação consciente, voluntária e livre é fundamental para o 
desenvolvimento desta pesquisa. 
 Ao aceitar participar você será convidado a fornecer as seguintes informações: 
______________________. Estas informações serão coletadas através de uma 
entrevista semiestruturada, que será gravada. 
 A utilização do gravador tem por objetivo garantir a fidelidade das informações 
fornecidas por você e facilitar a coleta de dados para a pesquisa. Durante a realização 
da entrevista, se julgar necessário, você tem o direito de solicitar a interrupção da 
gravação. 
 Em nenhum momento da pesquisa sua identidade será revelada e todas as 
informações fornecidas por você são sigilosas. 
 Ao aceitar participar, você deve assinar este termo de consentimento, juntamente 
com a entrevistadora, termo do qual você terá uma cópia. 
 

Agradecemos sua colaboração. 
 

CONSENTIMENTO 
 
 

 Eu _____________________________________________________, declaro 
que li/ouvi as considerações feitas no Termo de Consentimento e concordo em fornecer 
as informações solicitadas através de uma entrevista que será gravada. 
 
Rio das Ostras/RJ, _____/ _____/ _____. 
 

________________________________ 
                                                                 Entrevistada (o) 

________________________________ 
                                                              Entrevistadora 
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ANEXO B 

FOTOS DE REPRESENTAÇÕES TEATRAIS 

 

CASA DA CRIANÇA ÂNCORA   
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APRESENTAÇÃO NO ÂNCORA 
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CRAS CENTRAL 
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CRAS CENTRAL 
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CRAS CENTRAL 
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CRAS CENTRAL 
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CRAS CENTRAL 
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CRAS SUL 
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CRAS CENTRAL 
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CRAS CENTRAL 
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CRAS CENTRAL 

   

   

 

 

 



61 

   

CRAS SUL 
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CRAS SUL 
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CRAS SUL 
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CRAS SUL 
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CRAS SUL 
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CRAS SUL 
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CRAS NORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

   

CRAS NORTE 
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CRAS NORTE 
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CRAS CENTRAL NA CASA DA CRIANÇA 
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 CENTRO INTEGRADO DE CONVIVÊNCIA ERNESTINA JORGE 

PEREIRA - CIC – l  
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CRAS MAR DO NORTE 
 
 

 
 

 
 
 


