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PREFÁCIO 
 

O Festival de Teatro da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte (FESTUERN) é uma significativa 

ação artístico cultural que envolve professores e alunos 

das escolas públicas do Rio Grande do Norte (RN) em 

prol da arte educação. Em sua trajetória, vem 

ampliando as escolas participantes e ganhando um 

caráter pedagógico contribuindo para a presença do 

ensino de artes na escola. Em sua 10ª edição o 

FESTUERN conta com a participação de 30 instituições 

educacionais de todas as regiões do estado do RN, 

contabilizando com as escolas que assistem os 

espetáculos, temos em média 2000 pessoas entre 

professores e alunos envolvidas. Um evento deste 

porte possui parceiros que contribuem para sua 

realização e neste sentido, destacamos a parceria com 

a Petrobras, Secretaria de Educação do Estado e 

Prefeitura Municipal de Mossoró que, conjuntamente, 

assumiram o compromisso de promover ações através 

da cultura, valorizando a escola enquanto espaço de 

formação cidadã. 

Um dos pontos fundamentais para o sucesso deste 

festival está nas etapas que o constitui. A Etapa PRÉ- 

FESTIVAL, considerada como a mais importante desta 

proposta, está voltada para a formação continuada de 

professores e ocorre durante todo o ano, por meio de 

uma equipe multidisciplinar da UERN. Em sua 10ª 

edição, o FESTUERN ampliou sua formação continuada 

através da utilização do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem da UERN, possibilitando que, mesmo a 

distância, estivéssemos realizando as atividades. As 

atividades foram complementadas pelos encontros 

presenciais em polos pré-definidos. 
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O FESTIVAL está voltado para a semana de 

apresentações das peças no Teatro Municipal Dix-Huit 

Rosado, em Mossoró, momento este que abrilhanta 

alunos e professores pela possibilidade de vivenciar os 

bastidores de um teatro até o momento do espetáculo, 

bem como alunos expectadores de escolas interessadas 

ao prestigiar as apresentações. 

A fase PÓS-FESTIVAL, corresponde a realização de 

um Circuito onde as escolas que mais se destacaram 

com suas apresentações teatrais e propostas 

pedagógicas se apresentam para toda a comunidade do 

respectivo município, incluindo uma avaliação final 

envolvendo a organização do festival, patrocinadores, 

professores e alunos das escolas envolvidas. 

Uma das características do FESTUERN que estimula a 

participação das escolas a cada ano, está na 

capacidade de inovação na execução das ações 

propostas, através das temáticas que norteiam os 

estudos para a construção das peças teatrais; 

homenagens a artistas consagrados no cenário estadual, 

nacional e internacional, aproximando-os dos alunos 

envolvidos; como também a possibilidade de novas 

ferramentas que qualifica a proposta educativa do 

festival, a exemplo desta: um livro como mais uma 

proposta didático-pedagógica, norteadora e 

enriquecedora para a formação do aluno. Este livro, 

possibilitará ao leitor compreender o que é o FESTUERN 

em seis capítulos elaborados por profissionais da UERN 

com experiência em artes. 

No capítulo um, é feita uma reflexão sobre o ensino 

das artes no Brasil e como esse vem se caracterizando 

sua aplicação na escola, tendo por base o contexto 

histórico e termos normativos como a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação (LDB). 

Advogando  pela  inserção  do  teatro  na  escola, o 
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segundo capítulo apresenta o teatro enquanto 

linguagem específica e como este se insere nas 

instituições de ensino. Várias possibilidades são 

apresentadas auxiliando aos diretores e professores 

como pensar o ensino de teatro na sua escola. 

O terceiro capítulo tem por objetivo apresentar uma 

trajetória histórica do FESTUERN desde seus 

fundamentos na sua criação até seus objetivos na 

atualidade. Durante essas 10 edições fizemos vários 

seminários de avaliação do qual saíram proposições que 

se refletem na realização do festival. Vale ressaltar, 

aqui, a importância desses seminários, possibilitando 

um melhor diálogo entre a UERN e as escolas. 

O quarto capítulo nos remete a experiência vivida por 

uma aluna da escola pública que nos conta como, ao 

participar do FESTUERN, deixou de ter uma relação de 

espectadora na relação com o teatro e as influências 

desta participação na sua formação. O texto  tem 

como base, a monografia apresentada como Trabalho 

de Conclusão de Curso de uma aluna de pedagogia. 

Auxiliando o professor de artes a realizar as 

atividades na linguagem do teatro, o quinto capítulo 

apresenta diferentes propostas a serem desenvolvidas 

no contexto escolar. A leitura deste capítulo permite ao 

professor ter ideias básicas para aula de teatro e 

exercícios que podem gerar tantos outros. Devemos 

lembrar que as atividades deste capítulo devem ser 

adaptadas ao contexto e objetivos nas quais estão 

inseridas. 

O sexto e último capítulo apresenta um balanço do 

FESTUERN, a partir dos seminários de avaliação 

definindo objetivos alcançados, questões que devem 

ser repensadas e o reflexo desta ação no estado do Rio 

Grande do Norte. 

Em suma, o bom trabalho do professor Alexandre 

Milne-Jones Náder, na Diretoria de Educação, Cultura e 
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Artes da Pró-Reitoria de Extensão e de toda a sua 

equipe que faz o FESTUERN, demonstra o papel da 

universidade a serviço da sociedade, neste caso, 

aproximando através do teatro às escolas do Rio 

Grande do Norte, oferecendo novas alternativas 

educativas a serviço da comunidade. 

 

 
Mossoró(RN), 16 de setembro de 2014 

Professor Me. Adalberto Veronese da Costa 

Pró-Reitor Adjunto de Extensão 
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Retrospectiva Histórica do ensino de artes 

no Brasil: termos normativos, a visão dos 

profissionais e as  linguagens artísticas da 

atualidade 

 
Carliana Dutra1 

 
 

Sejam todos e todas bem-vindos à história que vamos 
adentrar, que pretende em poucas palavras o ensino de arte 
nos apresentar, de forma simples e bonita eles vêm  nos 
mostrar, sua grande contribuição para educação e para vida, 
de quem dela se deleitar. 

 

O Ensino de Arte tem sido desenvolvido nas escolas 

brasileiras de forma incompleta, quando não incorreta. 

Os profissionais esquecem, ou até mesmo 

desconhecem, que o processo de  aprendizagem 

envolve múltiplos aspectos e propõe, em suas práticas, 

atividades que desrespeitam o processo de criação do 

aluno, desvinculando totalmente o que seria um 

verdadeiro saber artístico. 

Assim, as experiências apresentadas nas últimas 

décadas refletem as mudanças relacionadas à 

educação e ao ensino de arte. Foram introduzidos 

novos vocabulários no sistema educacional que, 

atualmente dizem respeito à disciplina de Ensino de 

Arte, trabalhada no sistema de ensino formal brasileiro. 

Ao buscar razões epistemológicas e  concepções 

teóricas que fundamentam essas abordagens, 

compreende-se que o grande objetivo relaciona- se à 

arte e ao seu ensino na escola. 

Portanto, o material que segue escrito nas linhas a 

seguir apresenta uma pesquisa  bibliográfica  que 

mostra a contribuição dos pesquisadores ao longo da 

história e o percurso histórico do ensino de artes no 
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Brasil, enfocando a nomenclatura, a visão dos 

profissionais e  as  linguagens  artísticas  da 

atualidade. Assim, espera- se que este  trabalho 

possa trazer para quem o leia, uma forma de 

contribuição que favoreça a reflexão da sua prática. 

 
 

Conhecendo a retrospectiva histórica da 
nomenclatura do Ensino de Artes 

 

A partir da inclusão da disciplina Educação Artística 

no currículo escolar, pela Lei nº. 5.692/71, houve uma 

tentativa de melhoria do ensino de Arte na escola, com 

a introdução de atividades artísticas, dando ênfase ao 

processo criativo do aluno. O currículo propunha, assim, 

uma valorização do tecnicismo em detrimento da 

cultura humanística e científica predominante em anos 

anteriores; a Educação Artística apresentou  uma  lei 

que resultou numa concepção mais tecnicista. 

O contexto dessa problemática encontra-se vinculado 

a um longo processo histórico, que se inicia no final da 

década de 1970, com o movimento Arte-Educação no 

Brasil. O início desse movimento deu-se fora da 

educação sistematizada e suas ideias surgiram a 

partir da Escola Nova, que propunha a educação 

através da Arte. O principal propósito da Arte-Educação 

pode ser percebido com a ideia da professora Varela 

(1988, p. 2): 
 

O espaço da arte-educação é essencial à 
educação numa dimensão muito mais ampla, 
em todos os níveis e formas de ensino. Não 
é um campo de atividades, conteúdos e 
pesquisas de pouco significado. Muito menos 
está voltado apenas para atividades 
artísticas. É território que pede presença de 
muitos, tem sentido profundo, desempenha 
papel integrador plural e  interdisciplinar  no 
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processo formal e não-formal da educação. 
Sob esse ponto de vista, o arte-educador 
poderia exercer um papel de agente 
transformador na escola e na sociedade. 

 

Diante das palavras da professora, inicia-se a 

retrospectiva histórica dessa disciplina, que encontrou, 

em sua trajetória, grandes momentos. 

Na primeira metade do século XX, as disciplinas 

Desenho, Trabalhos Manuais, Música e Canto Orfeônico 

faziam parte dos programas das escolas primárias e 

secundárias, com uma visão de ensino baseada na 

escola tradicional (BRASIL, 1997). Assim, encontra-se 

no ensino de música, por meio do Canto Orfeônico, o 

aspecto de caráter nacional na formação da população 

que vivenciou esse período da história da educação. 

Mas, os pressupostos da escola nova também 

contribuíram, nos anos 30, para novas propostas no 

ensino da Arte. 

Entre os anos 20 e 70, as escolas brasileiras viveram 

experiências diversas no ensino da Arte, mas nos anos 

30 e 40 dominou o Canto Orfeônico, projeto elaborado 

pelo compositor Heitor Villa-Lobos, que pretendia 

difundir a linguagem musical de maneira sistemática, 

juntamente com princípios de civismo e coletividade, 

condizentes com o pensamento político da época 

(BRASIL, 1997). 

Nesse percurso histórico, a Lei nº. 4.024 (BRASIL, 

1961) - Lei de Diretrizes e Bases Educação Nacional - 

LDBN, de 1961, instituiu a Educação  Musical. Seus 

dispositivos estabeleceram novas diretrizes para a 

política educacional e definiram orientações que 

redesenharam a proposta curricular da legislação 

anterior, mas Meire (1997,p. 181) afirma que, “na 

prática, as escolas acabaram compondo o seu currículo 

de acordo com os recursos materiais e humanos de 

que já dispunham, ou seja, continuaram mantendo o 
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mesmo currículo de antes”, apesar de considerar “a 

possibilidade dos Estados e os estabelecimentos 

anexarem disciplinas optativas ao currículo mínimo” ter 

sido um avanço em matéria de educação. 

Na década de 60, o país enfrentava o regime militar 

como modelo de sua ordenação política e apresentou- 

se um novo cenário, diferente do atual. Naquele 

momento, pensava-se em adequar o ensino ao modelo 

do desenvolvimento econômico da época, em que a 

tendência a uma Pedagogia Tecnicista, segundo Fusari 

e Ferraz (2001), passou a atender ao mundo 

tecnológico e à sociedade industrial em expansão. 

Havia uma busca do Estado voltada para o 

investimento em um modelo de educação  que 

formasse mão-de-obra qualificada e que viesse a 

favorecer o processo de importação tecnológica. Quanto 

a isso, Shiroma, Moraes e Evangelista (2002, p.36) 

afirmam que «educador e educando haviam-se 

transformado em capital humano», para a produção de 

lucros individuais e sociais, Meira (1997, p. 196) 

argumenta que, a partir dos anos 60, o governo 

percebeu «a necessidade de se adotarem, em definitivo, 

as medidas para adequar o sistema educacional ao 

modelo do desenvolvimento econômico que então se 

intensificava no Brasil». 

Com a reforma de 1971, a Lei nº. 5.692 (BRASIL, 

1971) incluiu a Arte no currículo escolar com o título de 

Educação Artística, porém, era considerada apenas uma 

«atividade educativa» e não uma disciplina: «Será 

obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, 

Educação Física, Educação Artística e Programas de 

Saúde nos currículos plenos dos estabelecimentos de 1º 

e 2º graus [...]». Admite-se que a introdução da 

Educação Artística no currículo escolar, por esta LDBN, 

foi um avanço tanto pelo aspecto de sustentação legal 

para  essa  prática,  quanto  por  ter  sido  considerada 
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importante na formação dos indivíduos. Porém, essa 

alteração criou questões a serem enfrentadas, 

principalmente para os professores de cada uma das 

disciplinas artísticas. 

Após esta Lei, os professores de Desenho, Música, 

Trabalhos Manuais, Canto Coral e Artes Aplicadas que 

utilizavam para as aulas os conhecimentos específicos 

de suas linguagens, passaram a ver esses saberes 

transformados em «atividades artísticas», o que fica 

claro na análise do Parecer nº 540/77 (CONSELHO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 1977): «não é uma matéria, 

mas uma área bastante generosa e sem  contornos 

fixos, flutuando ao sabor das tendências e dos 

interesses». Segundo Fusari e Ferraz (2001), os 

professores das escolas públicas encontraram 

dificuldades em apreender métodos de ensino nas 

salas de aula, resultando numa prática pouco ou nada 

fundamentada, necessitada de aprofundamentos 

teórico-metodológicos. Nesse sentido, as autoras 

(FUSARI; FERRAZ, 2001,43) afirmam que: 

 
Dentre os problemas apresentados no 
ensino artístico, após a Lei nº 5692/71, 
encontram-se aqueles referentes aos 
conhecimentos básicos de arte e métodos 
para apreendê-los durante as aulas, 
sobretudo nas escolas públicas. O que se tem 
constatado é uma prática diluída, [...], na 
qual métodos e conteúdos de tendência 
tradicional e novista se misturam, sem 
grandes preocupações, com o que seria 
melhor para o ensino de Arte. 

 

Em 1996, a Lei nº. 9.394 (BRASIL, 1996, Art. 26, § 

2º) estabeleceu que o ensino da Arte constituísse 
“componente curricular obrigatório, nos diversos níveis 
da educação básica, de forma a promover o 
desenvolvimento   cultural   dos   alunos”.   Apesar   do 
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“avanço” dessa Lei, a escola e o sistema educativo 
atual têm enfrentado desafios que transcendem a 
dimensão estrutural do currículo e a dinâmica das 
metodologias de ensino. As políticas educacionais da 
atualidade necessitam adequar-se às questões sociais 
que estão refletidas na escola pública, como o 
desemprego, a violência e a marginalização, que se 
acentuaram como possíveis reflexos da globalização da 
economia, da política e da cultura. 

Todo o caminho percorrido pelo ensino das Artes no 

Brasil, segundo Barbosa (1999), vai desde o ensino 

jesuítico, com uma valorização exacerbada das artes 

literárias e com a inclusão das aulas de Desenho no 

currículo, após a reforma educacional executada pelo 

Marquês de Pombal. O ensino de hoje é marcado pela 

utilização de tecnologias avançadas, como a 

informática, nas aulas de Arte, principalmente quando 

estão vinculadas às linguagens visuais. 

Portanto, durante a trajetória do ensino até os dias 

atuais, foram necessárias várias alterações na prática 

escolar, até mesmo na legislação. Resta identificarmos 

se o ensino atual tem correspondido ao que deve ser, 

tomando como referência as orientações trazidas pelo 

PCN (BRASIL, 1997) e o direcionamento que os 

professores dão aos conteúdos que apresentam em sala 

de aula. O Plano de Desenvolvimento da Educação 

(BRASIL, 2007) associa as conquistas alcançadas na 

qualidade da educação, desde o seu lançamento, aos 

professores que possuem formação que os capacite a 

exercer o magistério. 

 
Ensino de Artes e Linguagens Artísticas 

Atualmente, as tecnologias adentraram todas as 

esferas da vida humana. A educação tornou-se um dos 

alvos desse processo da inserção das novas tecnologias 

na dinâmica do seu cotidiano. O impacto dos meios 

tecnológicos sobre a criação artística vem produzindo 
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novas formas de expressão ao longo da história das 

Artes. A fotografia, o cinema e o vídeo encontraram 

suas próprias formas de expressão, além de 

possibilitarem a junção da narrativa, do teatro e mais o 

uso dos recursos tecnológicos que a indústria trouxe à 

existência. 

Tendo em vista que o artigo 10 da Lei nº. 9.394 

(BRASIL, 1996) aponta que um dos deveres do Estado 

é “elaborar e executar políticas e planos educacionais, 

em consonância com as diretrizes e planos nacionais 

de educação, integrando e coordenando as suas ações 

e as dos seus Municípios”, notamos que é 

responsabilidade do Estado pôr em prática  as 

diretrizes das políticas educacionais que atendam, de 

forma eficaz, às necessidades da educação. Maga- 

Magalhães (2002, p. 164-165) expressa a sua 

preocupação com o ensino da Arte no Brasil, ao afirmar 

que: 

 
Muitas são as questões que envolvem os 
motivos de tantas fragilidades conceituais e 
metodológicas no campo do ensino- 
aprendizagem em Arte: a inexistência de 
recursos humanos, a inexperiência 
pedagógica e a consequente falta de 
questionamentos, são as causas apontadas 
pelo Parecer nº540/77, [...]. Faz-se necessário- 
rio repensar o papel da Arte na educação 
escolar frente às reformas curriculares 
advindas da LDB atual (Lei 9.394/96) e a 
consequente divulgação dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais-Arte, elaborados pelo 
MEC [...] que ratificam a presença das 
diversas linguagens artísticas nas escolas - 
música, teatro, dança e artes visuais e a 
Proposta de Diretrizes Curriculares 
sistematizada pela Comissão de Especialistas 
de Ensino de Artes Visuais da SESU/MEC. 
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Com isso, surge a necessidade de modificar os 

currículos escolares de maneira geral, principalmente a 

formação do professor de Arte, diante das mudanças 

deste final de milênio. Essa argumentação da autora 

permite-nos refletir sobre a qualidade do  ensino de 

arte apresentada atualmente nos Ensinos Fundamental 

e Médio das escolas públicas. 

Uma dessas modificações pode ser  exemplificada 

pela LDB nº. 9.394/96, alterada pela Lei nº. 11.769 de 

2008 (BRASIL, 2008), aprovada em 18 de agosto de 

2008, que dispõe sobre a obrigatoriedade do conteúdo 

música na Educação Básica. O Artigo 26 da Lei de 20 

de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996) passa a vigorar 

acrescido dos seguintes parágrafos: 

 
§ 6º  A  música deverá ser  conteúdo 
obrigatório, mas não exclusivo,  do 
componente curricular de que trata o § 2º. 
§ 7º O ensino da música será ministrado por 
professores com formação específica na área. 

 
A Lei também esclarece a respeito do sistema de 

ensino, que terá três anos para adaptar-se a essa nova 

exigência legal, tendo em vista a organização dos 

novos conteúdos a serem trabalhados na disciplina. 

Na realidade, a Arte, de uma forma geral, não tem 

sido valorizada nas escolas como disciplina de 

importância dentro do processo pedagógico, o que se 

reflete na contratação de profissionais não ou pouco 

qualificados, e certo menosprezo da Arte em relação às 

outras disciplinas mais tradicionais. Espera-se que, por 

meio da valorização da música como prática 

pedagógica em todos os níveis da educação básica, 

possamos presenciar o despertar de uma cultura 

democrática, em que valores  como  diversidade, 

criação artística, sensibilidade e cidadania sejam postos 

em evidência. 
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Outro importante documento que orienta a prática do 

professor constitui-se nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais - PCNs (BRASIL, 1997): propostas do 

Ministério da Educação e do Desporto (MEC), datadas 

de 1997, 1998 e 1999, para a abordagem curricular da 

educação básica, com o objetivo de ser um referencial 

comum para a educação de todos os estados do Brasil. 

Assumiram a feição de política pública ao 

estabelecerem uma meta educacional, para a qual 

devem convergir as ações políticas do MEC. 

Por certo, os PCNs, de uma maneira geral, não 

exercem mais o mesmo impacto que já exerceram no 

final dos anos 90, bem como nos primeiros anos do 

século XXI, na educação básica. É admissível que ainda 

mantenham orientações que sejam válidas e 

observadas, contudo, as orientações do Plano de 

Desenvolvimento da Educação - PDE vão, 

progressivamente, sendo acolhidas como novas 

diretrizes para a educação, apesar de não terem sido 

implantadas ainda todas, na política educacional. 

De acordo com Almeida (2003, p. 75), por volta da 

década de 80, novas abordagens foram introduzidas no 

ensino da Arte no Brasil. A imagem ganhou um lugar de 

destaque na sala de aula, o que representa uma das 

tendências da Arte contemporânea e uma  novidade 

para o ensino da época. As imagens produzidas tanto 

pela cultura artística (pintores, escultores), como as 

produzidas pela mídia (propaganda de TV e publicitária 

gráfica, clipe musical, internet) passaram a ser utilizadas 

pelos professores e alunos da educação básica. 

O uso de diferentes imagens possibilitou aos 

professores, maiores opções de conteúdos a serem 

explorados com os alunos, diversificando as possíveis 

formas de aprendizagem. As imagens passaram a ser 

valorizadas entre os educadores comprometidos com o 

desenvolvimento estético e artístico no ensino de Artes: 
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«O professor decide quais imagens farão parte do 

repertório merecedor da apreciação dos seus alunos» 

(ALMEIDA, 2003, p. 73). A partir de então, os docentes 

deveriam estar sempre em contato com a produção de 

imagens do seu tempo e atentos àquelas que eram 

produzidas pelos alunos em sala, através de desenhos 

e pinturas. O resgate da cultura da imagem tornou-se 

necessário, o que passou a ser visto, pelos estudiosos e 

pesquisadores, como fator relevante para a formação 

do aluno, apesar de, em muitos casos, isso não ocorrer 

de forma coerente. 

Almeida (2003, p. 75) ainda discute a influência que 

a mediação das tecnologias tem provocado nas formas 

de pensar e expressar a Arte e como o artista sente a 

necessidade de buscar, em outras áreas do 

conhecimento, ideias que se possam somar às suas: 

“[...] o artista contemporâneo atento ao 

desenvolvimento tecnológico e científico vai 

incorporando novas ferramentas, que são meios 

diferentes de trabalho, buscando nas diversas áreas do 

conhecimento um compartilhar de ideias.” 

Cada escola inserida numa determinada comunidade 

possui sua própria realidade social, que difere das 

realidades de outras escolas localizadas em 

comunidades, bairros ou cidades diferentes. Esse fato 

interfere, diretamente, na maneira pela qual o docente 

selecionará os conteúdos a serem aplicados, pois isso 

dependerá não somente dos recursos de que a escola 

possa dispor, mas também dos alunos aos quais se 

dirige a ação pedagógica. Jesus (2002, p. 111) 

confirma esta ideia: «Faz-se necessário trabalhar com 

profissionais da educação de maneira que eles, sendo 

capazes de compreender suas práticas e refletir sobre 

elas, sejam também capazes de transformar as suas 

lógicas de ensino». 

Entendemos que seja importante para os professores 
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dessa disciplina que haja uma compreensão histórica do 

ensino da Arte nas escolas, uma análise das políticas 

que já foram adotadas em períodos passados, a partir 

da legislação anterior, e das políticas atuais, com o 

objetivo de auxiliá-los na prática pedagógica. 

As políticas que incentivam o ensino de Arte devem 

contribuir para que a prática pedagógica atenda à 

necessidade de aprendizagem do aluno da escola 

pública, dentro do seu contexto social, cultural e 

econômico. Os professores precisam estar sempre se 

atualizando, pois, sem adquirir  conhecimento  básico 

em Arte, torna-se impossível contribuir para que uma 

consciência crítica e valores vinculados à cidadania se 

desenvolvam em seus alunos. 

Um tema instigante é uma realidade desafiadora, 

que persiste na atualidade, quanto à formação de 

docentes cuja função é o ensino de Arte para os 

Ensinos Fundamental e Médio no país. O Plano Nacional 

de Educação (BRASIL, 2001) evidencia essa realidade, 

e no caso da disciplina Arte para a Educação Básica, a 

situação não é diferente. 

Encontrar uma definição para a educação na pós- 

modernidade significaria, segundo Souza (2003, p. 15), 

enfrentar, de modo crítico, «as principais questões que 

regem os processos de subjetivação do mundo atual», 

bem como entender a cultura da nossa época, em que 

os sujeitos encontram-se constituídos em torno do 

consumo, do tempo livre e do prazer. O fato é que a 

nossa cultura tornou-se pós-moderna, regida e 

fragmentada pelo sistema imposto pelo capital, em que 

se encontram características que permeiam e se refle- 

tem na educação e nas Arte atuais. 

Contudo, é oportuno lembrarmos uma pergunta 
feita por Franco (1999, p. 101): o «que significa preparar 
para o trabalho em um mundo como este»? E a partir 
disso, perguntamos: o que significa formar professores 
de Arte nos dias atuais? Como os cursos de licenciatura 
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nas áreas de Arte têm encaminhado suas propostas 
curriculares para alunos que, por sua vez, serão 
formadores de cidadãos em um futuro próximo? Com 
quais objetivos formam-se professores de Arte? 

Esse acesso às artes visuais, que se tornou algo 

comum para a sociedade atual, também pode ser 

exemplificado por meio de telas de artistas famosos, 

que se encontram impressas em capas de cadernos, 

livros, revistas e imagens disponíveis na internet, por 

exemplo. Concluímos que devido às possibilidades 

permitidas pelos avanços da globalização e pelos 

aparatos tecnológicos, a análise e a percepção das 

produções visuais, bem como as diversas concepções 

estéticas, tornaram-se mais acessíveis e existem em 

um sentido mais comum a todos. 

As obras continuam sendo apreciadas nos museus, 

mas uma maneira de pensar adentrou a identidade 

das culturas, penetrou também todos os setores da 

sociedade, inclusive as escolas. Portanto, como 

consequência dos processos sociais da globalização, as 

culturas estão cada vez mais próximas umas das 

outras e o valor das artes visuais na vida dos indivíduos 

e seus significados expressivos colaboram para as 

possíveis articulações com o domínio estético expressivo 

e o domínio ético na educação básica. 

Se professores de Arte são agentes sociais, culturais 

e políticos que promovem nos indivíduos  a 

oportunidade de ampliar o entendimento para garantir a 

efetivação de uma cidadania ativa e participante 

(BRASIL, 1997), envolvendo as práticas artísticas, eles 

precisam abordar seus conteúdos e práticas de forma a 

levar seus alunos a refletirem na atualidade e em seus 

parâmetros. 

É proposta do próprio PCN que os professores 

auxiliem seus alunos a posicionar-se com sensibilidade 

e critérios éticos, diante de um conjunto de 

circunstâncias,  pois  trabalhar  ética  e  estética  na 
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produção de Arte dos alunos e de artistas  significa 

considerar suas possibilidades criadoras correlacionadas 

com as realidades socioculturais e comunicacionais em 

que vivem. Já que é tarefa do poder público «a 

coordenação da política nacional de educação, 

articulando os diferentes níveis e sistemas e 

exercendo função normativa em relação às demais 

instâncias educacionais» (BRASIL, 1996), é questionado 

o seu papel, pois, diante de um mundo de culturas e 

saberes globalizados, tem deixado a desejar no que se 

refere ao investimento em políticas que priorizem  a 

valorização dos professores de Arte e na possibilidade 

de que estes obtenham subsídios para uma maior 

formação de cidadãos na educação básica. 

Com isso, ao apresentar as linguagens artísticas e 

suas implicações na prática, pretende-se levantar a 

discussão junto aos profissionais da educação acerca 

dessa retrospectiva, para que se possa conhecer essa 

temática e sua aplicação, seja ela de caráter legal ou 

de parâmetro educacional. 

A partir da exposição teórica apresentada 

anteriormente, o professor terá a oportunidade de 

construir seu plano de ensino considerando as 

linguagens artísticas com suas especificidades e 

aplicando, de forma significativa, em sua sala de aula. 

Contudo, enquanto não houver o entendimento de que o 

e Ensino de Arte apresenta a mesma importância das 

outras disciplinas do currículo, e que por isso deve ser 

tratada com o mesmo respeito das que compõe o 

currículo escolar na atualidade, ela não se efetivará com 

excelência. 

Aplicar um planejamento pautado em atividades que 

envolvam o teatro, a música, a dança, as artes visuais, 

a fotografia e o cinema favorece a formação de alunos 

mais críticos e reflexivos, prontos para conviver na 

sociedade moderna. 
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Assim, acreditar que, ao terminar de ler essas linhas 

que enfatizam o ensino de arte e a sua relação com a 

educação, possibilitando compreender um pouco mais 

sobre a disciplina que torna nossa prática mais bela e o 

ensino encantador, concretizará o nosso maior objetivo. 

Obrigada a todos e todas que se atreveram a 

aceitar o desafio da leitura que muito tem a nos 

ensinar. Espera-se, contudo, que a história construa, na 

mente e no coração, a paixão pelo ensino e toda 

dedicação que, acredita-se, deva ter na escola, 

principalmente quando se fala de arte e educação. 

 
 
 

 
1 Professora de Pedagogia da UERN, Campus de Patu-RN. Membro 

da equipe pedagógica do FESTUERN 2014. 
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O teatro e sua contribuição no contexto 

escolar 

 
Ana Luiza Palhano C. Silva1 

 
Por que e para quê estudar teatro na escola? Essas 

são perguntas ainda recorrentes na fala de alguns 

professores, alunos e gestores escolares que, 

certamente, por razões  diversas, desconhecem a 

importância da formação artística e estética para o 

desenvolvimento total dos indivíduos e que, de alguma 

maneira, apontam para a existência de um contexto 

ainda conflituoso e precário de inserção dessa área de 

conhecimento na escola. 

Antes de tentar responder a essas questões, 

trazendo alguns apontamentos a partir dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Arte (2001), da Proposta 
Triangular de Ensino, de Ana Mae Barbosa (1998), da 
Pedagogia do Espectador, de Flávio Desgranges (2003), 

da tese A Cena Ensina, de Sávio Araújo (2005) e de 

minhas próprias observações como aluna, atriz e 

professora de teatro, sem a pretensão de esgotar a 

discussão sobre a relação teatro e educação, gostaria 
de traçar um pequeno percurso histórico do Ensino de 

Arte/Teatro no Brasil, para que possamos compreender 

que a presença dessa área de conhecimento na escola 
trata-se de uma construção histórica e social, em 

constante transformação e, principalmente, da 

conquista formal de um direito que ainda precisa ser 
efetivado. 

A história do ensino de teatro na escola básica 

brasileira é relativamente recente quando comparada 

às demais áreas de conhecimento. Sua introdução deu- 

se de forma bastante tímida e distorcida, a partir da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(1971), quando o Teatro passou a ser incluído no 

currículo escolar, dentro das atividades da disciplina de 
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Educação Artística, cujos professores, formados em 

cursos rápidos ou mesmo sem formação, deveriam 

atuar de forma polivalente,  ou  seja,  ministrar  aulas 

das diversas linguagens artísticas, mesmo sem a devida 

preparação. 

Com isso não queremos apontar que, fora da 

instância do ensino formal, não houvesse ensino de 

teatro na modalidade não-formal, mas apenas que a 

introdução dessa linguagem artística na escola pública, 

destinada às camadas mais populares, só teve início 

nesse momento, pois, paralelo às atividades formais da 

escola, havia escolas livres de teatro que, entretanto, 

destinavam-se às pessoas que podiam pagar. 

Antes e mesmo durante a implantação da disciplina 

de Educação Artística, o teatro figurou nas escolas 

apenas como atividade meramente ilustrativa, para as 

datas comemorativas, ou seja, era pensado numa 

perspectiva utilitarista de criação de um produto para 

ser apresentado nas festividades da escola, sem o 

desenvolvimento de um processo de criação que gerasse 

algum tipo de aprendizado para as crianças e/ou 

adolescentes envolvidos que, por sua vez, apenas 

decoravam suas falas e repetiam as marcações feitas 

pelo professor. 

A partir da década de 80, as concepções em relação 

ao ensino de Teatro e de Arte, de um modo geral, 

começaram a mudar no Brasil, quando as discussões 

entre artistas e arte-educadores tomaram fôlego, com 

objetivo de repensar o ensino de Arte na escola como 

área de conhecimento, com conteúdos, objetivos e 

competências a serem desenvolvidas pelos alunos. 

Nesse contexto, para a superação dos problemas, 

carências e  distorções que dificultavam o  ensino de 

Arte, foram criadas associações de arte-educadores em 

diversos estados do Brasil e realizados congressos 

nacionais e internacionais, organizados por 

universidades  e  pela  Federação  Nacional  de  Arte- 



28 

 

educadores, onde passou-se a discutir o fim da 

polivalência no ensino de Arte, a importância da 

formação de professores nas diversas linguagens 

artísticas e a organização e sistematização do ensino de 

Arte no Brasil, nos diversos níveis de ensino. Nesse 

momento, também foram criados, em algumas 

universidades, programas de pós-graduação em Arte, 

que deram o pontapé inicial para a pesquisa nessa 

área. 

De certa forma, a luta de algumas universidades, de 

diversos arte-educadores e de artistas resultou na 

formalização do Ensino de Arte na escola, a partir da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, 

Lei nº 9.394, e, posteriormente, na construção dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de Arte, que 

afirmam na educação básica do Brasil a presença das 

linguagens das Artes Visuais, Música, Teatro e Dança 

como componentes do currículo escolar. Assim,  d e s s e 

c o n t e x t o       r e l a t i v a m e n t e       r e c e n t e       e 

c o n fl i t u o s o d a i n trodução do ensino de Teatro e de 

Arte, de um modo geral, na escola ainda temos muitas 

heranças que, somadas à falta de profissionais com 

formação específica, carência de recursos e de espaços 

para o desenvolvimento de propostas pedagógicas 

adequadas, contribuem com o desconhecimento das 

potencialidades educativas que o teatro e as diversas 

artes podem oferecer à formação dos estudantes. 

Diante disto, é evidente que, da teoria à prática, há 

muitas lacunas e correções a serem feitas no Brasil 

inteiro. Muitos municípios, por exemplo, sequer dispõem 

de formação específica de professores de Arte, 

entretanto, dito de outra forma, mesmo com todas as 

dificuldades, a promulgação dessa lei e dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais apontam para uma premissa 

básica: o ensino de teatro, assim como das demais 

linguagens artísticas, é um direito de toda criança, todo 

jovem e/ou adulto, e não uma concessão, um favor. É 
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dever da escola oferecê-lo e, sendo assim, é preciso que 

a  comunidade  escolar,  secretarias, gestores e outras 

instâncias  reúnam esforços  para iniciar  uma 

transformação no cenário de ensino de Arte na escola 

brasileira. O  teatro  pode  e  deve  estar  presente  na 

escola como recurso didático, utilizado pelas diversas 

disciplinas do currículo para que os alunos aprendam os 

conteúdos de forma lúdica e mais atraente. Entretanto, 

essa abordagem, por si só, não substitui a importância 

da presença dessa área como componente curricular, 

com conteúdos, objetivos e competências a serem 

desenvolvidas  pelos  estudantes,  por  meio  das  mais 

diversas abordagens teóricas e práticas que pos-  

possam ser feitas pelo professor. 

A cidade de Mossoró, município que, por enquanto, 

dispõe apenas do curso de Licenciatura em Música na 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 

vem há dez anos sendo palco de uma brilhante iniciativa, 

o Festival de Teatro da UERN (FESTUERN), oportunidade 

educativa que merece todo o reconhecimento por sua 

importância no cenário artístico, cultural e educacional 

da cidade, pois, além de congregar diversas escolas 

públicas em torno da produção e apreciação teatral, 

vem funcionando como um catalisador, um provocador 

de mudanças nas concepções sobre o teatro na escola, 

discutindo e criando espaços para a existência e 

manutenção dessa arte na educação básica. Iniciativas 

como o FESTUERN e mudanças no cenário educacional 

artístico são mais que necessárias, e cada uma, à sua 

maneira, pode colaborar para que o teatro, assim como 

as demais linguagens artísticas, esteja presente no 

desenvolvimento intelectual de crianças, adolescentes 

e jovens para que, desta maneira, a nossa escola possa 

proporcionar uma formação integral aos alunos, onde o 

corpo e as dimensões lúdica, poética, imaginativa e 

sensível sejam consideradas. Feitas as primeiras 

considerações, passemos a discutir as contribuições do 
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teatro no contexto escolar. Para o ensino de teatro na 

atualidade, gostaria de destacar três abordagens muito 

interessantes que, ao meu ver, merecem a atenção dos 

professores que lidam com essa área de conhecimento: 

a Proposta Triangular para o Ensino de Arte, a 
Pedagogia do Espectador e a tese A Cena Ensina. 

A Proposta Triangular, criada por Ana Mae Barbosa 

(1998), a princípio para o ensino de Artes Visuais, é 

uma opção formativa que pode ser transposta para o 

ensino de qualquer linguagem artística.  Essa 

abordagem concebe a arte como expressão e como 

cultura e propõe uma aprendizagem de tipo dialógica, 

construtivista e multicultural. Dialógica por conceber o 

processo de ensino e aprendizagem como uma via de 

mão dupla entre professor e aluno, e não como um 

depósito de conteúdos feitos pelo professor para o 

aluno; construtivista por acreditar no papel ativo do 

aluno na construção de seus conhecimentos, 

construção que se dá na mediação com professores e 

demais colegas; multicultural por considerar a cultura 

dos outros tão importante quanto a nossa, chamando a 

nossa atenção para lançarmos um olhar de respeito 

sobre a diversidade cultural existente no Brasil e no 

mundo. 

Assim, Ana Mae Barbosa propõe, para o ensino de 

arte, uma triangulação que, em sua denominação, 

refere-se às três dimensões inerentes ao fato artístico: a 

produção (fazer artístico), a leitura da obra ou imagem 

e a contextualização. A proposta indica três ações 

importantes no processo de ensino-aprendizagem de 

arte: ler, fazer e contextualizar, ações que se inter- 

relacionam. 

Dessa forma, pode-se estudar teatro na escola 

pensando nesses três princípios norteadores: fazer, ler 

e contextualizar. Isso implica dizer que vivenciar, 

produzir, aprender de forma prática é fundamental. 

Produzindo encenações, por exemplo, os alunos têm a 
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oportunidade de conhecer e aos poucos se apropriar da 

linguagem teatral. 

É importante também que tenham oportunidades 

para ampliar seus repertórios no contato com obras 

artísticas e artistas, seja por meio de fotografias, 

vídeos, ou contato presencial e que possam fazer isso 

de forma contextualizada, onde o objeto artístico é 

estudado, é investigado pelos diversos meios 

possíveis, o que gera muitas possibilidades de relação 

com outras áreas de conhecimento, como aponta 

Barbosa (1998) “Contextualizar é estabelecer relações. 

Neste sentido, a contextualização no processo ensino- 

aprendizagem é a porta aberta para a 

interdisciplinaridade.” (BARBOSA, 1998, p.38). 

Para exemplificar, podemos citar uma atividade a 

partir do estudo de um texto teatral, na qual  os 

alunos podem investigar as  questões  sociais, 

históricas, políticas, religiosas, geográficas da obra 

relacionando-a com o período em que foi escrita e com 

os dias atuais, ao tempo que podem ampliar seu 

repertório assistindo a filmes, documentários e outras 

montagens desse texto e, em seguida, realizarem a 

montagem do espetáculo em grupo, produzindo todos 

os elementos da composição teatral. 

Já Flávio Desgranges (2003) contribui com as suas 

ideias para ensino de teatro ao defender uma 

pedagogia para o espectador. Refletindo sobre a crise 

que o teatro vem sofrendo de esvaziamento de suas 

salas, a espetacularização da vida moderna e a 

sociedade cada vez mais ligada à imagem, esse autor, a 

partir de experiências de formação de espectadores 

para teatro em alguns países, defende uma pedagogia 

para se pensar a formação de plateia no Brasil. Suas 

contribuições reforçam a importância do teatro na 

escola e o papel do professor e da própria instituição na 

formação artística e estética de seus alunos. Assim, a 

meu ver, a escola é responsável por criar oportunidades 
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para que o alunos possam acessar esse patrimônio da 

humanidade que é o teatro e a forma como os alunos 
entram em contato com essa arte pode ser decisiva 

para o estímulo ou desestímulo do gosto da criança por 

essa linguagem. Uma mediação consistente da 

linguagem teatral poderá influenciar na formação de 
um futuro espectador.[...] O gosto por uma cultura 

artística se constrói desde a infância […]. O prazer  de 

assistir espetáculos teatrais advém justamente do domínio 
da linguagem que amplia o interesse pelo Teatro à 

proporção que possibilita uma compreensão mais aguda, 
uma percepção cada vez mais apurada das encenações. 

(DESGRANGES,2003, p.33) 

E, para muito além de formar espectadores para o 

teatro, o ensino dessa área de conhecimento na escola 

também é responsável por formar cidadãos críticos e 

atentos ao contexto em que estão inseridos. 

Considerando que vivemos num mundo amplamente 

espetacularizado, formar  espectadores  consiste 

também em estimular indivíduos (de todas as idades) a 

ocupar o seu lugar, não somente no teatro, mas no 

mundo. Concordando novamente com  Desgranges 

(2003, p.33), acreditamos que: 

 

A formação do olhar e a aquisição de 
instrumentos linguísticos capacitam o 
espectador para o diálogo que se estabelece 
nas salas de espetáculo, além de fornecer 
instrumentos para enfrentar o duelo que se 
trava no dia a dia. [...] Com o senso crítico 
apurado, esse cidadão espectador, consumidor 
espectador, eleitor espectador procura 
estabelecer novas relações com o entorno e 
as diferentes manifestações espetaculares 
que buscam retratá-lo. 

 
A gente só ama aquilo que conhece, esta é uma 

frase  simples  que  resume  bem  a  importância  da 
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formação do espectador. Crianças, adolescentes, 

jovens ou adultos só podem gostar daquilo que 

puderam conhecer, daquilo que lhes foi possível 

experimentar e é do conhecimento sobre os códigos do 

teatro, da apropriação feita na escola, que surge o 

prazer de assistir a um espetáculo, de ir ao teatro. 

Portanto, é fundamental que essa linguagem artística 

esteja presente na escola desde a educação infantil. 

Se pararmos para observar, toda criança carrega em 

si o potencial de dramatização, elemento facilmente 

percebido na paixão que sentem pela contação de 

histórias e pelas brincadeiras de faz de conta, o que nos 

faz pensar que o teatro corresponde a uma necessidade 

humana de simbolização, de compreensão do mundo e 

de si, como nos aponta Almeida (2001): 

 
Ao simbolizarem, os alunos transportam-se 
para um mundo de fantasia, para um mundo 
imaginário criado por eles próprios, moldado 
ao seu gosto e que funciona com um sistema 
de regras especiais, o que lhes permite 
praticar no contexto da brincadeira  o  que 
não podem verdadeiramente fazer no 
“mundo real”. O jogo do faz de conta 
também dá às crianças a oportunidade de 
aprender a sentir como os outros e pelos 
outros, o que é um ingrediente importante 
para o desenvolvimento social. (ALMEIDA, 
2001, p.20). 

 
Sendo assim, o teatro na escola de Ensino 

Fundamental contribui, de forma decisiva, para o 

desenvolvimento cognitivo e emocional da criança 

como também para assimilação de valores sociais. À 

medida que a criança vai evoluindo do jogo simbólico 

(que pode ser considerado a representação corporal do 

imaginário no qual ela exercita, não só o ato de pensar 

como também as suas habilidades motoras) para o 

jogo de regras (que se caracteriza pela existência de 
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um conjunto de leis impostas pelo grupo), a criança vai 

internalizando valores e comportamentos sociais. 

Assim, da mesma forma que é importante que a 

criança seja alfabetizada nas letras e  nos  números 

para aprender a interagir com o mundo a sua volta, 

também é necessária sua alfabetização na 

comunicação que se dá por meio dos sons, das 

imagens, do corpo, para que possam comunicar-se com 

o mundo cada vez mais espetacularizado em que 

vivemos. Em outras palavras, o teatro também faz parte 

do processo de aquisição de linguagem da criança. 

Desta forma, o teatro no ensino fundamental pode e 

deve criar oportunidades para crianças e adolescentes 

representarem a si e a realidade da forma como a 

percebem e tenham a oportunidade de se 

desenvolverem dentro do grupo social no qual estão 

inseridos. O teatro cumpre não só uma função 

integradora, mas cria situações educativas para que 

crianças e adolescentes se apropriem, de forma 

construtiva, dos valores sociais e culturais de sua 

comunidade. 

O Teatro no ensino fundamental proporciona 
experiências que contribuem para o 
crescimento integrado da  criança  sob 
diversos aspectos. No plano individual, o 
desenvolvimento de suas capacidades 
expressivas e artísticas. No plano coletivo, o 
Teatro oferece, por ser uma atividade grupal, o 
exercício das relações de cooperação, diálogo, 
respeito mútuo, reflexão sobre como agir com 
os colegas, flexibilidade de aceitação das 
diferenças e aquisição de sua autonomia 
como resultado de poder agir e pensar sem 
coerção. (PCNs - ARTE, 2001, p.84) 

 

Além disso, o ensino de teatro no nível fundamental 

também é uma forma de mediar o contato do aluno 

com o conhecimento sobre o teatro produzido pela 

humanidade e aquele em produção. Em muitos casos, a 
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escola é o único lugar para acessar produções artísticas 

que estão fora dos meios de comunicação de massa, 

ou seja, a escola e o professor de teatro têm um 

papel muito importante na ampliação do repertório 

cultural de seus alunos, pois podem, em muitos 

casos, ser a única porta de acesso a bens artísticos 

e culturais produzidos por diferentes épocas, lugares e 

povos com os quais dificilmente o aluno teria contato 

fora de seus muros. 

No Ensino Médio, o teatro continua a exercer papel de 

grande relevância para a educação por  diversos 

motivos: cria oportunidades para que os alunos possam 

se comunicar com mundo a sua volta, fornece 

instrumentos para uma apropriação crítica de saberes 

culturais e estéticos produzidos pela sociedade na qual 

estão inseridos, como também por outras sociedades, 

apresenta possibilidades de trabalho profissional com 

Arte e auxilia no desenvolvimento pessoal e social. 

Lembro-me, como se fosse hoje, o dia quando fui 

“fisgada” pelo teatro, ou melhor, o dia que me 

apaixonei por essa arte. Eu era estudante do Ensino 

Médio e estava “incumbida” de responder a uma 

atividade da disciplina Arte, assistindo ao espetáculo do 

grupo de teatro da escola, cuja professora, além de dar 

aulas nesse coletivo, também desenvolvia um projeto 

de Artes Cênicas com as turmas de Ensino Médio. A 

princípio, como a maioria dos colegas, fui por obrigação, 

mas, aos poucos, a medida que o espetáculo foi se 

desenvolvendo e a minha imaginação começou a 

trabalhar, pensei: “isso é incrível”. Pois bem, o 
espetáculo era O Pagador de Promessas, texto do baiano 

Dias Gomes. Fiquei admirada como aqueles alunos do 

grupo de teatro desenvolviam tão bem os seus 

personagens, como pareciam desinibidos e como tudo 

funcionava como se fosse um passe de mágica: luz, 

som... Sai daquela sala de espetáculo decidida a 

participar desse  grupo, claro, assim que a professora 
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abrisse seleção. Não demorou  muito, eu participei da 

seleção e passei a integrar o grupo da escola. 

Desde então, minha relação com teatro estreitou- 

se, do grupo da escola passei a fazer trabalhos com 

grupos da cidade do Natal, até chegar à Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, para cursar 

Educação Artística, habilitação Artes Cênicas e, por 

consequência, tornar-me professora de teatro. 

Porém, mais do que mostrar um caminho 

profissional, o contato com o teatro na escola fez-me 

descobrir o prazer estético, a alegria de assistir um 

espetáculo, tornei-me frequentadora de teatro e toda 

vez que assisto a um bom espetáculo, sinto-me 

preenchida, como se tivesse renovado minhas energias 

para o dia-a-dia. 

Além disso, embora o teatro na escola não seja uma 

terapia, possui desdobramentos que podem ajudar o 

estudante a relacionar-se muito melhor consigo e com 

os outros. Digo isso por experiência própria. Sempre 

fui muito tímida e toda vez que tinha que apresentar 

um trabalho na sala de aula, eu sofria bastante, era um 

tormento falar em público. Depois que passei a 

experimentar o teatro, onde trabalhamos atenção, 

concentração, autocontrole emocional, controle de 

respiração, projeção vocal e intencionalidade do olhar e 

tantas outras competências, senti no corpo que a 

comunicação em público não é um bicho-papão, ao 

contrário, pode ser uma aventura muito prazerosa. 

Assim, penso que no Ensino Médio o teatro auxilia no 

desenvolvimento pessoal e social do estudante, 

gerando reflexos por toda a sua vida. Entretanto, para 

muito além destes aspectos, acredito ser importante 

que a escola, ao proporcionar o contato dos alunos com 

o teatro, busque estratégias para que o aluno torne-se 

capaz de compreender e refletir sobre o mesmo como 

conhecimento construído socialmente, fruto de um 

trabalho coletivo e não como um talento inato. Que o 
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estudante possa compreender que o teatro é uma 

prática cultural que floresceu em diversas partes do 

mundo de modos diferentes, que possa reconhecer as 

manifestações teatrais produzidas em seu contexto 

sociocultural, no sentido de valorizá-las, e que  seja 

capaz de identificar e realizar reflexões críticas sobre os 

discursos preconceituosos e excludentes, presentes em 

manifestações espetaculares. 

Para finalizar, gostaria de trazer as contribuições do 

professor Sávio Araújo (2005), com a sua tese de 
doutorado, A Cena Ensina, onde, ao  discutir  a 

formação de professores de teatro e propostas 

contemporâneas de educação, aponta para a 

necessidade da superação de um senso comum em 

relação ao trabalho com teatro: a supervalorização de 

uma área de conhecimento teatral em detrimento das 

demais, pois ainda é muito comum, ao se ensinar 

teatro, abordá-lo apenas na perspectiva do ator e 

deixar de lado o estudo das demais áreas. Tal visão 

tem uma explicação histórica, como aponta este 

professor: 

 
A importância que a arte do ator apresenta 
para o conjunto da produção de 
conhecimentos acerca  da representação 
teatral produziu, como efeito colateral, um 
direcionamento da produção teórico 
metodológica em ensino de Teatro voltada 
predominantemente para aspectos ligados ao 
trabalho do ator. O que resultou numa notável 
escassez de produções que também 
dialoguem com outros aspectos da 
representação teatral como, por exemplo, o 
ensino da direção/encenação, da cenografia, 
da iluminação, da sonoplastia, do figurino, da 
dramaturgia, da maquiagem, entre outros... 
(ARAÚJO, 2005, p.61). 

 
Assim, um aspecto que precisa ser pensado para o 
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desenvolvimento de propostas de ensino de teatro é a 

interdependência das diversas áreas de conhecimento 

artístico, como cenografia, figurino, iluminação, 

maquiagem, sonoplastia, direção, produção,  entre 

outras que juntas, trabalham para que o teatro possa 

acontecer. Dito de outra forma, para o desenvolvimento 

de uma proposta pedagógica preocupada com a 

educação artística e estética completa dos alunos, é 

fundamental que, além de se estudar teatro pela ótica 

do ator, estes também tenham oportunidade de estudá- 

lo na perspectiva de trabalho do cenógrafo, do 

figurinista, do maquiador, do iluminador, do sonoplasta, 

do encenador, da produção... 

 
Numa perspectiva contemporânea de 
Educação, na qual a adoção de referenciais 
multiculturais e a pluralidade de referências 
teórico metodológicas são a tônica para o 
desenvolvimento de parâmetros curriculares, 
torna-se necessário e urgente, o 
desenvolvimento de propostas de ensino de 
Teatro capazes de desenvolver as habilidades 
e competências necessárias ao exercício de 
cada um dos vários campos de atuação no 
Teatro (ARAÚJO, 2005, p.59). 

 

Esse entendimento de construção educativa auxilia- 

nos a criar atividades e desenvolver processos de 

criação, nos quais o teatro seja pensado e vivenciado 

pelos estudantes de forma coletiva, onde as relações de 

respeito, solidariedade, cooperação e 

complementariedade sejam valorizadas e relações 

hierárquicas cedam lugar para relações horizontais, nas 

quais todos os alunos envolvidos sintam-se importantes 

e valorizados dentro de um grupo. 
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Da concepção à prática: os caminhos 

percorridos pelo FESTUERN até a 

atualidade 

 

Prof. Me. Alexandre Milne-Jones Náder1 

Érika Larissa de Oliveira Silva2 

 

Criado em 2003, o Festival de Teatro da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – 

FESTUERN, chamado inicialmente de Teatro na Escola 

(GAZETA DO OESTE, 2003, p. 6), surgiu a partir da 

proposta do Prof. Felipe Caetano de Oliveira, então Pró- 

Reitor de Extensão da UERN, objetivando fortalecer a 

arte teatral na cidade. A partir de registros do Relatório 

do I FESTUERN (2003), pode-se constatar que o festival, 
a priori, era de cunho competitivo  e  defendia  a 

divulgação das manifestações artístico culturais junto à 

criança e ao adolescente  de 10 a 16 anos de idade, 

estudantes das escolas públicas do  Município  de 

Mossoró e do Estado do Rio Grande do Norte. Nessa 

primeira edição, foram inscritos 10 espetáculos no 

festival, sendo cinco de escolas públicas  municipais  e 

cinco de escolas públicas estaduais (RELATÓRIO DO I 

FESTUERN, 2004, p. 6). Antes de divulgar  a  proposta 

de um festival de  teatro  para  as  escolas públicas do 

RN, em 2002, a UERN, por intermédio da Pró-Reitoria 

de Extensão, promoveu uma  Oficina  de  Iniciação 

Teatral, com duração de 60h/aula para 40 professores 

de Arte das escolas públicas de Mossoró,  ministrado 

pelas atrizes do Grupo de Teatro Universitário 

Mossoroense – GRUTUM (da UERN): Aretuzia  Maria 

Silva Noronha e Érika Larissa de Oliveira Silva. O curso 

consistia em incentivar a formação de um grupo  de 

teatro na escola e proporcionar aos professores, o 

contato com oficinas  de  teatro.  Essas  eram baseadas 

no  método  da  americana  Viola  Spolin,  pioneira  da 
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inserção dos jogos teatrais na escola. 

O sistema de jogos teatrais de Spolin proporciona um 

caminho a ser trilhado, através de sua estrutura: 

ONDE/QUEM/O QUÊ + FOCO, que tem como objetivo 

primordial a  expressão do aluno por meio do fazer 

teatral. “O jogo teatral leva o aluno jogador à busca de 

uma solução do problema cênico durante o processo 

do jogo, ou seja, durante a prática teatral” (CARVALHO; 

FALCÃO; PINTO, 2010, p. 8). O trabalho realizado, então, 

nas Oficinas, com a perspectiva acima, serviria para, 

posteriormente, o professor repassar ao grupo formado 

na escola, tornando-se, assim, um agente 

multiplicador dessas ideias. E foi o que aconteceu: os 

grupos foram formados e estimulados a partir de tais 

jogos e inscreveram-se no Festival. 

Os objetivos do I FESTUERN foram: 
 

promover, difundir e  divulgar  as 
manifestações artístico- culturais, visando o 
reconhecimento e a valorização  da  arte 
teatral na escola de Ensino Fundamental e 
médio, junto à criança e ao adolescente, 
como também: promover o fazer teatral no 
âmbito escolar; estimular a  criação  de 
grupos teatrais; fortalecer os grupos teatrais 
existentes nas escolas; descobrir e revelar 
novos talentos; estimular a formação  de 
plateias e oportunizar aos  professores  e 
alunos, participantes dos grupos, o 
conhecimento de  literatura  teatral 
(RELATÓRIO DO I FESTUERN, 2004, p. 30). 

 
Em 2003, concomitante ao I FESTUERN, a cidade 

de Mossoró vivia uma fase intensa de produções de 

espetáculos teatrais. Três grandes espetáculos que 

contam a história do povo mossoroense e a da 
padroeira do município ganhavam força na cidade, são 
eles: Chuva de Bala no País de Mossoró, Auto da 

Liberdade  e  Oratório  de   Santa   Luzia.   Também   era 
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inaugurado, então, o Teatro Municipal Dix-Huit Rosado, 

que ganhou fama como o teatro mais moderno e 

equipado do Nordeste. 

Em 2004, foi realizado na comunidade, tendo 
como público-alvo, professores envolvidos no II 
FESTUERN e artistas de teatro, um curso de extensão 
intitulado Curso Básico de Teatro, com duração de 
680h/aula, realizado no período de outubro de 2004 a 
outubro de 2005. Esse curso consistia na formação 
teórico-prática daqueles que se interessassem pela arte 
cênica por meio de estudos fundamentados e 
fundamentais para o conhecimento da dramaturgia, da 
estética e da teoria teatral e história, estudos esses 
apoiados em aulas de  interpretação, corpo,  expressão 
cênica, uso da voz, música e ritmo, cenografia, 
iluminação, figurino, maquiagem e direção teatral. Os 
formandos do Curso tinham como trabalho final dirigir 
um espetáculo do FESTUERN, no ano 2005 para o III 
FESTUERN. 

Durante as montagens dos grupos e dos espetáculos 

nas escolas, em 2004, sugeriu-se que cada grupo fizesse 

um convite a uma pessoa ligada ao teatro para contribuir 

com seus conhecimentos e práticas, visando dar um 

acabamento melhor ao trabalho a ser apresentado, com 

o intuito de conquistar um público fiel ao evento. A partir 

dessa preocupação com o investimento na qualidade, 

apesar de os alunos não serem profissionais, as escolas 

particulares despertaram o interesse em apreciar os 

espetáculos, levando o público ao teatro. A Universidade, 

nesse sentido, tentou suprir as necessidades culturais 

dos alunos, levando as escolas e as famílias ao teatro, a 

maioria delas entrando nesse espaço pela primeira vez. 

Segundo os depoimentos contidos no Relatório do I 

FESTUERN (2004), percebe-se que as avaliações e 

sugestões que entraram no I Seminário de Avaliação do 

Festival incorporaram atitudes na organização para 

aprimorar o trato com os alunos e as escolas nos anos 

posteriores.   Após   intensas   discussões,   entendeu-se 
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que o festival deveria deixar de ser competitivo, pois 

“qualquer critério seletivo é injusto”. 

Na primeira edição do FESTUERN, a  seleção, 

segundo seu  regulamento,  acontecia  com  uma 

avaliação do espetáculo, em caráter classificatório, por 

uma comissão composta por  profissionais  da  área 

teatral. A partir do segundo ano, o FESTUERN assumiu 

seu caráter didático-pedagógico devido aos impactos 

causados no primeiro ano. Nessa segunda 

experiência do evento, para a seleção dos 

espetáculos fi cou evidente que era necessário 

uma comissão pedagógica. A partir de então, 

percebeu-se que, além de divulgar a arte entre as 

escolas, o FESTUERN começava a afirmar seu 

compromisso com a educação, de acordo com o que é 

mencionado no Relatório do II FESTUERN (2005): 
Este projeto reafirma ainda mais o 

compromisso social da UERN junto à 

comunidade local e demais municípios  do 
RN, uma vez que oportuniza educadores 

(as), alunos (as), pais, mães, e responsáveis 
a perceberem a importância da arte como 

instrumento didático-pedagógico, capaz de 
contribuir significativamente com  a 

construção  de  conhecimentos   necessários 
ao exercício da cidadania (Relatório do II 

FESTUERN, 2005, p. 7). 

 
Os objetivos do II FESTUERN foram: 

 

Prom ov e r ,  di f un d i r  e   di v u lg a r   as 
m an i f e st a çõe s    a rt í st i co -    cu l t u rai s, 
v i san d o   o    re c on he ci m e n t o    e    a 
v al ori z a ção d a ar t e t e at r al n a e scol a 
d e   En si n o   Fu n d a m e n t al   e   m é d i o, 
j un t o à  c r i an ça  e  a o  ad ole s ce n t e , 
c om o t am b é m : d e spe rt ar ed u cad o re s 
p ar a a im p ort ân ci a d a art e t e at ral n a 
f orm aç ão     i n t eg r al     d os     al u n os; 



44 
 

i n ce n t i v a r a c o munidade escolar (alunos, 
educadores, equipe técnica  e pais de alunos) 
a inserir o fazer teatro na escola, 
compreendendo-o como um instrumento 
didático pedagógico motivador  do  processo 
de ensino-aprendizagem; estimular a  criação 
de grupos teatrais; fortalecer os  grupos 
teatrais existentes nas escolas; descobrir e 
revelar novos talentos; estimular a formação 
de plateias; oportunizar aos professores e 
alunos, participantes dos grupos, o 
conhecimento de literatura  teatral  e  di- 
vulgar à comunidade em geral as produções 
artísticas desenvolvidas no âmbito escolar 
(RELATÓRIO DO II FESTUERN, 2005, p. 59). 

 
Respaldado em aportes teóricos, o festival ganhou 

uma nova dimensão, que tinha um novo olhar para o 

educando, uma visão sobre a formação humana em 

vários aspectos que contribuem para seu desempenho 

e tornam significativos seus  conhecimentos  em  sala 

de aula. O reconhecimento do projeto FESTUERN veio 

rapidamente e, com isso, a Universidade e a 

comunidade perceberam como inaceitável a não 

realização desse festival. 
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Foto 1: Espetáculo S.O.S Subúrbio, 2003. Fonte: Arquivos do I FESTUERN 

 
A ampliação das escolas participantes e o foco 

no caráter pedagógico da ação 

 

De acordo com o Relatório do II FESTUERN (2005), 

mesmo com tamanha repercussão percebe-se uma 

participação mínima das escolas, limitando-se ao 

percentual de 11% do total de  escolas  públicas 

existentes no Estado (aproximadamente 3.417 escolas). 

Ainda assim, o festival não  perdeu  em  participação, 

pois as escolas que se inscreveram foram motivadas a 

montarem seus grupos e seus espetáculos e a 

vivenciarem a importância do teatro para a escola e a 

comunidade. No ano 2004, foram montados e 

apresentados 20 espetáculos no FESTUERN, dobrando o 

número do ano anterior. 

No III FESTUERN, o evento passou a chamar-se, 

excepcionalmente, no ano de 2005, III FESTUERN 

PETROBRAS. Por conta da forte parceria realizada com 

a  PETROBRAS,  a  empresa  exigiu  esse  nome. No ano 
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seguinte, a Lei Estadual Câmara Cascudo questionou a 

atitude e determinou que a UERN retirasse o nome da 

empresa, pois o evento não era da PETROBRAS, e sim 

do Governo do Estado. Outra modificação aconteceu no 

objetivo do evento, que agora visava abranger escolas 

públicas de outros estados do Nordeste e tinha como 

público-alvo alunos de faixa etária entre 10 e 18 anos 

de idade. O Festival ainda trouxe, como novidade, a 

eliminação do caráter competitivo e a inserção de 

debates, após cada apresentação, de alunos e 

professores dos Cursos de Pedagogia, Ciências Sociais, 

Serviço Social, Filosofia e  Letras: cada área dava 

contribuições a partir de um olhar inerente a cada 

campo de conhecimento. Os objetivos do III FESTUERN 

foram: 
 

Promover, difundir e divulgar  as 
manifestações artístico - culturais, visando o 
reconhecimento e a valorização  da  arte 
teatral na escola de Ensino Fundamental e 
médio, junto à criança e ao adolescente, 
como também: despertar educadores para a 
importância da arte teatral na  formação 
integral dos alunos; subsidiar o 
desenvolvimento da arte teatral na escola, 
incentivando e preparando através de cursos 
de caráter técnico-pedagógico, os educadores 
para o desenvolvimento do teatro pedagógico 
nas escolas públicas  estaduais  e  municipais 
do Rio Grande do Norte; […] vivenciar 
experiências e aprendizados referentes a 
organização e ao trabalho técnico-pedagógico 
da arte teatral em escolas e fortalecer a 
função social da UERN através da 
arrecadação e distribuição de alimentos à 
instituições que atendem pessoas  com 
carências socioeconômicas (RELATÓRIO DO III 
FESTUERN, 2006, p. 82). 
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A realização do evento deu-se com a participação 

de 34 espetáculos teatrais e debates após cada 

apresentação, o que fez o Festival tornar-se um ícone 

da prática do teatro na escola, para a  educação 

pública local. Nessa edição, durante a preparação 

aconteceram cursos e oficinas presenciais, em que os 

docentes aprenderam como trabalhar com o teatro em 

sala de aula, como também possibilitou  refletir sobre a 

importância da utilização do teatro como ferramenta 

pedagógica,  importante  elemento  metodológico 

facilitador do ensino-aprendizagem. No ano de 2005, a 

temática do III FESTUERN PETROBRAS homenageou a 

arte circense. Crianças e jovens  que  participaram  no 

ano anterior, vestiram-se de palhaço, sob a direção do 

ator paraibano Edilson Alves, para apresentar os 

espetáculos e fazer uma breve sinopse sobre a obra 

teatral a ser exibida. Ainda durante os intervalos entre 

um espetáculo e outro, vários palhaços entravam  em 

cena  pra  apresentar um  conflito, de  aproximadamente 

10 minutos. Segundo o Relatório (2006), essa 

experiência foi muito positiva, pois “prendia” no teatro o 

público, que vinha somente para ver a sua escola. 
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Foto 2: Espetáculo O Reizinho Mandão, 2004. Fonte: Arquivos do II 
FESTUERN 

 

Com o intuito de se fazer um debate rico em 

discussões e reflexões acerca do teatro, para o III 

FESTUERN foram  convidados  professores universitários 

do Rio Grande do Norte e da Paraíba e conhecedores 

sobre teatro e educação, para compor a Comissão de 

Debatedores, o que permitiu uma experiência de 

encontros de diversos olhares para o evento e para os 

espetáculos. Esses debates foram registrados e 

organizados para compor os anexos do III Rela- tório do 

III FESTUERN – PETROBRAS. No IV FESTUERN, que teve 

como temática a literatura de cordel, foram 

homenageados o Prof. Felipe Caetano de Oliveira, ex- 

Pró-Reitor de Extensão da UERN, pela idealização do 
evento e o Prof. Maurício de Oliveira (in memorian) por 

sua história de vida e de luta pela cultura e 

contribuição para a educação de Mossoró. O festival 

aconteceu no ano 2006 e 42 espetáculos foram 
apresentados no período de 10 dias. Nesse ano, a 

temática   escolhida   começou   a   fazer   parte   da 
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programação do FESTUERN que, embora a valorizasse 

durante o evento e falasse sobre os seus aspectos e 

origem, não era obrigatória a nenhum grupo. Mesmo 

assim, muitos entendiam que deveriam também referir- 

se a ela durante a apresentação. 

Os objetivos do IV FESTUERN foram: 

 
[ . . . ] p rom o v e r , d i f u n d i r e d i v u l g ar a s 
m an i f e st a ç õe s    a r t í st i c o -    cu l t u r ai s, 
v i s an d o   o    re c o n h e ci m e n t o    e    a 
v al or i z a ç ão d a ar t e t e a t r a l n a e s co l a 
p ú b l i c a e s t a d u al e m u nicipal de Ensino 
Fundamental e Médio, […] promover a 
conversa interativa avaliativa, após a 
apresentação de  cada espetáculo,  como 
forma de ampliar os conhecimentos teórico- 
práticos inerentes ao fazer teatro; oportunizar 
a alunos e professores da UERN, vivenciar 
experiências e aprendizados referentes a 
organização e ao trabalho técnico- 
pedagógico da arte teatral em escolas; 
fortalecer a função social da UERN através da 
arrecadação e distribuição de alimentos a 
instituições que atendem a pessoas com 
carências sócioeconômicas (RELATÓRIO DO IV 
FESTUERN, 2007, p. 59-60). 

 

Na fase pré-festival, a UERN realizou o Curso 

Preparatório para o IV FESTUERN, o que já vinha 

acontecendo desde o ano anterior, e o curso em Arte- 

Educação com o tema central: “O ensino-aprendizagem 

com a arte teatral na escola”. Esse curso foi realizado 

em parceria com a Prefeitura Municipal de Mossoró, com 

carga horária de 40h e com o objetivo de “proporcionar 

a compreensão como instrumento didático-pedagógico 

através de estudos, discussões e reflexões sobre as 

atividades cênicas e sua importância na formação de 

grupos teatrais na escola” (RELATÓRIO do IV FESTUERN, 

2007, p. 29). 
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Foto 3: Espetáculo A herança do tio Barnabé, 2010. Fonte: Arquivos do VII 
FESTUERN 

 

O Festival, nesse período, encontrava-se consolidado 

e a cada ano melhor projetado, passando a ser um 

importante evento, devido a sua projeção e 

resultados, de acordo com o coordenador geral, Prof. 

Felipe Caetano. O teatro é pensado agora, para 

constituir-se como componente pedagógico curricular 

indispensável para a vida escolar do aluno. De acordo 

com o Relatório do IV FESTUERN (2007, p. 13): 

 
o teatro é tomado  como  uma 
expressão artística a ser incentivada no 
ensino das artes, contribuindo para 
promoção, difusão e divulgação das 
manifestações artístico-culturais e 
despertando o interesse pelos bens 
culturais, indispensável ao exercício da 
cidadania em consonância com a teoria 
platônica de educação. 
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O FESTUERN mostra, até hoje, que é possível fazer 

essa união conforme as escolas vêm fazendo. Porém, 

mesmo com esse poder didático, observa-se que ainda 

falta utilizar essa ferramenta como um elo entre as 

disciplinas durante o ano inteiro. As escolas vêm 

trabalhando as disciplinas, dentro do espetáculo, nos 

horários de ensaio. Durante o estudo do texto da peça, 

muitas vezes esses componentes curriculares são 

contemplados, porém, em sala de aula, continuam os 

planos elaborados para as aulas dentro da escola 

(RELATÓRIO DO IV FESTUERN, 2007, p. 29). 

O V FESTUERN foi realizado no período de 11 dias, 

com 39 escolas participantes, cinco grupos de teatro 

universitário, 962 alunos participantes e com 95 

professores integrando o Curso Preparatório. Aconteceu 

no período de 10 a 20 de outubro de 2007. A temática 

desse festival  foi “Música” e o homenageado foi o 

Maestro Batista, professor fundador do Conservatório 

de Música D’Alva Stella Nogueira Freire, da UERN. 

Na fase Pré-Festival do V FESTUERN, aconteceu o 

Seminário de Capacitação Didático-Pedagógica em Arte 

Educação para nortear a montagem de espetáculos. 

Nesse ano, o festival elaborou questionários para 

aplicar com os professores das escolas participantes. 

Tal instrumento possibilitou informações sobre a 

participação dos alunos em grau de aprendizado, 

como também a avaliação crítica dos professores em 

relação ao evento. Foram aplicados 30 questionários 

entre os docentes. 
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Foto 4: Espetáculo Uma professora muito maluquinha, 2010. Fonte: 

Arquivos do VII FESTUERN 
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Com relação à escola, os professores observaram, 

positivamente, que: há incentivo para a participação 

da comunidade no evento; contribui para a elaboração 

e execução do espetáculo no FESTUERN; possibilita a 

construção de conceitos e o professor realiza o projeto 

com a participação ativa do diretor. 

O VI FESTUERN foi realizado no período de 25 de 

agosto a 02 de setembro de 2008. Nesse ano, a 

temática foi “Direitos Humanos”. O evento envolveu 17 

municípios, 39 escolas municipais e estaduais e 22 

grupos distribuídos entre teatro (maioria), dança e 

música. Foram apresentados 60 espetáculos (40 de 

teatro, 10 de dança e 10 de música). O homenageado 

foi o poeta Antônio Francisco. 

A coordenação do FESTUERN destaca a sua 

importância para a escola, pois “cada espetáculo é 

inédito, com uma nova capacitação e sempre tem 

novas escolas participando, além de escolas que estão 

desde o início, isso é bom porque solidifica o grupo de 

teatro na escola” (INFORMATIVO UERN, 2008, p.7). 

No tocante à formação em teatro, foram realizados 

seminários e oficinas para os professores que 

contemplaram atividades teóricas-práticas, presenciais 

e vivenciais, relacionadas aos seguintes conteúdos: 

Noções básicas sobre a dimensão pedagógica da arte 

teatral; Importância, filosofia e objetivos do 

FESTUERN; Conceitos relacionados aos gêneros 

teatrais; Terminologias necessárias à compreensão do 

fazer teatro na escola; Reflexão coletiva  sobre 

posturas, valores e comportamentos que precisam ser 

ensinados às crianças e jovens, principalmente no que 

se refere a comportamentos adequados ao frequentar 

um teatro. As oficinas foram ministradas nas escolas, 

pelos técnicos especializados – profissionais que têm 

experiência em direção de grupos de teatro – 

contratados para dar acompanhamento aos grupos 

(RELATÓRIO DO VI FESTUERN, 2012, p. 10). 
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Da VII à IX edição, notamos que o festival mantém 

seu caráter pedagógico, caracterizado  como  um 

projeto que possibilita múltiplas aprendizagens. Para 

tanto, a cada ano os seus objetivos vão se ampliando. 

Porém, para saber mais sobre as contribuições obtidas 

por aqueles que participam de suas atividades, é 

preciso considerar as avaliações contidas em seus 

Relatórios. 
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Foto 5: Espetáculo Romeu e Julieta, 2005. Fonte: Arquivos do III 
FESTUERN 

 
Analisando-os, fica evidente que esse evento é um 

instrumento impulsionador do trabalho com o teatro na 

escola. Inicialmente, inserindo o teatro pela valoração 

da arte e, posteriormente, tendo como uma de suas 

finalidades principais a de  proporcionar  a 

aprendizagem de conteúdos escolares. É consensual, 

na literatura educacional, a importância do ensino das 
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Artes e do teatro para o desenvolvimento e 

aprendizagem das crianças. 

 

Filósofos, em diversas épocas da história, já 
destacavam a importância do ensino das 
artes na escola através de jogos de 
expressão: Montaigne, por exemplo, afirmava 
que jogos de criança não são esportes e 
deveriam ser sua mais  séria  ocupação. 
Leibniz apoiava o teatro com a condição de 
que fosse instrutivo. Para Locke, a arte 
deveria ser prática e para Rousseau, a 
primeira fase da educação da criança deveria 
ser quase que inteiramente baseada em jogos 
(COURTNEY apud KATTO, s/d, p. 2). 

 
Dito isto, é preciso mencionar, ainda, que muitas 

crianças encontram no FESTUERN uma oportunidade 

para realizar atividades importantes para  o seu 

entretenimento e diversão, tais como: o faz-de-conta, o 

jogo, a imitação, a improvisação e o brincar. É no jogo/ 

encenação que a criança troca experiências, socializa- 

se, desenvolve seus aspectos psicológicos, motores, 

físicos e explora o lúdico, características da infância. 

 
Reflexos das ações do FESTUERN nas escolas 

participantes: 

 

A proposta inicial do FESTUERN, embora 

competitiva, foi positiva, não pela concorrência entre 

as escolas, mas porque mostrou aos alunos as 

dificuldades enfrentadas para se fazer um espetáculo 

de qualidade, bem diferentes daqueles produzidos 

para serem apresentados durante as datas 

comemorativas na escola. P ermitiu o acesso de 

alunos e professores de escolas públicas ao teatro, 

muitas vezes, pela primeira vez, o que dá elementos 

para   pensar   na   importância   da   escola   para   a 
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realização desse trabalho educacional. 

O que se percebe nesse projeto  de  extensão  é 

que, em  todos os anos de festival, há uma grande 

corrida para a preparação dos espetáculos. E nesse 

percurso, professores e alunos têm acesso a 

conhecimentos sobre a arte, acompanhamento 

pedagógico e, às vezes, usufruem da assessoria de 

um artista para ajudá-los na montagem dos 

espetáculos. Atingir o público de maneira positiva é 

uma das principais satisfações a que todos os grupos 

de teatro buscam. A escola sente- se orgulhosa e o 

Festival mais ainda. 

Ano após ano, os objetivos do FESTUERN vão se 

ampliando. Isto não é diferente em relação às 

contribuições do festival para aqueles que dele 

participam: conteúdos conceituais e atitudinais e 

outras habilidades são incorporadas pelos alunos, 

numa aprendizagem que mescla seriedade, 

envolvimento e entretenimento. 

No entanto, é preciso alertar para o fato de não 

explorar apenas a aprendizagem de conteúdos 

escolares específicos. Sobre isso, é necessário 

mencionar a preocupação de Koudela de que haja, no 

Brasil, um retorno ao processo de usar o teatro apenas 

como simples instrumento pedagógico, tal como faziam 

os jesuítas durante a catequização dos nossos índios 
(apud MAROLA, 2007, p.26). 

Nas experiências de crianças e adolescentes, é 

preciso ressaltar a possibilidade de uma formação mais 

integral e que não diga respeito apenas a conteúdos 

escolares. Para tanto, vale  mencionar o que afirma 

Reverbel: 

 
Para que no futuro o teatro  na educação 
assuma o seu verdadeiro papel, que é o de 
contribuir para o  desenvolvimento 
emocional, intelectual e moral da criança, 
correspondendo fielmente aos seus anseios e 
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desejos, respeitando-lhe as etapas do 
pensamento que evolui do concreto ao 
formal, para dar-lhe uma visão de mundo a 
partir da marcha gradativa de suas próprias 
experiências e descobertas é preciso que se 
atendam dois pontos essenciais: a 
preparação de professores e o apoio 
governamental, isto é, uma efetiva ação do 
Ministério da Cultura (apud MOTA, 2011, p. 34). 

 

A partir disso, surge uma questão pertinente: como 

está se dando a formação dos professores que 

trabalham com as Artes na escola? A leitura dos 

Relatórios aqui analisados suscita este debate quando 

sinaliza sobre a ausência de professores capacitados 

para trabalhar com o teatro na escola, bem como sobre 

a falta de investimentos para que se realizem as 

atividades artístico-culturais nas escolas. 
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Vivências com teatro na escola e além 

dela... 

 
Jamille Ruana de Oliveira1 

 
Foi por meio do teatro que despertei para as artes, 

que saí do estado de espectadora de mundo para atuar 

no meu próprio mundo. Por volta dos meus sete anos 

de idade, eu já brincava de interpretar em uma 

igrejinha, com a qual minha família paterna tinha 

ligação. Em todas as datas comemorativas  da 

paróquia eu estava lá para “trazer as boas novas de 

Cristo”, vestida de anjo, como Maria no presépio vivo 

ou como fiel de Jesus, em sua jornada para o Calvário. 

Também me vestia de palhaça ou com roupas bem 

coloridas, para o Dia das Crianças Solidário, quando 

minha tia e meu pai reuniam os amigos e arrecadavam 

brinquedos e guloseimas para distribuir para as 

crianças das comunidades pobres, dos assentamentos, 

dos hospitais. Dançar, cantar, inventar e, 

principalmente, imitar eram o meu passatempo 

favorito, mas foi na escola que passei realmente a 

entender que as minhas brincadeiras de imitar, inventar 

histórias e criar personagens tinham o nome de 

“teatro”; que teatro não era só palco, plateia e ator: o 

teatro está no nosso cotidiano. O teatro está na mamãe 

que interpreta para o bebê que está super disposta a 

brincar e pular, mesmo cansada e com bolhas nos pés, 

depois de um longo dia de trabalho. O teatro está nas 

praças, nas pessoas vestidas de mascote de lojas, no 

adolescente que finge estar doente para escapar do 

colégio. 

Sempre fui uma garota desinibida, com um olhar 

muito curioso para o que havia ao meu redor. Ainda 

criança, era fascinada pelos adultos: não pelos sapatos 

da mamãe, que eu insistia em calçar para crescer logo, 
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mas pelo adulto como um todo, especialmente pelas 

histórias que me contavam e que eu ouvia 

atentamente. Por gostar tanto de ouvir as histórias das 

pessoas, ficava sempre perto dos mais velhos, mesmo 

que as histórias que eles contassem não passassem de 

uma fofoca. Foi gostando das histórias de vida das 

pessoas que passei a gostar da minha própria, que 

passei a perceber o quanto nossas narrativas de vida 

são regadas de experiências, aprendizados e afeto. 

Aprendi mais sobre a vida no colo dos meus pais do 

que nos livros. Aprendi a relacionar-me com as pessoas, 

estando próxima a elas. Aprendi sobre a arte, fazendo 

arte. A arte não nega a vida e o teatro foi e continua 

sendo minha principal fonte de descoberta, 

redescobertas e de prazer. 

Por tudo isso, o presente capítulo abordará minha 

trajetória com o fazer teatral ainda na escola, como 

estudante, e o quanto essas experiências foram fonte 

de sabedoria e influenciaram minha personalidade. 

 
Surgimento do Grupo Caramuru e o primeiro 
espetáculo 

 
Tudo começou na Escola Estadual Nossa Senhora das 

Graças, na qual eu estudava desde a 3ª série – uma 

escola simples e pequena, que fica localizada próxima a 

minha casa, no bairro Santa Delmira. Era o ano de 

2005 e eu cursava a 7ª série. No começo não gostava 

muito daquela escola, pois a achava rigorosa demais 

em relação à disciplina dos seus alunos. O fardamento 

tinha que estar impecável. Para entrarmos na escola, 

tínhamos que fazer uma fila ainda do lado de fora do 

prédio. O mesmo ritual repetia-se para entrarmos na 

sala de aula, na hora de lavar as mãos, de fazer o 

lanche, quando a campainha tocava para  voltarmos 

para a sala de aula após o intervalo... Tudo em fila e 

acompanhados do professor. Se não obedecêssemos, 
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não   assistiríamos   à   aula.   I s s o    s oa v a    m i l i t a r 

d e m a i s , d e sagradava-me. Gostava mesmo era dos 

professores e professoras, da forma que eles me 

permitiram ser livre, deixando-me apresentar os 

trabalhos da forma que eu gostava e a forma que eu 

gostava era encenando, criando histórias, cantando, 

poetizando. Não sei se porque essa era uma maneira 

mais simples de fazer-me passar de ano, já que minhas 

notas, se comparadas com as dos meus colegas, não 

eram das melhores, afinal nunca fui boa aluna, não 

dessas que as escolas querem que sejamos: estudiosa, 

dedicada, disciplinada, obediente,  definitivamente  a 

aluna nota 10. Para a decoreba e para o militarismo, 

nunca fui nota 10. Meu assunto favorito era criar, fazer o 

que gostava. 

A escola, por ser muito pequena, não tinha espaço 

para que pudéssemos fazer eventos ou expor o que 

fazíamos. Só dispunha de um simples  pátio. Porém, 

naquele ano, o professor de Matemática, Verinaldo 

Silva, sugeriu que a escola participasse do FESTUERN 

(Festival de Teatro da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte). Verinaldo, junto com o professor de 

História, Elizeu Andrade, se dispôs a escolher uma peça 

e inscrever a escola no festival. Lembro-me que 

quando a escola foi selecionada, foi colocado um papel 

no mural da escola para anunciar aos alunos que a 

escola participaria do FESTUERN e que quem estivesse 

interessado deveria comparecer no sábado seguinte, 

para uma reunião. A princípio não me interessei, mas 

meus colegas incentivaram-me muito. Eles diziam que 

o festival era “a minha cara” e, mesmo não sabendo 

que cara era essa, eu fui. 

Às 8 horas da manhã do sábado, estávamos eu e 

por volta de mais 17 adolescentes para ouvir os 

professores responsáveis explicarem do que se tratava 

e como funcionava o festival. Naquele mesmo dia, 

fizemos   alguns   jogos   teatrais,   jogos   simples   de 
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imitação e improvisação. Os professores nos 
apresentaram uma peça, cujo título era E Ela Morreu, 

um texto de Paiza Curinga que relata a morte da 
educação pública brasileira. Os professores adaptaram 

o texto  e fizeram a distribuição dos personagens à 

medida que íamos lendo. Cada aluno identificava-se 

com o texto de determinado personagem, pensando 
como ele seria e dizendo se queria interpretar aquele 

papel. Os alunos que escolhiam os mesmos 

personagens conversavam entre si e com os 
professores e chegavam a um consenso. 

Durante a semana, recebemos o cronograma com 

os horários dos ensaios. Como a escola não tinha um 

espaço adequado, o professor Elizeu Andrade solicitou 

ao Conselho Comunitário do bairro que pudéssemos 

ensaiar lá. Assim, passei a ir à escola de manhã e aos 

ensaios no Conselho Comunitário à tarde, 

religiosamente. Normalmente, os ensaios começavam 

por volta das 14 horas. Como o local não era muito 

frequentado, geralmente estava sujo. Por isso,algumas 

pessoas tinham que se disponibilizar para  chegar 

mais cedo e limpá-lo. Eram sempre duas ou três 

pessoas que, diariamente, faziam o processo de chegar 

mais cedo para varrer e passar pano no local. 

No decorrer dos ensaios, aprendemos muitas coisas, 

a começar por “falar melhor” quando líamos o texto. 

Posso dizer que alguns dos meus colegas praticamente 

aprenderam a ler nesse processo, pois liam sem pausa, 

engolindo as palavras ou silabando, e isso mudou: a 

leitura tornou-se mais saborosa, diferente de como 

líamos na escola ou em qualquer outro lugar; 

aprendemos a ler mais pausadamente, articulando bem 

as palavras e refletindo sobre elas. Ler o texto dessa 

forma construía oralmente os personagens. Nesse 

espetáculo, fui Juliana, a  patricinha  que não queria 

saber de estudar. 
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Juliana (patricinha): Pessoal, vamos deixar 
de choradeira. Pobre adora reclamar. Pra que 
se quer escola? Foi bem melhor assim. Pra 
que se quer educação? Eu sou viva e rica! Só 
estou aqui porque meus pais me obrigam a 
estudar. Eu acho uma besteira estudar. E 
como disse um certo governador “um homem 
morre de fome e não por falta de educação”, 
ainda mais agora que já podemos votar com 
o dedo e sem precisar saber ler. Não tem pra 
que essa choradeira. É só besteira de vocês. 

 

A princípio, quando lemos a obra juntos pela primeira 

vez, confesso que ela não significou nada para mim. Eu 

a via apenas como um texto teatral. O professor Elizeu 

até inseriu uma paródia para cantarmos. Eu a achava 

engraçada: 
 

Não se admire se um dia o professor invadir 
a mesa da tua casa roubar um pão e partir. 
Foi a fome que aumentou, o dinheiro que 
acabou;logologo é o remédio, a roupa e o 
cobertor. 

 
Se você quer ajudar, faça uma simples 
vaquinha: compre feijão e farinha, batata, 
peixe e galinha, pois o que se ganha não dá, 
tem mais é que ajudar. Estão passando fome, 
sem forças para lutar. 

 
E agora, pra completar, e a fome deles matar, 
sai nas ruas com eles e os ajudem a lutar,pois 
a escola é de todos, dos filhos do trabalhador. 
Sem ela, ficam sem armas para poder 
continuar. 

 
E agora, para completar, e a fome deles matar, 
saiam nas ruas com eles e os ajudem a lutar, 
pois  a  escola  é  de  todos,  dos  filhos  do 
trabalhador. Sem ela, ficam sem armas para 
poder continuar. 
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Aos poucos fui percebendo, juntamente com os meus 

colegas, o quanto o texto era sério e crítico, e 

começamos a entender o valor social que o teatro 

poderia ter: estávamos usando a arte como meio de 

protesto, estávamos expondo algo que continha muito 

da nossa realidade educacional, como mostra a letra 

dessa música, que também cantávamos na peça: 

 
Perguntamos  ao  povo  como  vai  a  escola. 
Responderam: “Vai mal, acho que já faleceu”. 
Ninguém ajuda a escola, nem a seus 
funcionários. Os alunos, cansados, estão fora 
de lá. Entra governo e governo e o mesmo 
desprezo vem se consumando. Hoje estamos 
no palco fazendo o enterro da educação. 

 

Aprendemos técnicas de canto com o professor 

Elizeu, que já havia estudado um pouco sobre o 

assunto, pois fazia parte de um coral da cidade. Ele 

tinha um jeito muito próprio de ensinar, com o qual 

aprendi grandes lições. Aprendemos um pouco de 

dança, de encenação e de posicionamento de palco. O 

canto e a dança nos ajudaram a dar mais vida ao 

espetáculo. Contamos também com a ajuda de bons 

profissionais do próprio FESTUERN, que nos 

acompanharam desde os primeiros encontros. O que 

mais me encantava não era só aprender tudo aquilo, 

que eu nem sabia que éramos capazes de fazer, mas 

sim ver meu professor Elizeu aprendendo comigo e com 

meus colegas, descobrindo aquele mundo tão 

fantástico, da mesma forma que estávamos 

descobrindo. 

Éramos o Grupo CARAMURU de Teatro – nome 

escolhido por ter origem tupi e também por ser título de 

um filme brasileiro, famoso por contar a história de 

Diogo Álvares, um português que depois de um 

naufrágio passou a viver com índios na costa brasileira, 
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facilitando assim o contato entre os viajantes 

portugueses e os índios. Para falar a verdade, não sei 
dizer ao certo por que escolhemos esse nome. Mas, 

pela ligação com o filme brasileiro, cujo título é 
Caramuru: a invenção do Brasil, consigo perceber o 

quanto estávamos inventando o nosso mundo, o nosso 

jeito de fazer teatro. 
O tempo passava, o espetáculo criava vida fora do 

papel e nos tornávamos outras pessoas. Lembro-me do 

dia de abertura do FESTUERN. Todos os integrantes do 

grupo foram para a abertura, no Teatro Municipal Dix- 

Huit Rosado. Que fascinação! Iríamos nos apresentar 

naquele lugar? Naquele palco? Comecei a sentir o 

quanto aquilo tudo não era brincadeira. Comecei a ficar 

com medo, ansiosa, percebendo a responsabilidade de 

levar a escola para o palco. No dia da apresentação da 

minha escola, pela manhã, fomos ao Teatro Municipal 

para o ensaio geral. Eu estava tão nervosa que não 

conseguia fazer as marcações de palco e esquecia o 

texto. Não entendia o que estava acontecendo. 

Lembro-me que, depois do ensaio, fomos todos 

almoçar na casa da coordenadora da escola, porque ela 

havia decidido que ficaríamos ali até voltarmos ao 

teatro para a apresentação. O que me deixou feliz e 

menos tensa foi ouvir a coordenadora dizer que 

confiava na gente, que não éramos atores nem atrizes, 

e sim pessoas talentosas e especiais. A escola confiava 

na gente e os nossos professores também. Nós 

podíamos! E conseguimos! A apresentação foi 

simplesmente o máximo: teatro lotado, pessoas se 

divertindo e embarcando na viajem do nosso 

espetáculo; todo mundo cantando e vibrando com as 

músicas. Tudo foi lindo. 

O que nunca vou esquecer foi ver minha mãe na 

plateia, acenando e sorrindo para mim. Fazia tempo que 

minha mãe não saía de casa. Ela havia mudado muito 

desde sua separação com meu pai. Mas ela estava lá, 
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por mim e pela arte a que eu tinha me  dedicado 

durante alguns meses. Os filhos sempre se sentem 

únicos quando os pais assistem  um trabalho seu. A 

quantidade de pessoas na plateia não importava: minha 

mãe era a melhor plateia para mim naquele dia. Senti- 

me feliz. Senti que, naquele momento, minha escola 

seria outra escola e eu seria outra pessoa também. 

Minha escola seria a escola da arte e da liberdade e eu 

mudaria, assim como minha escola. 

 
O Mágico de Oz 

 

E isso de fato aconteceu. No calendário anual da 

escola, já constava o FESTUERN. Percebi o professor 

Elizeu mais empolgado, mais preparado, mais 

confiante. Ele havia estudado mais sobre teatro. De 

modo muito tímido, eu estudava também: garimpava 

na biblioteca da cidade, livros sobre teatro brasileiro, 

sobre exercícios teatrais. Queria que minha escola 

fosse mais arte o ano inteiro e, de certa forma, vi isso 

acontecer. A escola passou não só a adotar o 

FESTUERN como parte do calendário pedagógico, mas 

passou a estimular os alunos no desenvolvimento de 

trabalhos artísticos, com exposições de desenhos, 

dança e até a apresentação de um grupo de teatro. 

Tudo se tornava motivo para levar os alunos até ao 

pequeno pátio. 

Naquele ano, a proposta para o FESTUERN foi O 
Mágico de Oz – um texto de L. Frank Braum adaptado 
pelo professor Elizeu. A responsabilidade de ser Dorothy 
havia ficado para mim. Foi um ano bem difícil, o 
professor Elizeu estava praticamente sozinho, pois a 
coordenação da escola tinha que dar suporte também 
aos alunos que não eram do grupo. Percebi que era um 
desafio para Elizeu trabalhar O Mágico de Oz, não só 
porque o grupo de teatro escolar estava levando para o 
palco um clássico do cinema,  mas porque ele era o 
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único professor que havia abraçado a responsabilidade 
de nos dirigir, de buscar conhecimento para isso. 

Claro que não estávamos completamente sozinhos, 

tivemos o acompanhamento de uma pessoa que fazia 

parte da equipe de assistência nas escolas. Se não me 

engano, ela se chamava Socorro. Eu não gostava dela. 

Creio que poucas pessoas gostavam dela. Na verdade, 

eu não gostava do jeito dela: ela não permitia que 

errássemos, nos tratava como atores em início da 

carreira, tudo parecia obrigação e não prazer e 

aprendizado. Consigo transportar-me para aquela 

pequena sala e vê-la aborrecida, dizendo: “Façam dessa 

forma! Não está bom ainda! Não gosto do que fazem!”. 

Isso chateava o professor Elizeu e nos chateava 

também. Não éramos atores. Tenho a impressão de que 

algumas pessoas que participam do quadro cênico em 

Mossoró cometem um grave erro ao não se deliciar com 

o que fazem, preocupam-se demais com a perfeição, 

com o fazer teatral cheio de técnicas e rigor, e 

esquecem do prazer do processo. Sem contar que no 

processo do FESTUERN há toda uma veia pedagógica, e 

isso faltava em Socorro. 

Apesar dos desentendimentos com Socorro, 

conseguimos fazer vários outros exercícios de voz, de 

encenação, de posicionamento de palco, diferentes do 

ano anterior. Tudo se tornava mais intensivo, pois 

tínhamos mais materiais para pesquisa. O livro e o 

filme foram grandes referências para o grupo. Era no 

filme que buscávamos os trejeitos dos personagens, 

suas características, e tínhamos que levar isso para o 

palco. 

Os integrantes do grupo eram praticamente os 

mesmos do ano anterior. Foi um ano que me marcou 

muito, a começar por nossa rotina: o que no ano 

anterior era uma brincadeira, incluindo a limpeza do 

Conselho Comunitário para que pudéssemos ensaiar, 

tornou-se uma obrigação chata para algumas pessoas. 
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Isso foi motivo de muita discussão. Eu e meus colegas 

Adson e Conrado éramos os que chegavam mais cedo 

para a faxina diária. Os outros, além de chegarem 

atrasados, às vezes não ajudavam a manter o local 

limpo. As brigas por indisciplina, faltas ou ideias 

divergentes eram corriqueiras. Estávamos com os 

nervos à flor da pele. Vi o professor Elizeu com medo 

de que as coisas não dessem certo. Vi muitos dos meus 

colegas praticamente fugindo de casa para irem aos 

ensaios. Nossos pais não queriam. Para eles, fazer 

teatro “era coisa de quem não tinha o que fazer”. De 

vez em quando, o pai de alguém não permitia que ele 

fosse aos ensaios. Então tínhamos que nos reunir e ir na 

casa desse colega para convencer seu pai do contrário. 

Eu me vi em um momento de profunda tristeza. Foi 
o ano em que meu pai quase morreu por causa de uma 
doença. Então, depositava todas as minhas energias nos 
ensaios para sair da tristeza, para esquecer que estava 
com problemas. Fugia para assumir meu com- 
promisso... Fugia de mim mesma. Lembro que, por 
várias vezes, o professor Elizeu pedia que sentássemos 
no chão, em círculo, para conversar com a gente, 
apenas conversar, saber como estávamos, o que 
sentíamos, o que estava acontecendo com a gente fora 
daquele lugar, fora do grupo. Era um momento muito 
importante: podíamos falar e ser escutados, podíamos 
chorar. Não tínhamos aulas para aprender a sermos 
atores e atrizes (sempre soube disso); tínhamos aula 
para evoluirmos como seres humanos. Só sentia uma 
obrigação: a de ser Dorothy. E para isso, eu não tinha 
que decorar apenas um texto. Eu tinha que me esforçar, 
tentar ser um pouco aquela Dorothy do cinema... Aquilo 
virou quase uma doença, o vírus da obsessão instalou-se 
em mim. Eu respirava a personagem o tempo todo, não 
me desprendia dela, tinha medo que ela fosse embora e 
não voltasse. Não queria que me vissem em cena. Queria 
que todos a visem através de mim. Eu sentia na minha 
voz, no meu caminhar, nos pequenos e grandes gestos 



71  

que fazia, minha personagem instalar-se. 

Os dias foram passando e, já perto do FESTUERN, 

recebemos a visita das equipes pedagógicas vindas da 

UERN. A expectativa em relação ao nosso espetáculo 

era grande: todos falavam sobre o nosso grupo e do 

quanto havíamos surpreendido no festival anterior. 

Um certo dia, fomos informados de que daríamos 

entrevista a um jornal da cidade. Sentimo-nos tão 

importantes! Chegamos mais cedo do que o costume, 

arrumamos tudo e ensaiamos. Foi um momento que nos 

ajudou a não fugir mais de casa para os ensaios. As 

pessoas passam a ver de outra maneira quem dá 

entrevista em jornal. Estávamos fazendo coisa boa, 

pensavam os pais. Eles podiam provar aos vizinhos: 

bastava mostrar o jornal, uma folha inteira, e nada de 

página policial. As outras escolas falavam muito da 

gente. Percebia isso ao assistir as apresentações das 

outras escolas durante o festival. Todos perguntavam 

como era o nosso espetáculo. Eu me encantava com 

os espetáculos das outras escolas. Vi tanta coisa boa! 

Conheci tanta gente interessante! Conversei com atores 

e atrizes da cidade... Era tudo mágico, assim como foi 
mágico O mágico de Oz. No dia de nossa apresentação, 

nunca me vi tão ansiosa e correndo contra o tempo: 

ensaio geral pela manhã, arrumar cabelo, checar os 

últimos detalhes do figurino, descansar para a 

apresentação que ocorreria à tarde. Nosso espetáculo foi 

o último da tarde. Lembro-me do improviso que tive que 

fazer em cena. Havia um momento em que tínhamos 

que colocar uns óculos verdes e o menino que fazia o 

Leão não estava conseguindo, pois a sua juba 

atrapalhava e o elástico não esticava o suficiente. Então 

ele falou que não estava dando certo e eu respondi: 

“Segura com a mão, Leão, dá um jeito, senão você vai 

ficar cego!”. Todos riram e o espetáculo seguiu 

normalmente. 

Ao  fechar  as  cortinas,  uma  cena  que  nunca  vou 
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esquecer. Fiquei bem no meio do palco enquanto 

agradecíamos; o teatro estava lotado (tinha gente 

sentada no chão). Então, um pouco antes das cortinas 

se fecharem completamente, eu estava sorrindo e 

acenando para as pessoas e vi um rapaz sentando no 

meio do corredor, acenando para mim. Foi quando o 

ouvi dizer: “Tchau, Dorothy”. A cortina fechou e eu 

chorei. Havia feito certo! E para ter uma felicidade maior 

naquele ano, os melhores alunos eleitos pelo festival 

iriam participar de um curso de Iniciação ao Teatro. Eu 

fui uma das escolhidas, no meio de muitos, e fiz o curso 

com os melhores profissionais da cidade. 

 
O fantástico mistério de Feiurinha 

 

Em 2007, passei a estudar em outra escola, pois 

aquela escola atendia apenas o Ensino Fundamental. 

Mas, para minha sorte, havia me tornado amiga do 

professor Elizeu e ele me convidou para ajudá-lo no 

espetáculo que a escola prepararia para o próximo 

FESTUERN. Fiquei muito feliz por continuar interagindo 

com meus colegas naquela escola, fazendo o que mais 

gosto de fazer. 
A proposta daquele ano foi O fantástico mistério de 

Feiurinha, do escritor brasileiro Pedro Bandeira – uma 

história que reúne todas as princesas dos contos de 

fadas, mostrando-as grávidas, com exceção de 
Chapeuzinho Vermelho, comemorando 25 anos de 

casamento com seus respectivos príncipes, além de 

compartilharem como andavam seus casamentos 
depois do “felizes para sempre” e unirem-se para 

encontrar uma princesa que havia desaparecido: a 

princesa Feiurinha. 

Minha principal função nesse processo era mostrar 

para os demais tudo o que eu havia aprendido, ajudar o 

professor durante os ensaios, dar ideias e conversar 

com os colegas. Mas isso não durou muito tempo. Eu 
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não queria estar de fato do outro lado das cortinas. 

Queria estar no palco novamente, queria representar a 

escola, ser outro alguém novamente, fazer o que 

gostava. Como muitos alunos eram novatos, tínhamos 

de começar do zero, com todos aqueles exercícios de 

voz, de postura de palco, improviso,  leitura;  enfim, 

tudo o que havíamos aprendido e experimentado na 

primeira montagem de espetáculo para o FESTUERN, o 

que foi bastante complicado, pois muitos dos alunos 

novatos não se dedicavam, faltavam muito, não liam o 

texto e, na maioria das vezes, recusavam-se a fazer os 

exercícios, por vergonha ou preguiça mesmo. 

Em certo período dos ensaios, vimo-nos com 

dificuldade para montar o espetáculo, porque alguns 

alunos desistiram e, pelas regras do festival, alunos que 

não fossem da escola não poderiam participar. Mas, 

como sou desobediente, quebrei a regra. E a escola, 

que já não era a mesma, ajudou-me a quebrar essa 

regra também. Não podíamos adiar o processo ou 

correr o risco de não apresentar por falta de atores. 

Então, agarrei a personagem da Bela para mim. Meu 

colega Adson, que também havia saído da escola, 

estava comigo e fez o mesmo: agarrou o personagem 

do Bruxo. E seguimos em frente. Porque eu era algo 

além daquela escola; o trabalho do professor Elizeu era 

algo além daquela escola: éramos o Grupo de Teatro 

CARAMURU e não iríamos decepcionar. 

Um fato que me marcou muito foi a atitude da mãe 

de uma das alunas do grupo. Como todas as princesas 

estavam grávidas, precisávamos usar uma falsa barriga 

e a mãe dessa aluna fez barrigas para todas as 

meninas. Sem nos avisar, ela comprou o material que 

era composto por um abafador de comida de plástico, 

tecido e jornal, e fez as barrigas com muito carinho. Eu 

me emocionava muito ao ver as mãe presentes, os 

familiares ajudando. Se todos soubessem o quanto suas 

presenças eram importantes! 
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Depois do espetáculo, senti-me um pouco grávida 
de verdade,prestes a parir uma vida, a nova vida que 
estávamos destinados a ter,  porque  o  Fantástico 

mistério de Feiurinha foi o último espetáculo para o 

FESTUERN daquela escola. O professor Elizeu saiu da 
escola, o grupo Caramuru desfez-se e seguimos outros 
rumos. 

 

 

Após a apresentação de O fantástico mistério de Feiurinha, 
recebendo os certificados de participação do FESTUERN. 

 
Da escola para o mundo, do mundo para a escola 

 

Quando o Grupo Caramuru desfez-se, o professor 

Elizeu recebeu o convite do diretor de uma escola 

pública de um bairro vizinho para dirigir um espetáculo 

para um festival, em Natal. Ele aceitou e, por incrível 

que pareça, os próprios alunos da escola não se 

interessaram em participar do Festival, exceto apenas 

dois alunos, que já tinham tido experiências com o 

teatro. Foi então que Elizeu convidou algumas pessoas 

do grupo Caramuru para participarem do Festival. A 
peça era no estilo do nosso primeiro espetáculo, E ela 
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morreu, mas com algumas adaptações, pois o Festival 

era um incentivo para que o cidadão pedisse a nota 

fiscal no ato de suas compras. Assim, ao invés de 
abordar a morte da educação, abordamos a 

responsabilidade e a necessidade de pedir a nota fiscal. 

Foram alguns meses de trabalho até o dia do Festival, 

que ocorreu durante dois dias, na cidade do Natal. 
Estávamos em outro ambiente, conhecendo pessoas 

diferentes, longe de casa, com uma responsabilidade 

nunca experimentada antes. Desse festival, trouxemos 
a premiação de primeiro lugar e uma bagagem cheia de 

novidades e determinação. 

Depois do festival, passei por crises existenciais e 

até mesmo crises de abstinência, pois sentia muita 

falta de fazer teatro. Vivenciei uma fase em que 

comecei a pensar sobre minha vida profissional. Estava 

triste porque na escola em que cursei o Ensino Médio 

não se falava em teatro e praticamente não se fazia 

arte. 

Um certo dia, estava eu na biblioteca da escola, 
fugindo de uma aula que, para mim, não tinha 

relevância. Estava sentada bem distante da 

bibliotecária chata e das estantes empoeiradas. De 

repente, distraí-me. Quando retornei de minha 
distração, vi um livro de capa verde em cima da mesa 

da bibliotecária. Alguém acabara de deixar  aquele 

livro ali. Minha curiosidade levou-me a levantar e ir 
até a mesa. Peguei o livro. Na capa estava escrito O 

amor que acende a lua, de Rubem Alves. De imediato 

aluguei o livro. Não sabendo ainda do que se tratava, 
coloquei-o na mochila e fui para casa. 

À noite, um pouco antes de dormir, tirei o livro da 

mochila e o abri. Foi uma noite em que não dormi. Foi 

o primeiro livro que tinha lido e compreendido o que o 

título queria dizer. Eu compreendi o que seria o amor e 

esse amor fez-me procurar esse tal de Rubem Alves, 

que acendera a minha Lua. Muitos poderão dizer que 
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não faz sentido associar teatro ao Rubem Alves, mas 

ele tem um olhar tão amplo e sublime em relação à 

educação! Em suas palavras, eu enxergava que 

educação estava além dos muros da escola: a 

educação está em nós, na forma com que nos 

relacionamos com as pessoas, na forma com que 

aprendemos. Até então, o teatro fora a minha melhor 

forma de educação, a forma do prazer, do criar, do 

experimentar, como tantas vezes dizia o Rubem Alves 

em seus livros. 

Estava então decidida a ser professora/educadora. 

Estava decidida a dar continuação a esse trabalho. 

 
1 Graduada em Pedagogia pela UERN 
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Cena do espetáculo Cidadão Nota 10. 
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Jogo e Encenação  
Me. Nonato Santos 1 

Sadraque Eduardo Tavares2 
 

Criatividade não é senão uma  expressão 
das necessidades individuais, seus desejos e 
sua natureza única.”(Kaufman) 

 

O jogo cênico busca despertar nos participantes a 

imaginação, a espontaneidade, a descoberta de 

sentimentos e emoções guardadas, mas, 

principalmente, a capacidade de observação do 

comportamento das pessoas e suas manifestações 

expressivas de sentimentos e desejos, através de suas 

reações corporais e emocionais. Através do jogo, 

buscamos ativar nos participantes o processo criativo e 

o apreço pela teatralidade. Por sua vez, a relação que 

se estabelece entre a encenação e o jogo leva-nos a 

refletir sobre a “seriedade do jogo” (HUIZINGA, 1999, 

p. 3), pois, mesmo quando nos leva ao riso, o jogo 

induz-nos à seriedade, a um estado de conflito. 

A  técnica  mais utilizada  nos   jogos cênicos 

realizados  durante oficinas de preparação dos 

coordenadores    artísticos  dos    espetáculos 

integrantes  do  FESTUERN/2013 foi  o improviso. A 

improvisação, de acordo com Viola Spolin (1991, p. 

129), “enfatiza não apenas um tema, a comunicação de 

uma mensagem ou ilusão de um texto, mas  sim os 

elementos que constituem a própria linguagem teatral”. 

Em busca de uma linguagem que pudesse contribuir  

de forma rápida e eficiente para  o processo  de 

montagem  dos  espetáculos,  que,   na  época  da 

realização das oficinas, estavam em fase de montagem 

nas escolas integrantes do Festival, optamos pelo jogo 

como  técnica  e  método  de  criação  cênica.  Com  o 

objetivo de suscitar nos participantes questionamentos 

sobre o processo de montagem  dos  espetáculos, o 

jogo foi utilizado como técnica e método de trabalho, 

como facilitador para identificação das dificuldades 
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a serem enfrentadas pelas escolas, bem como 

ferramenta para busca de soluções possíveis e 

exequíveis, contribuindo, desse modo, para que o 

processo de montagem ocorresse de forma mais 

eficiente e contribuísse, substancialmente, com a 

formação dos alunos e alunas integrantes dos elencos 

dos grupos escolares. 

Nossa opção teórico-metodológica encontrou 

respaldo nas ideias de Augusto Boal3 e Bertolt Brecht4, 

por termos constatado o  caráter  socioambiental, 

político e contestador da ordem social da maioria dos 

textos dramatúrgicos que serviram de base para os 

espetáculos inscritos no Festival. Considerando que 

Boal dedicou- se a investigar a teatralidade presente 

nas manifestações de caráter político, inspirado na 

teoria brechtiana,  que atribui à plateia uma 

participação ativa na ação cênica buscando um teatro 

comprometido com as mudanças sociais e contra o 

que consideraram “formas de opressão”. Em suas 

obras, encontramos sugestões  de  exercícios,  dos 

quais nos apropriamos, como forma de oferecer 

melhores possibilidades técnicas aos participantes. 

Em nosso primeiro contato com  os  participantes 

das oficinas, utilizamos a técnica da roda de conversa, 

que consiste em dispor os participantes em círculo, 

solicitar que se apresentem como indivíduos e, 

principalmente, como atores sociais e, em seguida, 

oportunizar espaço para que façam seus comentários, 

observações e manifestem suas propostas, 

questionamentos e soluções. 

Tendo como temática os aspectos socioculturais que 

permeavam a história de vida dos/das alunos/alunas e 

suas participações na comunidade escolar, 

identificamos os elementos que pudessem contribuir 

para nossas escolhas estéticas e, a partir destas, para 

construção dos trabalhos cênicos. 

Em relação aos aspectos técnicos da encenação, a 

 
80 



 

preocupação da maioria dos participantes das equipes 

presentes apontou para o trabalho de interpretação, voz 

e corpo dos elencos. 

Para estabelecer a relação entre a estética dos 

espetáculos e o meio s o c i o e d u c a t i v o ,  optamos 

por jogos cênicos focados no trabalho de corpo e de 

voz que privilegiassem o treinamento e a busca pela 

teatralidade, aguçando a criatividade e a imaginação 

dos participantes, combinando-os  com  as  discussões 

e questionamentos de caráter socioculturais que, 

historicamente, tendem a influenciar o nosso “fazer e 

agir”, não apenas na cena, mas também em nossas 

ações cotidianas. 

Optamos por iniciar nossas oficinas com 

aquecimento corporal, coordenado pelo Prof. Sadraque 

Tavares5, e aquecimento vocal, ministrada pelo Prof. 

Hallyson6, focando as atividades na expressão vocal e 

nos exercícios de respiração, sequenciado por jogos de 

desconstrução do corpo cotidiano e de interpretação, 

realizados pela atriz Márcia Silva7. Por fim, nossas 

atividades foram centradas na vivência prática com 

jogo de interpretação. 

Como coordenador da oficina de cênicas8, apresentei, 

em slides, estudo teórico sobre dramaturgia, processo 

de criação e de montagem de espetáculos, tendo como 

base referencial, o texto escrito. 

 
O corpo 

 

O corpo não pode ser visto apenas como sede dos 

cinco sentidos: viver o mundo em que o mesmo está 

posto e relacionar-se com ele é buscar explicações 

racionais para esclarecer  o corpo  dentro das várias 

possibilidades, partindo de um interesse geral para o  

autoconhecimento do corpo humano.  

Negligenciar o corpo para o homem moderno é prática 

constante, como  mostra  o  pensador  francês  Georges 
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Gusdorf em seu livro A agonia de nossa civilização. Um 

homem que controla suas emoções e tensões, geradas 

pela violenta civilização que criou, por meio de pílulas 
calmantes ou excitantes, fornecidas aos quilos por sua 

moderna e avançada medicina, que aprendeu a controlar 

quase todo o corpo com venenos químicos ou aparelhos 
eletrônicos. (GALLO, 2003).  

Por quase dois milênios o corpo foi, então, como 

“uma pedra no meio do caminho” da existência do 

homem, sem que percebesse que ele era a própria 

manifestação dessa existência. Mas, pouco a pouco, 

parece que o corpo foi sendo reabilitado. Lentamente 

tirado do lado desprezível em que se encontrava, mas 

quase nunca chegando à igualdade de posição da alma.  

(GALLO, 2003)  

Através do corpo, podemos percorrer vários 

caminhos e conduzir uma relação  corporal  que 

possa levar o homem a  experimentar  e a vivenciar 

seu próprio corpo. As relações de proximidade e 

distanciamento com o corpo canalizam energias, dão 

sentido, beleza e liberdade a cada um de seus atos, 

cada um de seus gestos, para que percebam em si 

mesmo erros e acertos. As relações corporais exteriores 

existirão na perspectiva da vivência ou relação social  

para construção do interior, ou seja, de uma consciência  

corporal. 

As atividades diárias, tensões e estresses têm 

levado a visões inovadoras para o corpo quando se 

propõe a  investigar os princípios do movimento do 

homem, seja nas artes cênicas ou no cotidiano. Cuidar 

e respeitar o corpo torna-se premissa, não somente 

para o seu trabalho em arte ou condicionamento físico, 

mas no trabalho, na casa e no lazer: “[…] não se 

reduzem ao virtuosismo nem  ao  cúmulo  de 

habilidades corpóreas, mas  envolvem  o  pensamento 

do corpo, que é um “estar presente” em suas 

sensações,   enquanto   se   executa   o   movimento, 
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sentindo-o e assistindo-o, tornando-se, dessa forma, 

um espectador do próprio corpo.” (MILLER, 2007). 

Convida-se, nesse momento, a perceber o corpo em 

todos os lugares frequentados pelo homem, por 

exemplo, na rua, no trabalho, em  casa e não somente  

o corpo artístico técnico e cênico.  

A criatividade toma espaço nesse pensar, construindo 

um corpo próprio, buscando um caminho para acessar o 

próprio corpo, numa singularidade. Nesse processo de 

descoberta constante, reformula- se e  permite-se 

seguir caminhos novos, novas respostas para as 

antigas e novas indagações, considerando que respostas 

e verdades, com o tempo transformam-se.  

É aí que se encontra o movimento de uma 
pesquisa: explicar o trabalho, criando uma discussão 
detalhada para mantê-lo vivo e presente para as 
próximas gerações. A sistematização foi, sem dúvida, 
uma grande conquista. Entretanto, é bem verdade, as 
explicações sobre técnica somente são validas com as 
vivências práticas. Já afirmava Miller (2007).  

 
 

A oficina 

 

Na oficina de corpo, optamos por processos de 

descobertas constantes, permitindo buscar respostas 

para novos e antigos questionamentos considerando 

conceitos construídos e prontos em sua mente que, 

com o tempo, transformam-se em outras verdades 

quando se descobre que movimentos usados em uma 

aula educação física, por ocasião da oficina, foram 

apresentados como possibilidades para as artes 

cênicas. 

Quando se inicia um aquecimento de elenco como 

preparação para iniciar um ensaio ou espetáculo, há 

também um aspecto interdisciplinar cooperando para a 

educação em artes cênicas. 

A oficina buscou um caminho a partir da dança 

educação,  desenvolvido  na  escola  numa  perspectiva 
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performática, ou seja, combinando elementos do teatro, 

das artes visuais, da música e outras linguagens, para 

evitar classificações que coloquem a arte em questão, 

analisando tanto o próprio processo didático de 

preparação do corpo, explicando para os participantes a 

importância de aquecer o corpo e, ao mesmo tempo, 

concentrá-lo, influenciando e orientando para uma 

experimentação sobre o processo criativo do “corpo 

aquecido” para a cena. 

Essa abrangência de público é uma característica da 

Técnica Klauss Vianna, pois, estando todos com o 

propósito de aprender a escutar e respeitar o próprio 

corpo, é possível a participação de bailarinos, 

profissionais liberais, executivos, músicos, atores etc. em 

uma mesma aula. Nesse ambiente, não há espaço para 

que se instaurem ou se instiguem comparações e 

competições por vezes presentes em aula de dança. Na 

prática Klauss Vianna, a proposta é de que cada um 

esteja focado no (re)conhecimento do próprio corpo, 

compartilhando com o outro suas experiências e 

vivências corporais (MILLER, 2007).O treinamento do 

corpo não é privilégio, por exemplo, de atletas ou 

bailarinos e bailarinas. O estímulo deve ser recebido 

por todos como elemento para desenvolver a 

expressividades, buscando (re)descobrir o movimento 

corporal em atividades das artes cênicas e vida diária. 

Envolver o “pensar” o corpo pelas suas articulações, 

por exemplo, onde a energia é gerada e acumulada, 

como fonte despertadora de sensações sinestésicas 

para o homem, que as descobre enquanto executa o 

movimento, sentindo, assistindo, tornando-se, dessa 

forma, um descobridor de sensações e do próprio 

corpo. 

O uso que o ser humano faz de seu corpo ultrapassa 

o nível biológico, o nível dos instintos – ele cria um 

mundo simbólico de significações. O ser humano não 

está aprisionado, como os animais, nos limites de suas 
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condições naturais: ele as amplia, variando os pontos 

de vista, reconhecendo, numa mesma coisa, diferentes 

perspectivas (NOBREGA, 2009). É uma prática corporal 

que dá espaço à criatividade, em que são trabalhados 

elementos técnicos necessários para o corpo, 

resultando na melhor execução e na expressão do 

movimento. Segundo Miller (2007), “a proposta dessa 

abordagem é o uso da técnica como construção de um 

corpo próprio, buscando um caminho para acessar o 

próprio corpo, singular, que é diferente do corpo do 

outro.” 

Para Marleau-Ponty (1999), a arte expressa o 

mundo de seu criador (uno), que também é o mundo 

das outras pessoas (múltiplo); seu significado emerge 

dessa simbiose entre o uno e o múltiplo, entre o visível 

da obra e o invisível das diversas interpretações a ela 

atribuídas. 

Em um segundo momento, os participantes 

movimentaram-se no espaço, buscando preencher a 

área onde  está sendo desenvolvido o exercício, que 

propõe também o reconhecimento do espaço em sua 

capacidade de comunicação para suas ideias e atitudes. 

Em diferentes tempos: rápido, lento, caminhando ou 

correndo, porém sem perder o foco do trabalho 

coletivo9, para compor e usar o próprio espaço que 

aquece o corpo e o futuro espaço cênico (palco), pela 

sua escrita cênica10. 

Foram levantadas questões sobre a personagem que 

cada uma estava construindo, sobre sua autenticidade 

de movimento e sua produção no corpo, trabalhar as 

diferentes propostas de criação com o corpo para 

composição das diversas formas cênicas, despertando 

no indivíduo a criatividade e a expressão. 

Quem se expressa, exerce a liberdade, e  é  por 

meio do lúdico que essa possibilidade é construída. O 

cidadão comum é capaz de vivenciar essa experiência, 

basta estar em sintonia com seu tempo e ser porta-voz 
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da sua época. O teatro é um instrumento poderosíssimo 

para essa conquista. (PALCO GIRATÓRIO,2013) 

O trabalho corporal desenvolvido buscou ressaltar 

também o valor das diversas vivências trazidas pelos 

participantes, utilizando-as e convergindo com outras. O 
norte-americano Thomas Hanna (apud Fortin, 1999, p. 

40) definiu assim a educação somática: “[...] a arte e a 

ciência de um processo relacional interno entre a 

consciência, o biológico e o meio ambiente, estes três 

fatores sendo vistos como um todo agindo em sinergia” 

Por ser um trabalho inicial que aquece e também 

prepara o corpo para iniciar a dramaturgia11, a oficina 

corporal é finalizada, porém mantém-se viva e acesa 

a energia da respiração que se atingiu  no  corpo 

como um todo, seguindo para a oficina de cênicas. 

Entre os jogos trabalhados nas oficinas de formação 

oferecida aos coordenadores artísticos dos grupos 

escolares, destacamos: 

Aquecimento 1 

Titulo: Tá frio ou quente? 

Objetivos: 

- melhorar as noções de espaço e lateralidade; 

- proporcionar movimentos que melhorem a coordenação 
motora; 

- fluência grupal. 

Descrição: 

 O professor deverá mostrar uma sequência de 

movimentos coreografados de aquecimento. 

 Os alunos deverão ir treinando, junto com os 

movimentos do professor, parte por parte do 

corpo. 

 Os alunos deverão repetir diversas vezes a mesma 

sequência de movimentação, até que sintam-se 

alongados, aquecidos, passando  ao próximo 

movimento. 

 O professor poderá dar os seguintes estímulos: 
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Quem  consegue alongar mais? Quem consegue 

movimentar-se lentamente pelo espaço? 

 Volta calma: com música ou em silêncio (opcional). 

Aquecimento 2 

Titulo: Movimentando, concentre-se! 

 
Objetivos: 

- melhorar as noções de espaço, níveis e lateralidade; 

- proporcionar movimentos que melhorem a coordenação 
motora; 

- melhorar o ritmo e o equilíbrio; 

- adquirir repertório para cena. 

 
Descrição: 

 Organize uma área livre para movimentar o corpo. 

 Descalços ou calçados e concentrados, atentos, 

todos devem caminhar em várias direções, ao 

som de uma música ou instrumentos 

(percussivos, de cordas etc), mexendo o corpo de 

várias maneiras, aos comandos do professor. 
 Volta calma: com música ou em silêncio (opcional). 
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Foto 1: aquecimento e preparação corporal dos participantes da 
oficina. 

 
Jogo 1 

Título: Reconhecimento do local. 

Objetivos: 

- integrar os/as participantes da oficina; 

- preparar o grupo para o jogo; 

- descontrair e distensionar os jogadores/jogadoras. 

 
Descrição 

 Colocamos uma música instrumental, com certa 

variação rítmica e solicitamos que os 

participantes caminhem no ritmo da música. 

 Pedimos ao grupo que caminhe em silêncio pela 

sala, observando todos os detalhes do ambiente. 

 Sugerimos que caminhem em duplas, depois em 
trios, e assim sucessivamente, até que todos 
estejam caminhando juntos. 

 Ao final da música, todos devem “congelar” o 
movimento. 

 O instrutor indicará, com um toque no ombro, 

aquela pessoa que poderá  mover-se  novamente 
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pelo espaço  e  escolher o “seu lugar” na sala. 

E assim proceder, até que todos  os 

participantes escolham seus lugares. 
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Foto 2: Preparação para o jogo 

 
Jogo 2 

Título: Teatralizando as apresentações. 

Objetivo 

- Socializar os anseios e expectativas dos participantes. 

 
Descrição 

 Criamos um gesto para cada uma das vogais e os 
repetimos até que todos os participantes da oficina 
memorizem. 

 Pedimos que, junto com as vogais presentes no 

nome de cada pessoa que está se apresentando 

para o grupo, seja feito o gesto correspondente a 

cada uma das letras; (Ex: para letra “A”, 

elevamos a mão direita com a palma para cima. 

Então alguém que se chama Ana, elevará sua 

mão direita com a palma para cima duas vezes, 

ou seja, toda vez que pronunciar a letra “A”.). 

 Todos do grupo repetem os nomes e os gestos do 

integrante que acaba de se apresentar. 



 

 

 

foto 3: discutindo o jogo. 

 
Jogo 3 

Título: Quem está aí? 

Objetivo: 

- Construir repertório para interpretação. 

 
Descrição 

 Grupo disposto em círculo - pedimos que todas 

as pessoas participantes falassem para o grupo 

sobre: 

sua melhor qualidade; 

seu maior anseio; 

sua principal expectativa, 

qual a sua cor favorita; 

qual a profissão que mais admira. 

 Separamos a turma em três grupos e pedimos 

que criassem cenas curtas, com temas de 

escolha dos grupos, porém, utilizando somente 

música e poesia como texto dramatúrgico, mas, 

principalmente, utilizando os relatos que 

acabaram de ouvir dos participantes da oficina. 
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Jogo 4 

Título: Se Sentindo. 

Objetivos: 

- exercitar a criatividade; 

- treinar processos de encenação. 

 
Descrição: 

 Dividimos a turma em três grupos. 

 Ao grupo 1, propomos que trabalhasse com questões 

relacionadas à juventude e adolescência; ao grupo 

2, violência doméstica e ao grupo 3, problemas 

ligados à indisciplina e a falta de acompanhamento 

dos alunos por parte dos pais12. 

 
Jogo 5 

Título: A fotografia. 

Objetivos: 

- exercitar o censo crítico; 

- treinar processos de encenação colaborativa. 

 
Descrição: 

 Turma dividida em quatro grupos. 

 Cada grupo monta um quadro estático: tema 

escolhido livremente, com a participação de 

todos. 

 Montado o quadro, os demais grupos, cada um ao 
seu tempo,propõe três modificações para o quadro 
montado. 

 Cada modificação proposta deve ser justificada, 

discutida por todos e, imediatamente, 

experimentada pelo grupo que está realizando a 

ação. 

 Todos os grupos apresentam seus quadros: o 

processo de proposta, experimentação e 

discussão devem ser repetidos. 

 Juntamos os quadros de dois grupos e pedimos 
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que, utilizando elementos e ideias de ambos, os 

transformem em um novo quadro. Repetimos o 

processo de proposta de aperfeiçoamento, 

experimentação e discussão. 

 Então, juntamos todos os quadros em um só. 

 Fotografamos e analisamos o resultado 
coletivamente. 

 Por fim, pedimos aos participantes que 

escrevessem um texto dramatúrgico inspirado na 

fotografia analisada, considerando todas as 

observações, falas e percepções captadas na 

discussão anterior. 

 
Ao término dos trabalhos, dispomo-nos em um 

círculo e estabelecemos a rodada de conversa para 

que cada um dos participantes pudessem expor suas 

dificuldades e impressões sobre o trabalho, mas, 

principalmente, discutir formas e possibilidades de 

trabalhar os jogos experienciados durante as oficinas 

com seus alunos, durante o processo de construção dos 

espetáculos de cada um dos grupos participantes do 

FESTUERN/2013. 

 

 
9 De acordo com Daniel Labra, as características dos 
coletivos são “confiança, cooperação e reciprocidade”. São 
redes de trabalho e relações marcadas pela ausência das 
figuras do autor e do líder. 

10 Não se confunde com escrita do texto. É equivalente ao 
trabalho do encenador, que utiliza materiais e técnicas 
específicas para transmitir um sentido ao espectador. 

11 A escolha dos temas trabalhados nesse jogo foram 
elencados com base nos conteúdos dos textos dramatúrgicos 
dos projetos de montagem inscritos no FESTUERN 2013. 
12 No sentido original e clássico, é “a arte de composição de 
peças de teatro”. A partir do trabalho de Bertolt Brecht 
(1898-1956), que desenvolveu o conceito de uma 
“dramaturgia épica”, a dramaturgia abrange o texto de 
origem e os meios cênicos empregados pela encenação. 
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Abrange escolhas estéticas e ideológicas que a equipe de 
realização, desde o encenador até o ator, foi levada a fazer. 
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AVALIACÃO DO IX FESTUERN: MÚLTIPLAS 

VISÕES  E SEUS SIGNIFICADOS 

Prof. Dr. Luiz Di Souza1 Prof. Me. Etevaldo Almeida Silva2 

Com grande sucesso e presença de autoridades, 

terminou no dia 31 de outubro a fase festival da IX 

edição do Festival Escolar de Teatro da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte – FESTUERN. Sendo o 

ponto mais emocionante, a apresentação das cinco 

melhores escolas que se apresentaram no teatro. 

Passada a euforia e o cansaço de uma semana 

dedicada a fazer o máximo possível para que o evento 

terminasse bem, com cada um cumprindo a sua 

obrigação, é hora de pensar friamente sobre o evento e, 

com base nos documentos e registros obtidos durante a 

sua realização, fazer uma avaliação critica que permita a 

melhoria do evento. 

A consulta aos documentos e registros é tão 

fundamental para a avaliação quanto a presença no 

festival, a consulta aos presentes, via conversas e 

questionários escritos e a criteriosa observação de tudo 

que estava acontecendo, o que foi feito e anotado em 

todos os dias e em várias partes do teatro, onde estava 

ocorrendo o festival. Nesse sentido, é bom recordarmos 

que o FESTUERN é um evento promovido pela Pró- 

Reitoria de Extensão da UERN, desde o ano 2003, com o 

objetivo de promover, difundir e divulgar as 

manifestações artístico-culturais, como bem o caráter 

social, indispensável na formação integral da pessoa 

humana a partir da valorização da escola e  da uni- 

versidade como espaço de produção de cultura e 

conhecimento. Dessa forma, o FESTUERN é um projeto 

de extensão universitária que promove a arte/educação, 

levando o teatro à sala de aula e fazendo deste,uma 

ferramenta que incentive e facilite a aprendizagem. 

O projeto oportuniza às escolas públicas do Estado a 

formação de  professores que queiram utilizar o teatro 
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como ferramenta pedagógica, através de encontros e 

acompanhamento pedagógico por professores 

universitários, bem como a criação de grupos e peças 

teatrais, que culminam na apresentação pública, na 

etapa festival, que acontece no Teatro Municipal Dix-Huit 

Rosado, na cidade de Mossoró - RN. 

Além de promover a arte/educação, o FESTUERN 

caracteriza-se como um projeto de cunho social, pois 

os alunos que compõem os grupos de teatro formados 

nas escolas buscam uma vivência coletiva através da 

arte cênica e essa dedicação acaba por  ocupá-los 

numa atividade produtiva para o seu crescimento 

pessoal e os retira da rua, que, atualmente, tornou-se 

um lugar perigoso, em especial para crianças e 

adolescentes. Muitos que nela permanecem por tempo 

elevado, acabam envolvendo-se com drogas e 

prostituição. 

Das muitas avaliações que podem ser feitas, optou- 

se por fazer uma que considere a organização do 

evento (pré-festival, festival e pós-festival), a sua 

apresentação e aceitação pelo  público em geral 

(festival) e como o público recebeu essa apresentação. 

Devemos alertar que a fase pós-festival não pode ser 

avaliada porque ainda está ocorrendo ou ocorrerá nos 

próximos meses. 

 
1- A visão da organização do evento. 

Devemos, inicialmente neste ponto, ressaltar que 

essa edição, em termos de organização, foi muito mais 

difícil e trabalhosa, devido à falta de verbas, já que foi a 
primeira edição sem o patrocínio da PETROBRAS e foi 

realizada no período de maior penúria da universidade 
nos últimos tempos. 

O sucesso do evento, nessas condições, confirma 

que este é um evento que pode e deve ser executado 

com financiamento da Secretaria Estadual de Educação 

e  das  secretarias  municipais  de  educação  porque 
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envolve educação pública que é dever do ESTADO e 

direito de todo cidadão. 

Uma avaliação dos documentos disponíveis sobre a 

organização do evento descobre que o seu sucesso 

apoiou-se nos seguintes pilares: 

 
A- coordenação e organização eficientes. 

A coordenação da equipe executora do evento atuou 

fortemente no sentido de viabilizar as tarefas que eram 

necessárias, tendo conseguido, mesmo com verbas 

limitadas, propiciar a efetivação do evento com sucesso. 

Cabe destacar o constante contato feito entre esta e as 

outras equipes e o esforço em fazer cumprir as regras 

do edital e as recomendações das comissões 

pedagógicas e artísticas, bem como em providenciar e 

gerenciar os recursos necessários para a sua execução. 

Para ter uma ideia desse trabalho, basta citar que 

participaram da etapa festival 28 espetáculos, cada um 

envolvendo, em sua montagem e execução, mais ou 

menos 20 pessoas, que foram transportadas das 

respectivas escolas até o teatro municipal, vindas de 

nove cidades diferentes do estado. Apresentaram-se e 

foram avaliadas, bem como foram alimentadas e 

novamente transportadas de volta para suas casas. 

Esse trabalho envolveu,  aproximadamente,  100 

pessoas na parte de infraestrutura do evento, como 

bolsistas, avaliadores, técnicos e voluntários, todas em 

boa sintonia e perfeita orientação da coordenação. 

Outras virtudes da  coordenação  foram  a  escolha 

da arte homenageada e, dentro dessa, dos artistas 

homenageados que, sem sombra de dúvida, são 

expoentes das artes plásticas mossoroense, potiguar, 

brasileira e talvez mundial, e as apresentações de 

músicos da universidade nos intervalos entre os 

espetáculos, as chamadas “janelas musicais”. 

Considerando-se que, juntamente com o teatro, a 

música   e   as   artes   plásticas   e   que   durante   as 
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apresentações houve espetáculos de dança e de 

folclore, chegamos à avaliação de que o FESTUERN 

está transformando-se em um festival de cultura como 

um todo, e não apenas de teatro. 

Nesse sentido, faz-se necessária a crítica que nem 

todas as pessoas gostam de músicas clássicas e essas 

janelas poderiam também ser realizadas com outras 

opções de arte, como musica popular, corais, poesias, 

piadas, danças e até mesmo pequenas participações 

teatrais, que tornariam o festival mais completo e 

ofereceria mais opções aos intervalos das peças. 

Outra crítica que se faz necessária é quanto aos 

horários programados para início das peças e ensaios. 

Quanto ao início das peças, devo ressaltar que assisti a 

80% das apresentações e nenhuma delas começou no 

horário previamente determinado. Esse problema foi 

mais grave no horário da noite, onde as últimas 

apresentações ficaram esvaziadas de  público  em 

função da necessidade deste ausentar-se para poder 

tomar a condução (ônibus) para casa. 

Uma opção para esse problema seria adiantar o início 

das apresentações noturnas para às 18h30 e ser mais 

rigoroso no cumprimento dos horários. Com respeito 

aos horários reservados para os ensaios, tanto as 

conversas com atores, diretores e gestores dos 

espetáculos que estavam sendo apresentados, quanto 

aos questionários avaliativos, livremente respondidos, 

mostraram que a maioria achou que o tempo não foi 

suficiente. Uma análise critica do tempo de 35 minutos 

disponibilizado para ensaios que precisam ajustar 

luzes, cenários e figurinos de peças que chegavam a 

uma hora de duração, levam à conclusão que o tempo 

disponibilizado foi insuficiente e uma correção precisa 

ser feita para os próximos anos. 

Por último, a ideia do concurso de fotografias sem o 

uso de flashes, embora seja uma ferramenta de 

divulgação interessantíssima e instantânea, não deve ser 



100  

incentivada, por provocar movimentação da plateia, à 

procura de melhores ângulos para as suas fotos, o que 

atrapalha e incomoda o vizinho e, principalmente, tira a 

atenção do autor. 

 
B- Divulgação eficiente. 

Desde o início do processo, percebe-se o cuidado na 

divulgação do evento, como os constantes anúncios na 

mídia, cartazes, outdoors e, principalmente, o site do 

evento, que sistematizou e disponibilizou aos 

interessados todas as informações importantes para 

cada momento, sempre com atualização constante sobre 

as novidades. 

Devemos também chamar a atenção aqui para o 

excelente vídeo educativo, amador, de como se 

comportar em um teatro: feito de forma cômica, passou, 

eficientemente, a mensagem do que não se deve fazer 

no teatro para evitar a degradação e para não atrapalhar 

o espetáculo, nem o restante da plateia. No mar de 

adolescentes deseducados que assistiram aos 

espetáculos, o vídeo, certamente, foi mais uma 

importante contribuição do FESTUERN para a sua 

educação. 

Deve-se, no entanto, ressaltar que o vídeo não foi 

suficiente e viu-se muita falta de educação e 

comportamento deselegante e prejudicial à 

conservação do patrimônio publico (teatro), sendo que 

seria muito bom que as edições futuras solicitassem o 

apoio do Ministério Público e da polícia para retirar do 

recinto os que desobedecessem às regras de bom 

comportamento solicitadas. 

Da mesma forma, os vídeos sobre os artistas 

plásticos homenageados, bem como a exposição  de 

parte de suas obras, no hall de entrada do teatro, 

foram iniciativas muito boas, que permitiram conhecer 

com mais detalhes o artista, o seu método de criação 

artística, a técnica utilizada, entre outras coisas, que 
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mostraram a qualidade do trabalho artístico feito pelos 

artistas Mossoroenses. 

 
C- O trabalho das comissões e dos bolsistas 

Qualquer avaliação que se faça sobre a organização 

do evento percebe-se que nesse ano houve uma 

evolução da mesma que, além da equipe executiva e 

do núcleo  de comunicação, contou com duas novas 

equipes que trabalharam no evento: a artística e a 

pedagógica. Formadas por professores e técnicos 

especializados no assunto, essas equipes 

acompanharam o evento desde o seu inicio e 

contribuíram muito para o seu sucesso. Assim, a 

presença dessas equipes, trabalhando junto às escolas 

que estavam montando seus espetáculos, propiciou a 

correção de erros e a sugestão de cortes, adaptações, 

complementações etc., tanto no texto, como na forma 

de encenar a peça, o que, em nossa opinião, contribuiu 

para melhorar a qualidade dos espetáculos selecionados 

e apresentados para o público. 

O trabalho dessa equipe iniciou-se na elaboração do 

edital do FESTUERN, quando decidiram que o festival 
compreenderia três fases: pré-festival, festival e pós- 

festival, das quais esta avaliação abrange as duas 

etapas iniciais. A fase Pré-Festival compreendeu a 
inscrição, seleção e capacitação dos coordenadores dos 

grupos teatrais, oficinas artístico-culturais, atividades 

didático-pedagógicas nas escolas e na elaboração dos 
scripts e acompanhamento das concepções  e 

montagem dos espetáculos. 

 
As etapas que fizeram parte desse trabalho foram: 

 
Etapa 1 – Análise do texto ou roteiro teatral pela 

equipe pedagógica do FESTUERN, verificando quais 
eixos transversais poderiam ser abordados pelos 
professores das escolas contempladas. 
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Etapa 2 - Visita às escolas pelos professores da equipe 
pedagógica a fim de propor um cronograma de 

atividades que levasse o aluno à reflexão sobre temas 
a serem abordados com base na peça. Essas atividades 
poderiam ser palestras, encontros, visitas a locais 
específicos, feira de ciências etc. 
Etapa    3    -   Acompanhamento    das    atividades 
propostas pela escola – foram realizadas visitas entre 

os meses de junho a setembro de 2013 para o 
acompanhamento das atividades elencadas no 
cronograma previsto no edital. 
Etapa 4 – Avaliação das atividades pedagógicas 

desenvolvidas na escola – ocorreu durante as visitas 

mensais, quando foi observado o envolvimento de 

alunos e professores para a realização das atividades. 

As observações feitas pelas equipes   pedagógicas 
foram continuamente repassadas para a  equipe 

artística que, através de cursos  oferecidos  aos 

gestores das escolas e diretores artísticos das peças 

que estavam sendo  montadas,  propiciaram  a 
realização de um trabalho multidisciplinar  completo, 

que auxiliou no sucesso do trabalho. 

As oficinas artísticas realizadas, bem como as 

respectivas durações, estão mostradas no quadro 1: 

Quadro 1- oficinas realizadas pela equipe artística. 
 
 

MÒDULO TEMÁTICA CONTEÚDO PROPOSTO   C/H 
Primeiro 
Jogo e Encenação * Metodologia dos 

jogos teatrais; 
* Jogos e improvisação. 13h 
* Técnicas de roteirização; 

Segundo 

Dramaturgia * Estímulos criativos com imagens, 
fragmentos de textos literários; 

* Colagem e construção de 

* escrita cênica. 7h 
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Terceiro 
Corpo e Expressão * Consciência Corporal; 

* Expressão e encenação; 

* Danças populares e tradicionais. 13h 

 

Quarto 

Teatro como recurso 

Pedagógico 

 
 
 
 

* Relatos de professores 

(e demais envolvidos com o trabalho 

de teatro na escola); 
* Vivência prática com a utilização de 

recursos audiovisuais. 7h 
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CARGA HORÁRIA TOTAL – 40 HORAS 
 

Esse trabalho durou, nesta edição, três meses e é, 

sem nenhuma dúvida, um dos fatores que contribuiu 

para o sucesso do evento na fase festival. Os relatórios 

reproduzidos abaixo dão uma noção de como esse 

trabalho foi realizado, da sua necessidade e do tipo de 

correção de rumo que podem ser tomadas para a 

montagem da peça e escolha da escola concorrente 

com base nas suas informações. 

Relatório da visita pedagógica realizada na escola 
numero 1. 

 
Avaliação: 

Foram feitas reuniões com a direção, o responsável 

artístico e com os alunos de teatro da escola, que 

estão preparando a peça do FESTUERN. A parte 

burocrática está atualizada, com os documentos que 

faltavam sendo entregues na visita. Existe  uma 

pequena interdisciplinaridade entre o professor 

responsável e os outros professores. A biblioteca, em 

termos de teatro e ensino de artes, em geral, é pobre 

e precisa ser atualizada. O espetáculo visto está 

praticamente pronto e é de bom nível, não existindo 

muitos problemas, exceto a falta de verba para a 

aquisição de figurinos, a dificuldade de alguns alunos 

para participar dos ensaios e alguns detalhes técnicos 

como a falta de informações precisas sobre a pessoa 

que será homenageada pelo grupo. A diretora apoia o 

projeto e procura contribuir da melhor maneira para o 

sucesso do mesmo, mas esclareceu que a atividade não 

é bem aceita por alguns professores mais velhos da 

escola e que têm dificuldades financeiras e de 

infraestrutura para ensaios. 
Recomendação: Aumentar o número de ensaios, 

solicitar que a direção cobre dos outros professores a 
interdisciplinaridade necessária para o bom 
desenvolvimento do projeto, providenciar a compra de 
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bibliografia necessária e, se possível, reunião com os 

pais dos alunos e a direção para resolver problemas de 

relacionamento (pais não querem deixar os alunos 

participarem). 

 
Relatório da visita pedagógica realizada na escola 
numero 2. 

Avaliação: Foram feitas reuniões com a direção, o 
responsável artístico e com os alunos de teatro da 
escola, que não são os que estão preparando a peça do 
FESTUERN. A parte burocrática  está atualizada, com 
exceção de um documento, que seria enviado 
imediatamente. Não foi possível ver o ensaio porque o 
responsável pela direção artística não estava na escola. 
Existem alguns problemas entre a direção e o grupo 
teatral, com este não podendo usar o auditório para 
ensaios por precaução contra estragos no mesmo. 
Também existe falta de interdisciplinaridade entre o 
professor responsável e os outros professores. A 
biblioteca, em termos de teatro e ensino de artes, em 
geral, é pobre e precisa ser atualizada. O responsável 
artístico já solicitou a compra de livros, mas não foi 
atendido. A diretora apoia o projeto e solicitou que 
também fosse avisada das datas das visitas técnicas. 

Recomendação:  Marcar  outra  visita  para  ver  o 

ensaio, maior número de ensaios, solicitar da direção 

a flexibilização do uso do auditório e que a mesma 

cobre dos outros professores a interdisciplinaridade 

necessária para o bom desenvolvimento do projeto e 

providenciar a compra de bibliografia necessária. 

Dessas amostras, pode-se compreender por que 

esse trabalho, ao lado da equipe executora e da 

equipe de divulgação,  levando  e  trazendo 

informações, foi fundamental para que todo o evento 

transcorresse bem, desde o inicio até  o  atual 

momento que está sendo analisado. Devemos 

destacar que essas informações foram repassadas às 

escolas  que  estavam  concorrendo,  as  quais  foram 
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alertadas para a possibilidade prevista no edital de 

serem eliminadas do processo. Não sei o que isso 

causou na escola, mas o fato real que precisa ser 

avaliado é que houve uma sensível melhora em todos 

os casos em que esse procedimento foi adotado, tendo 

uma segunda visita à escola constatado a melhora ou 

completa eliminação dos problemas inicialmente 

detectados. 

Outro exemplo importante deste trabalho foi a 

disponibilização no link do evento, hospedado na 

página da UERN (muito bem preparado e 

constantemente atualizado), com informações 

fundamentais para quem trabalha com teatro, como os 
textos: “COMO ESCREVER UMA PEÇA DE TEATRO?”, 

que trata de como se deve escrever  uma peça de 
teatro, e “DINÂMICAS (EXERCÍCIOS DE GRUPO) 

PARA TEATRO”, de exercícios teatrais para a formação 

de atores. Certamente foram úteis para os grupos que 

participaram dessa edição e, se incluídos neste livro ou 

permanecerem disponíveis no site do evento,  serão 

úteis para grupos de edições futuras. Esses textos são 

ainda mais importantes porque as equipes pedagógicas 

e artísticas constataram que, praticamente, inexistem 

livros sobre o assunto nas escolas que participaram do 

evento. Devendo-se ressaltar que a excelente equipe 

artística, além de disponibilizar os textos, também fez 

oficinas com os gestores das escolas e seus diretores 

artísticos, mostrando, na prática, como fazer uso dos 

mesmos. 

 
2- A visão geral dos participantes do evento. 

A avaliação dos grupos participantes do evento 

durante a fase festival foi feita com conversas com os 

membros dos grupos, observações durante as 

apresentações e respostas dadas aos questionários 

distribuídos pela equipe de apoio, durante todo o 

festival. 



 

Avaliar-se-á primeiro, e de forma geral, as respostas 

dadas ao questionário de 15 perguntas,  entregues 

para todos os que participaram do evento. Esse 

questionário foi respondido por 108 pessoas, com idade 

média de 30 anos, e os seus resultados, bem como o 

tratamento matemático. Passando o número de 

respostas dadas a cada pergunta para o percentual 

correspondente, temos a tabela 1, abaixo. 

 
Tabela 1 – perguntas e percentual de resposta dado aos itens 

considerando a  legenda. CT= Concordo Totalmente ,  D = Discordo, 

C = Concordo, DT = Discordo Totalmente, I = Indeciso 

 
n Afirmação CT C I D DT 

1 A organização do 
Festuern foi bem feita. 

53 35 6 6 0 

2 A estrutura oferecida 
durante o evento foi 

47 41 2 8 2 

3 O tempo para os 
ensaios foi suficiente. 

23 27 8 29 13 
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4 O tempo para 
apresentação das peças 

55 35 7 5 3 

5 O apoio pedagógico que 
recebeu durante a 
preparação  de sua peça 

54 21 16 5 4 

6 O apoio artístico que 
recebeu durante a 
preparação de  sua  peça 

37 44 11 4 4 

7 A participação  no 
Festuern contribuiu para 
você      melhorar      nos 

59 24 16 1 1 

8 A participação  no 
Festuern contribuiu para 
você melhorar sua 
comunicação com outras 

78 13 8 1 0 

9 As escolas secundaristas 
deveriam ter uma 
disciplina    de    técnicas 

71 21 4 3 1 

10 Na montagem de seu 
espetáculo houve 
participação   de   outros 

38 34 4 12 12 

11 A  participação  da 
plateia  foi positiva. 

51 26 18 3 2 

12 A participação da 
mídia no Festuern foi 

45 27 21 5 2 

13 O  Festuern  precisa 
melhorar 

8 22 26 28 18 

14 O  Festuern  é  um 
evento  de interesse do 

65 26 4 5 0 

15 Toda a sociedade deveria 
participar e apoiar 
ativamente    o    próximo 

93 5 1 0 1 

 

Uma análise mais cuidadosa desses resultados 

pode ser vista na figura 1 e mostra que o índice de 

aceitação do evento atingiu 88% (concordo totalmente 

e  concordo)  das  108  pessoas  avaliadas,   cabendo 
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destacar que apenas 6% discordam da afirmação que 

o evento foi bem organizado, já 6% se declararam 

indecisos ou não responderam ao item. 

 
Figura 1 - resultados sobre o que pensa o público que 
avaliou o FESTUERN, com respeito a sua organização 
(pergunta 1 do questionário). 

 

Onde 1= concordo totalmente, 2 = concordo, 3 = Indeciso, 4 = 

discordo e 5 = discordo totalmente). 

 

Esse resultado praticamente se repete, com ligeiras 

variações, para 13 perguntas, que obtiveram mais de 

70% de aceitação do público pesquisado, sendo as 

exceções a este comportamento as perguntas 3 e 13. 

As figuras 2, 3 e 4 são outros exemplos desse 

comportamento positivo para outras perguntas. 

 
Figura 2 - Resultados sobre o que pensa o público que 

avaliou o FESTUERN, com respeito à pergunta: A 

estrutura oferecida durante o evento foi eficiente? 
 

 
Onde 1= concordo totalmente, 2 = concordo, 3 = Indeciso, 4 = 

discordo e 5 = discordo totalmente). 
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Figura 3- resultados do que pensa o público que 

avaliou o FESTUERN, com respeito à pergunta: o 

tempo para apresentação das peças foi suficiente? 
 

 

Onde 1= concordo totalmente, 2 = concordo, 3 = Indeciso, 4 = 

discordo e 5 = discordo totalmente). 

 

 
Figura 4 mostra os resultados do que pensa o público 

que avaliou o FESTUERN, com respeito à pergunta: O 

apoio pedagógico que recebeu durante a preparação de 

sua peça foi eficiente? 
 

 

Onde 1= concordo totalmente, 2 = concordo, 3 = Indeciso, 4 = 
discordo e 5 = discordo totalmente). 

 

Esses resultados, bem como vários outros, confirmam 
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que a organização e a condução do festival foram bem 
feitas, sendo que o resultado, de forma geral, foi bem 
aceito e considerado bom por mais de 70% dos 
pesquisados, para todas as perguntas, exceto a 3 e a 13, 
que serão avaliadas em separado. 

Deve-se ressaltar o resultado obtido para a pergunta 

15, mostrado na figura 5 abaixo, onde 98% dos 

pesquisados responderam que concordavam com a 

afirmação de que toda a sociedade deveria participar e 

apoiar ativamente o próximo FESTUERN. 

Figura 5 - Resultado do que pensa o público que 

avaliou o FESTUERN, com respeito à pergunta: Toda a 

sociedade deveria participar e apoiar ativamente o 

próximo Festuern? 

 
Onde 1= concordo totalmente, 2 = concordo, 3 = Indeciso, 4 = 

discordo e 5 = discordo totalmente). 

 
Esse resultado resume o anseio da sociedade para 

que o evento seja apoiado e tenha a participação ativa 
de todos e mostra que a saída de parceiros importantes, 
como a Petrobras, foi um erro estratégico da empresa, 
bem como sinalizam para que as autoridades (Prefeitos, 
Secretários, Governador, Diretores etc.) olhem com 
mais cuidado e apoiem mais a realização dos próximos 
FESTUERNs. Esse resultado positivo é novamente obtido 
quando se indagou sobre a necessidade de melhorar o 
evento, como se pode ver na figura 6: apenas 30% dos 
pesquisados respondendo positivamente, o que mostra 
que o evento foi realizado em um nível que agradou à 
plateia. 

 
Figura 6- Resultados do que pensa o público que 
avaliou o FESTUERN, com respeito à afirmação: O 
Festuern precisa melhorar muito. 
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Onde 1- concordo totalmente, 2 = concordo, 3 = Indeciso, 4 = 

discordo e 5 = discordo totalmente. 

 

Por outro lado, percebem-se, nas respostas, aspectos 

negativos já detectados nas anotações e observações 

feitas durante o evento, como a questão do pouco 

tempo para ensaiar no local da apresentação. Nesse 

sentido, a figura 7 mostra que 50% dos pesquisados 

responderam que o tempo foi insuficiente para fazer o 

ensaio. 

 
Figura 7- Resultados sobre o que pensa o publico que 

avaliou o FESTUERN, com respeito a pergunta: O tempo 

para os ensaios foi suficiente? 
 

 

Onde 1- concordo totalmente, 2 = concordo, 3 = Indeciso, 4= 
discordo e 5 = 

discordo totalmente 
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3- A visão dos grupos que se apresentaram 

no evento. 3.1- A visão dos diretores das 

peças 

A  tabela  2  mostra  o  resultado  dos questionários 

avaliados por nove diretores de peças que foram 

apresentadas no evento, sendo que todos eles são do 

sexo masculino e tinham idade média de 26 anos. 

 
Tabela 2- Resposta dos diretores de peças teatrais apresentadas no 
IX FESTUERN 

 

n Afirmação CT C I D DT 

1 A  organização  do 
Festuern  foi bem feita. 

55 45 0 0 0 

2 A estrutura oferecida 
durante o 

45 55 0 0 0 

3 O tempo para os 
ensaios foi 

23 22 11 33 11 

4 O tempo para 
apresentação das peças foi 

55 45 0 0 0 

5 O apoio pedagógico que 
recebeu durante a 
preparação de sua peça foi 

44 22 34 0 0 

6 O apoio artístico que 
recebeu durante a 
preparação de sua peça foi 

23 67 0 1 0 

7 A participação no Festuern 
contribuiu para você 
melhorar nos estudos. 

45 34 21 0 0 

8 A participação no Festuern 
contribuiu para você 
melhorar sua comunicação 
com outras pessoas. 

89 0 11 0 0 

9 As escolas secundaristas 
deveriam ter uma disciplina 
de técnicas teatrais. 

67 21 11 0 0 
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10 Na montagem de seu 
espetáculo houve 
participação     de     outros 

33 45 0 11 11 
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11 A participação da 
plateia foi positiva. 

43 34 23 0 0 

12 A participaçãoda  mídia 
no Festuern foi positiva. 

45 23 22 0 0 

13 O  Festuern precisa 
melhorar 

0 22 22 34 22 

14 O Festuern é um 
evento de interesse do 

67 22 0 11 0 

15 Toda a sociedade deveria 
participar e apoiar 
ativamente     o     próximo 

100 0 0 0 0 

 

É interessante destacar que, na visão dessa 

classe mais ligada a questão artística, as respostas às 

questões 1, 2, 4 e 15 atingiram 100% de aprovação, 

mostrando que o evento, na visão dos especialistas, é 

bem organizado e de grande interesse para toda a 

sociedade. Do mesmo modo, a crítica ao pouco tempo 

de ensaio (questão 3) aparece mais forte que no 

cômputo geral nessa classe particular, assim como a 

aceitação do evento (questão 13). Assim, considerando 

que esse público é mais esclarecido e conhecedor da 

linguagem teatral, como foi comprovado pelo nível das 

peças que produziram e apresentaram no festival, 

conclui-se que o evento foi aprovado pela classe dos 

diretores. 

 
3.2- A visão dos atores das peças 

 

A tabela 3 mostra o resultado dos questionários 

avaliados por 48 atores de peças que foram 

apresentadas no evento, sendo 19 do sexo masculino e 

29 do sexo feminino, com idade média de 17 anos. 
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Tabela 3- Resposta dos atores de peças teatrais apresentadas no IX 
FESTUERN 

 

n Afirmação CT C I D DT 

1 A organização do Festuern foi 
bem feita. 

63 29 8 0 0 



 

 

2 A  estrutura  oferecida 
durante o 

48 40 6 4 2 

3 O tempo para os 
ensaios foi 

29 31 10 16 14 

4 O tempo  para 
apresentação  das peças foi 

52 29 10 6 4 

5 O apoio pedagógico que 
recebeu durante a 
preparação de sua peça foi 

54 29 9 3 7 

6 O apoio artístico que 
recebeu durante a 
preparação de sua peça foi 

44 29 17 2 2 

7 A participação no Festuern 
contribuiu para você 
melhorar nos estudos. 

61 23 25 2 2 

8 A participação no Festuern 
contribuiu para você 
melhorar  sua  comunicação 

71 25 2 2 0 

9 As escolas secundaristas 
deveriam ter uma disciplina 
de técnicas teatrais. 

61 27 4 0 4 

10 Na montagem de seu 
espetáculo houve 
participação     de     outros 

23 25 7 17 21 

11 A participação da plateia 
foi positiva. 

40 31 25 2 2 

12 A participação da mídia 
no Festuern foi positiva. 

88 31 23 2 2 

13 O Festuern  precisa 
melhorar 

13 15 29 26 17 

14 O  Festuern é  um evento 
de interesse do RN. 

65 25 10 0 0 

15 Toda a sociedade deveria 
participar e apoiar 
ativamente      o      próximo 

79 15 4 0 2 
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Nessa classe de respostas, é  interessante  notar 

que, mesmo inexperientes (como prova a pouca idade 

média) na arte teatral, eles já conseguiram identificar 

o problema do pouco tempo para ensaio (questão 3) e 

aprovam o evento, de forma geral. 

Nas questões que procuram averiguar como o 

FESTUERN contribui para a formação do aluno 

(questões de 5 a 10), é interessante observar a enorme 

aceitação e importância do evento nessa turma do 

FESTUERN, com 83% afirmando que receberam apoio 

pedagógico eficiente e 73% declarando que receberam 

apoio artístico eficiente. Além disso, 84% declararam 

que a participação no evento contribuiu para que eles 

melhorassem nos estudos e 94% declararam que ela 

melhorou a comunicação com outras pessoas e 88% 

concordam que o Ensino Médio deveria ter uma 

disciplina de teatro, fato já aprovado também por todos, 

de forma geral. 

O fato negativo percebido nas respostas dessa classe 

é a falta de apoio de outros professores, com 50% 

declarando que não houve interdisciplinaridade na 

montagem das peças. 

 
3.3- A visão dos gestores das peças 

A tabela 4 mostra o resultado dos questionários 

avaliados por 48 gestores (professoras, coordenadores, 

sonoplastas, autores, gestores....) de peças que foram 

apresentadas no evento, sendo sete do sexo masculino 

e 16 do sexo feminino, com idade média de 32 anos. 

 
Tabela 4- Resposta dos gestores de peças teatrais apresentadas no 
IX FESTUERN 

 

n Afirmação CT C I D DT 

1 A  organização  do 
Festuern  foi bem feita. 

48 34 9 9 0 

2 A estrutura oferecida 
durante o 

52 39 0 9 0 
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3 O  tempo  para os 
ensaios foi 

26 30 4 23 17 

4 O tempo para 
apresentação das peças foi 

61 30 9 0 0 



 

 

5 O apoio pedagógico que 
recebeu durante a 
preparação de sua peça foi 

62 25 9 4 0 

6 O apoio artístico que 
recebeu durante a 
preparação de sua peça foi 

45 34 13 4 4 

7 A participação no Festuern 
contribuiu para você 
melhorar nos estudos. 

49 30 13 4 4 

8 A participação no Festuern 
contribuiu para você 
melhorar sua comunicação 
com outras pessoas. 

65 22 13 0 0 

9 As escolas secundaristas 
deveriam ter uma 
disciplina     de     técnicas 

74 13 0 13 0 

10 Na montagem de seu 
espetáculo houve 
participação    de    outros 

45 26 0 16 13 

11 A participação da 
plateia foi positiva. 

52 22 13 9 4 

12 A  participação da      
mídia no Festuern 

39 30 27 4 0 

13 O Festuern precisa 
melhorar 

13 35 26 17 9 

14 O Festuern é um 
evento de interesse do 

74 13 4 9 0 

15 Toda a sociedade deveria 
participar e apoiar 
ativamente     o     próximo 

96 4 0 0 0 

 

Um fato interessante nas respostas dessa classe é 

a avaliação negativa do evento, sendo a única classe 

onde 48% responderam que o FESTUERN tem que 

melhorar muito, além de 24% que estão indecisos a 

que  resposta  dar  a  essa  questão.  Esses  resultados 
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apontam que 74% dos gestores acreditam que o 

evento precisa melhorar ou não sabem avaliar se o 

evento é bom ou não, resultado muito ruim, já que 

essa classe é fundamental no apoio aos grupos que se 

preparam durante o ano todo para se apresentarem no 

festival. É importante destacar que esse detalhe já fora 

detectado pela equipe artística e pedagógica, que 

recomendou que os diretores de escola agissem no 

sentido de liberar auditórios e cobrar dos outros 

professores maior interdisciplinaridade para a criação 

das peças. O interessante é que esses mesmos 

gestores que não aprovam o evento, em sua grande 

maioria (87%), apontam que as escolas de segundo 

grau deveriam ter uma disciplina de teatro na grade. 

 
3.4- A visão do público das peças 

 

A tabela 5 mostra o resultado dos questionários 

avaliados por 15 pessoas que assistiram às peças que 

foram apresentadas no evento, sendo sete do sexo 

masculino e oito do sexo feminino, com idade média de 

23 anos. 

 
Tabela 5- Resposta do público de peças teatrais apresentadas no IX 
FESTUERN 

 

n Afirmação CT C I D DT 

1 A  organização do 
Festuern foi bem feita. 

46 34 7 13 0 

2 A estrutura oferecida 
durante o 

45 26 0 21 8 

3 O  tempo  para  os 
ensaios foi 

26 14 8 14 38 

4 O tempo para 
apresentação das peças foi 

53 40 7 0 0 

5 O apoio pedagógico que 
recebeu durante a 
preparação de sua peça foi 

53 20 7 13 7 
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6 O apoio artístico que 
recebeu durante a 
preparação de sua peça foi 

26 46 14 7 7 
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7 A participação no Festuern 
contribuiu para você 
melhorar nos estudos. 

80 13 7 0 0 

8 A participação no Festuern 
contribuiu para você 
melhorar sua comunicação 
com outras pessoas. 

86 7 7 0 0 

9 As escolas secundaristas 
deveriam ter uma 
disciplina     de     técnicas 

80 20 0 0 0 

10 Na montagem de seu 
espetáculo houve 
participação    de    outros 

60 40 0 0 0 

11 A participação da 
plateia foi positiva. 

66 20 14 0 0 

12 A  participação da      
mídia no Festuern 

46 20 13 15 6 

13 O Festuern precisa 
melhorar 

7 13 27 33 20 

14 O Festuern é um 
evento de interesse do 

54 36 0 0 0 

15 Toda a sociedade deveria 
participar e apoiar 
ativamente     o     próximo 

100 0 0 0 0 

 

Nessa classe devemos destacar a imensa variedade 

de idade e formação das pessoas, estando presente 

desde crianças de 11 anos a senhores com mais de 60 

anos e desde pessoas com o curso primário incompleto 

até doutores acadêmicos, o que causou uma maior 

variabilidade dos dados e faz com que a análise dos 

mesmos seja mais cuidadosa. Assim, por exemplo, é 

estranho o fato de 29% ter achado a estrutura 

ineficiente, quando tiveram acesso às cadeiras do que é 

considerado o melhor teatro do estado do RN e um dos 

melhores do Brasil, o que denota uma falta de coerência 
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e conhecimento para responder o questionário, ao 

mesmo falta de interesse em respondê-lo 

criteriosamente. Assim, as respostas dessa classe em 

particular não foram analisadas em maiores detalhes, 

embora, no geral, apresentem os mesmos resultados 

das outras. 

 
3.4- A visão dos avaliadores das peças 

 

Uma avaliação das fichas preenchidas pelos 

avaliadores para servirem de base a suas avaliações 

mostra que as peças encenadas passaram por vários 

gêneros como tragédia, comédia, romântico, musical e 

a maioria delas apresenta a mistura de dois ou mais 

desses gêneros, ou seja, peças híbridas. Elas 

abrangeram vários temas como meio ambiente, 

literatura, poesia, regionalismo, escravidão política, 

religião, secas, corrupção, folclore, drogas etc e foram, 

em sua maioria, de caráter educativo. 

Na parte técnica, durante a encenação foram 

avaliados cinco itens: direção, corpo, figurinos e 

maquiagem, cenografia e  cenotécnica e trabalho do 

autor. 

O item direção subdividia-se em quatro subitens, ou 

seja, articulação entre os elementos cênicos, proposta 

estética, preparação técnica do elenco e articulação 

entre os agentes da cena. Pode-se notar nesse item a 

falta de preparo de alguns grupos, o que não é 

surpresa em função de a maioria dos grupos ser 

dirigido por professores de artes, sem o devido preparo 

para executar as funções de um diretor de teatro. 

Nesse sentido, foram e são fundamentais as oficinas 

preparadas e dadas pela equipe artística, que ajudam a 

minimizar esse problema. Outro fator fundamental 

notado nesse item refere-se ao preparo técnico do 

elenco, que passou por crianças que apenas repetiam 

com   dificuldade,   um   texto   decorado,   até   atores 
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praticamente profissionais, com amplo domínio do 

corpo, da fala e das artes de improvisação e impostura 

de vozes. Observou-se que o sistema de avaliação não 

é justo neste sentido, já que temos pelo menos três 

categorias de grupos, os de escola do início do ciclo 

básico (formado por crianças de 7 a 12 anos), os de 

escola do final do ciclo básico (formado por 

adolescentes de 13 a 20 anos) e os grupos 

universitários, formados por adultos, sendo que a 

diferença no preparo técnico nessas faixas é gritante e 

benéfica para os mais velhos. Nesse sentido, uma boa 

correção de rumo seria subdividir os grupos de acordo 

com a idade de seus atores em infantil, adolescente e 

adulto e avaliar os espetáculos também por categorias. 

Não houve articulação correta entre os elementos 

cênicos e os agentes da cena, sendo esse problema 

comum à maioria das peças e a outros itens de 

avaliação. Várias peças incluíram espetáculos de dança 

completamente desconectados do texto que estava 

sendo apresentado, quebrando a articulação e a 

sequência lógica do texto. 

O item de avaliação corpo, que também se subdividia 

em quatro subitens (conjunto, técnica utilizada, 

composição de personagem e partitura musical) foi o 

que mais apresentou problemas, ficando evidente a 

falta de preparo em termos de ferramentas teatrais 

p a r a a maioria dos atores. Falas ininteligíveis, 

interpretação fraca, falta de ritmo e, principalmente, 

falta de interação do ator com o texto e com o público 

foram falhas graves vistas na maioria das peças. Não 

se percebeu, na maioria dos casos, a composição dos 

personagens feita pelo autor, nem  a técnica que o 

mesmo usou, resultando em um conjunto interpretativo 

pobre e cansativo que fez com que várias peças se 

arrastassem, sem prender a atração do público. 

Evidentemente, exceções existiram, devendo ser 

registrado    que    alguns    atores    compuseram    e 
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interpretaram seus personagens muito bem. No item 

Figurinos e Maquiagem, que se subdividia nos subitens 

integração e conjunto, teatralidade, funcionalidade e 

adequação e temática, percebeu-se a grande 

dificuldade da maioria dos grupos em montar um 

figurino adequado à peça, ficando claras as adequações 

feitas devido à falta de recursos. Em poucos casos viu- 

se uma integração entre a temática da peça com a 

funcionalidade e teatralidade necessárias aos figurinos 

de uma peça teatral. Na questão da maquiagem, 

notou-se também a falta de conhecimento técnico de 

como se maquiar e, provavelmente, de material 

adequado para fazê-lo. O que se viu, na maioria dos 

casos, foram os atores usando maquiagem comum do 

dia-a-dia para apresentarem-se no palco. 

Nos bastidores, ficou evidente essa adaptação com 

os grupos trocando peças de  figurinos entre si, de 

forma a montar o melhor possível o seu espetáculo, 

bem como o uso de peças pessoais sendo incorporadas 

ao figurino da apresentação. Devemos ressaltar que 

esse problema já havia sido detectado antes das 

apresentações com os gestores (diretores de escolas, 

diretores de teatro e atores) reclamando da falta de 

recursos para montar cenários e figurinos. 

Ficou evidente que a equipe artística deverá preparar 

material bibliográfico e dar oficinas neste sentido para 

preparar melhor os grupos das próximas edições do 

FESTUERN nestas questões, bem como deve-se pensar 

em uma cota mínima de fundos para que os grupos 

possam montar um figurino sem recorrer a adaptações 

esdrúxulas. 

No item cenografia e cenotécnica, os problemas 

detectados no item anterior repetiram-se, em especial a 

falta de praticidade e mobilidade dos cenários e sua 

interação com a cena que está sendo apresentada. Um 

fato que deve ser incentivado é o uso de cenário 

eletrônico,  que  barateia  e  torna  o  espetáculo  mais 
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atrativo e móvel. A cenotécnica foi  pouco usada  e, 

tirando a inserção de músicas e de ruídos 

característicos em algumas peças, praticamente não se 

usou recursos cenotécnicos. Um recurso usado que é 

muito interessante e devia ser incentivado é o uso de 

sombras, que resulta em um aumento do tamanho do 

personagem e atrai bastante a atenção do público. 

No último item, foi analisado o trabalho dos atores e 

subdividido em dois subitens, a dicção e a 

interpretação, com ambos sendo sofríveis na maioria 

das peças. As falas foram, em muitos casos, difíceis de 

entender e sempre ditas em um mesmo ritmo, sem 

nenhum recurso de impostação para melhorar a 

apresentação e prender a atenção, o que tornou alguns 

espetáculos morosos e desinteressantes para o público. 

Com respeito à interpretação, é marcante a falta de 

domínio das técnicas teatrais na maioria dos atores, 

não existindo a formação prévia do personagem nem o 

devido cuidado em estudar a sua época e as condições 

e locais onde ele se encontra. 

É interessante que se nota uma sensível diferença 

neste item entre as escolas que vêm participando nas 

edições anteriores do festival e as escolas que são 

estreantes, o que mostra que o festival vem preparando 

os atores nesse sentido e que as oficinas ministradas 

dão resultado e minimizam esse problema. A falta de 

formação do personagem é um dado que mostra a falta 

de interdisciplinaridade dos professores durante a 

montagem das peças, já que elementos de história, 

geografia e outras disciplinas como português literatura 

e, principalmente, conhecimentos gerais, são 

necessários para se montar e interpretar bem um 

personagem. 

 
3.5 . Por trás do palco 

Uma das coisas mais interessantes é ver e avaliar a 

apresentação de um espetáculo teatral por trás das 
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cortinas do palco e tendo acesso à atuação dos 

contrarregras e grupos de apoio de palco, bem como 

aos atores prestes a entrar em cena. Nesse caso, 

percebe-se que a apresentação do espetáculo começa 

uma, duas e, às vezes, até três horas antes, que 

sempre se esquecem de pequenos detalhes do figurino 

ou cenário e que ocorre muita improvisação. No 

FESTUERN, o material que o grupo usaria começava a 

ser preparado duas horas antes, no mínimo, com os da 

primeira apresentação sendo colocados no palco 

principal e as segundas e terceiras apresentações, 

ficando por trás do palco, sendo transportadas para 

este ao mesmo tempo em que se tirava o material da 

primeira apresentação e o público assistia a 

apresentação do intervalo cultural. Evidentemente, a 

correria e o acúmulo de pessoas por trás das cortinas é 

grande nesse momento e nota-se que a famosa TPE 

(tensão pré-espetáculo) atinge seu pico para a equipe e 

atores do segundo espetáculo. Em geral, todos estão 

nervosos e tensos e parece que o material a ser usado 

tem o dom de desaparecer, sendo comum as 

improvisações e o empréstimo de materiais parecidos 

de outros grupos ou do próprio teatro. O ponto de alívio 

nesse estágio é quando o grupo de autores reúne-se 

para o grito de guerra e entrada no palco. Nesse 

instante, ocorre uma mágica e tudo que parecia uma 

tremenda bagunça transforma-se numa sequência 

lógica e ensaiada, que parece perfeita para a plateia 

que está assistindo, embora, por trás das cortinas, os 

sussurros e preocupações com as marcações prévias e 

deixas combinadas pelos autores confundam-se com a 

curiosidade e esquecimento de alguns detalhes pelos 

contrarregras. A comunicação entre todos é muito 

importante para a sintonia do espetáculo e o 

instrumento mais importante é o rádio de 

comunicação, enviando ordens para abertura das 

cortinas, colocar determinada imagem na tela, descer 
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cortina com detalhes do espetáculo, colocar música.... 

Este vai-e-vem de tensões perpassa todo o 

espetáculo e a saída aliviada de atores que 

terminaram sua apresentação no palco contrasta com 

a tensão dos que esperam para se apresentar. Alívio 

completo mesmo, só quando o espetáculo termina e 

todos sobem ao palco apenas para receber os 

merecidos aplausos do público, momento que, logo 

após, transforma-se em exultante comemoração por 

trás das cortinas, com muitos se emocionando e 

descarregando o resto de adrenalina que ainda têm no 

corpo. 

Sem dúvida, assistir ao espetáculo por trás das 

cortinas, mesmo sem ver o que os atores estão fazendo 

no palco, é tão ou mais emocionante que das cadeiras, 

com a vantagem de ver a magia que é o teatro em 

toda sua plenitude, privilégio de poucos, que nem 

sempre é encarado dessa forma. 
Considerações finais 

 

Todas as avaliações feitas mostram que o FESTUERN 

é um evento consolidado que produz amplos benefícios 

para a sociedade e, por isso, é aprovado pela mesma 

que, em sua plenitude, solicita a sua continuação. As 

múltiplas opções avaliativas mostram também, que, 

embora esteja em excelente nível, o evento pode e 

deve ser melhorado, por exemplo, estabelecendo faixas 

de diferentes níveis, em função da idade dos 

concorrentes, variando as atrações dos necessários 

intervalos culturais, aumentando o tempo para ensaio 

no teatro, aumentando as oficinas de formação teatral, 

solicitando ou facilitando a compra de bibliografia de 

referencia, etc. 

Apesar dessas possíveis falhas, a avaliação criteriosa 

do evento evidencia, como apontado por quase todos 

no questionário avaliativo, que esse é um evento que 

deve ser apoiado por toda a sociedade potiguar, sendo 



130  

dever do Estado, com a participação da sociedade 

através de suas empresas, prover os meios para a sua 

completa efetivação, inclusive com as melhorias 

necessárias. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexos 



 

Processo de Criação dos Espetáculos nas 

Escolas1 

 

Neste capítulo abordaremos o processo de criação 
dos espetáculos A Promessa e A Coruja  e  o 
Espantalho, participantes da IX edição do FESTUERN, 
edição do ano de 2013,  montados  respectivamente 
pelo Centro de Educação Integrada Professor Eliseu 
Viana (CEIPEV), escola estadual localizada na zona 
urbana da cidade de Mossoró-RN e, Escola Municipal 
Manoel Alves Bezerra, situada na zona rural de 
Pendências-RN. 

Escolhemos essas escolas por suas peculiaridades 
geográficas e socioculturais características de zona 
urbana e zona rural, e ainda, por se tratar de uma 
escola estreante no festival, no caso a Escola Municipal 
Manoel Alves Bezerra e o Centro de Educação Integrada 
Professor Eliseu Viana, por ter participado de seis 
edições do FESTUERN. 

Para tanto utilizamos como fonte de pesquisa os 
diários de bordo dessas escolas e os relatórios dos 
bolsistas sobre os módulos de oficinas. Levando em 
consideração os dados contidos nestes documentos, 
analisamos o processo de criação dos trabalhos, 
tomando com referência o período compreendido entre a 
escolha do texto e pré-estreia do espetáculo na escola, 
observando as seguintes variantes: tempo de 
montagem, escolha de figurinos, duração de ensaios e 
construção dos cenários. Para Pavis (2007) “o encenador 
tem por missão decidir o vínculo entre os diversos 
elementos cênicos, o  que  evidentemente  influi  de 
maneira determinante na produção do sentido global.”2 

Levamos em conta em nossa pesquisa, as 
facilidades e desafios enfrentados por cada uma das 
escolas, desde a escolha do texto, construção dos 
personagens, dos figurinos e dos cenários. 

Ao analisarmos o diário de bordo do CEIPEV 
constatamos que o maior problema enfrentado  por 
essa  escola  em  seu  processo  de  montagem  foi  a 
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escolha do texto. Em busca de um texto que atendesse 
as necessidades do FESTUERN e do projeto Ciência em 
Cena, o grupo decidiu por uma colagem de textos 
diversos e letras de músicas que resultou no espetáculo 
intitulado “A  Promessa”. 

No seu primeiro ano de participação no FESTUERN, a 
escola Manoel Alves não enfrentou problema 
relacionado a escolha do texto. A obra escolhida foi “A 
Coruja e o Espantalho”. Entretanto, a escola encontrou 
dificuldade na montagem do espetáculo. 

O grupo Mulungu, da Escola Municipal Manoel Alves, 
novo nesse processo, enfrentou problemas como a saída 
de integrantes e de substituições durante a montagem. 
A escola registrou ainda, em seu diário de bordo suas 
dificuldades ligadas a desentendimentos entre os 
integrantes do grupo e desistências de alguns atores. 

Por exemplo, segundo relatado na página 3 do diário 
de bordo, a primeira desistência se deu por um 
pequeno mal entendido. Um dos atores integrantes do 
elenco “pensou que sua participação no  espetáculo 
seria como dançarino e não como ator”. Coube ao grupo 
esclarecer a diferença existente entre as linguagens da 
dança e do teatro para que não houvessem mais 
dúvidas e para que o processo de montagem seguisse o 
seu fluxo. 

Houve uma preocupação por parte do grupo Mulungu 
Arts, da Escola Manoel Alves, relacionado ao 
comprometimento dos integrantes com os ensaios, 
como por exemplo: o não comparecimento de alguns 
dos seus integrantes em reuniões e nos encontros de 
trabalho. 

O grupo passou a trabalhar as seguintes questões 
com seus integrantes: O porque da opção pelo teatro? 
Como o teatro contribuirá para sua educação? As 
expectativas, sobre o teatro? E como resultado final; 
quais foram às mudanças que ocorreram de modo geral 
na vida pessoal e escolar? 

O importante é registrar que o grupo percebeu o 
teatro  como  arte  produzida  coletivamente.  E  que  o 
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seu trabalho foi realizado como um projeto executado 
por todos em conjunto e com participação igualitária. 
Trabalhar a unidade do grupo foi essencial e 
indispensável para a boa produção do espetáculo, pois 
para se chegar a um objetivo, é preciso saber antes de 
tudo o que se busca. 

Percebemos então que a escola Manuel Alves sabia 
muito bem o que buscava e, mesmo com todos os 
problemas e apesar da falta de experiência do elenco, 
não desistiu do seu objetivo, conseguiu com seu 
trabalho superar seus obstáculos e mostrar no festival 
um trabalho bonito e cheio de encanto. 

Os ensaios do CEIPEV, de acordo com o diário de 
bordo escrito por elenco e coordenadores do  grupo 
Macunaíma, revela que não tiveram problemas com a 
construção do seu trabalho. Os ensaios eram 
realizados no auditório e na sala de vídeo da escola, o 
que proporcionou ao grupo resultado satisfatório, pois 
possibilitava aos atores realizar bem suas atividades, 
devido o espaço físico propício e apoio do pessoal da 
escola. 

Na escola Manoel Alves, conforme o diário, os 
ensaios eram realizados no auditório semanalmente de 
segunda a quinta e começavam com aquecimento, 
eram trabalhados impostação de voz, dicção, 
marcações, e falas e logo após davam início a 
construção e montagem de cenas. 

O espetáculo é um produto ensaiado e montado, e 
qualquer objeto fora do lugar proposto, poderá 
atrapalhar, ou fazer com que a cena seguinte perca 
seu sentido. Por estes e outros motivos, a percepção 
do ator deve ser treinada. 

Embora fossem trabalhadas essas habilidades, os 
atores ainda tinham grandes dificuldades, com suas 
falas e impostação de voz. Então, no encontro com a 
equipe pedagógica realizado na escola Maria Cleófas 
na cidade de Pendências, o grupo recebeu orientações 
de como trabalhar voz e corpo. 
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Foto 1: Alunos da Escola Manoel Alves praticando exercícios de 
dicção. 

 

O cenário é o espaço onde a estória acontece, é a 
parte essencial da estória, pois ele tem por objetivo 
transportar o público para aquele mundo, fazer 
daquele espaço utilizado, o local que mostre a 
dimensão do personagem, do enredo, onde a estória 
acontece. Por isso, deve conter elementos que façam 
com que aquele espaço seja identificado e harmonioso 
para o que irá se desenvolver. 

Para que algo aconteça e obtenha a conclusão 
esperada precisa-se de um espaço adequado, e as 
palavras corretas para aquele ambiente, caso contrário 
não promoverá nenhuma persuasão ou compreensão. 
Com base nisto é de encargo do grupo criar o ambiente 
apropriado para a execução do texto. 

O grupo Macunaíma da escola Eliseu Viana decidiu 
homenagear o pintor Cândido Portinari, utilizando como 
cenário uma reprodução da obra “Criança Morta”. De 
acordo com o diário de bordo produzido pelo grupo, a 
escola confeccionou o cenário a partir de material 
reciclável e reaproveitável. 

Na peça A Coruja e o Espantalho, o cenário retrata um 
milharal e um quarto de criança onde acontece a 
estória. Para a produção do cenário, a escola utilizou 
material  reciclável  como  papelão  e  garrafas  pets.  A 
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comunidade escolar e a do entorno da escola, todos 
foram mobilizados para arrecadação do material, numa 
ação que objetivou conseguir garrafas suficientes para a 
construção dos cenários. 

 

 

Foto 2: Elenco do espetáculo 

A Coruja e o Espantalho construindo o cenário. 
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Foto 3: O milharal. Cenário do Espetáculo A Coruja e o Espantalho 
 

 
Foto 4: O quarto de dormir. Cenário do Espetáculo , A Coruja e o 

Espantalho 

 

O figurino caracteriza ou acentua algo que  seja 
parte daquele personagem. Que conte algo sobre a 
estória ou personalidade daquele que está sendo 
representado, por isso é importante ter o figurino como 
algo pessoal do personagem, e não do ator que o 
interpreta. 

O figurino é algo bastante importante de ser 



137  

esclarecido, pois  para alguns atores o figurino deve 
ser algo que favoreça pontos críticos na visão do ator. 
Embora seja algo que será utilizado pelo ator, é 
necessário que tenha a consciência que a atuação é 
uma ação na qual o ator se permite se fazer passar pelo 
personagem. De acordo com Augusto Boal: 

 
Tem outros animais como o gato, 
cachorro, cabritinho, especialmente os 
jovens, que brincam. Mas nenhum animal 
é capaz de brincar fazendo de conta. O 
ser humano é o único que faz de conta. 
Quer dizer, eu faço de conta  que  sou 
feliz, ladrão, médico, doente… Nenhum 
gato faz de conta que é cachorro. Gato é 
gato. O ser humano faz de conta e, ao 
fazer de conta, cria uma nova realidade. A 
maravilha do teatro é criar essa nova 
realidade. 

 

Os figurinos do espetáculo “A Promessa”, da escola 
Eliseu Viana, foram confeccionados nas cores terra e 
ocre representando a falta de água e a seca do sertão, 
pela escassez da água. Os lenços representavam o 
calor, o sol, o fogo, com suas cores, amarelo, laranja e 
vermelho de modo a ilustrar a estória dos retirantes 
nordestinos contada no espetáculo. 
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Foto 5: Figurinos do Espetáculo A Promessa 

 

O figurino do espetáculo “A Coruja e o Espantalho”, 
optou por uma estética realista,  mesmo  tratando-se 
de uma estória que se passava durante um sonho. Os 
integrantes e diretores do espetáculo, mantiveram-se 
fiéis a ideia original contida no texto. 
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Foto 6: Figurino do Espetáculo A Coruja e o Espantalho 

 

As pré-estreia é o momento de mostrar ao público da 
comunidade escolar o resultado final, tudo aquilo que 
foi trabalhado durante meses. Experimentar a reação 
dos espectadores diante do espetáculo, de saber como 
os atores reagirão diante da plateia, de avaliar o controle 
emocional do elenco, de saber se tudo o que foi 
trabalhado produzirá na assistência o efeito esperado 
por todos durante os ensaios. 

No período do festival, os espetáculos participantes do 
FESTUERN são contemplados com a presença de um 
público composto em grande parte por alunos de 
escolas públicas de Mossoró e região. Muitas das 
crianças da plateia nunca foram ao teatro ou nunca 
tiveram a oportunidade de assistir a um espetáculo de 
teatro. 

Concluímos, ainda que provisoriamente, a partir da 
nossa análise dos dados contidos nos diários de bordo 
e, relatórios dos bolsistas que acompanharam o 
processo de montagem dos espetáculos das escolas 
Manoel Alves e do Centro de Educação Integrada (CEI- 
PEV) que mesmo tratando-se de realidades diferentes, 
uma escola estreante no festival e outra participante de 
seis edições, ambas acabaram alcançando seus 
objetivos. 
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