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De fato, será que o diálogo existe, existe sempre? Ou, ao contrário, 

aquilo que pensamos ser diálogo não passa de dois monólogos 

paralelos ou cruzados? Monólogos entre países, entre classes sociais, 

raças, múltiplos monólogos familiares e escolares, monólogos 

conjugais, sexuais, todas as formas de monólogos interpessoais, será 

que, com freqüência, atingem a categoria suprema do verdadeiro 

diálogo? Ou será que apenas, intermitentes, falamos e calamos, ao 

invés de falarmos e ouvirmos? 

Augusto Boal 



RESUMO 

Essa monografia aborda o teatro no contexto educacional e artístico desenvolvido no 

Colégio Arquidiocesano, como instrumento de transformação social e afetiva, durante 

os anos de 1995 a 2010 tendo evidência nos anos de 1995 a 1998, onde foi instituído a 

partira da proposta pedagógica do colégio, o teatro de maneira “informal”, com jovens 

de faixas etárias que variavam dos 12 aos 15 anos, nos quais também refere-se temas 

ligados aos processo educativo, afetivo e social de cada aluno participante. Tomamos 

também como base pilares referentes a abordagem centrada na pessoa, o 

desenvolvimento através do jogo lúdico e da evidência do contexto social. Como 

resultado final tivemos uma análise de causa e efeito nos educandos que fizeram parte 

do grupo arquibancada. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A necessidade de se fazer um trabalho, utilizando tão somente experiências 

personalíssimas, dessa forma, penso ser interessante, relatar um pouco minha trajetória 

artística, para melhor ilustrar o meu desejo nesse objeto de estudo.  

Iniciei minhas atividades teatrais como ator, no espetáculo Romeu e Julieta, 

montado pelo Grupo União, no ano de 1974 na Escola Técnica Federal de Sergipe, hoje 

Instituto Federal de Educação de Sergipe - IFES. Nos anos seguintes, participei do 

Grupo Teatral Caalove e Grupo Centauro Produções Artísticas, respectivamente. 

Nos anos 80 participei como ator no Grupo Raízes. Ainda nos anos 80 tornei-me 

iluminador do Teatro Atheneu, onde passei 15 anos, tendo trabalhado com artistas 

nacionais a exemplo de Stênio Garcia, Tônia Carreiro e Cecil Thiré, Eva Vilma e Carlos 

Zara, Itala Nandi e Francisco Milani, Suzana Vieira e Claudio Marzo, Bibi Ferreira, e 

tantos outros, com destaque para uma tournée pelo nordeste com a Cia de Dança Cisne 

Negro, onde iluminei os bailarinos internacionais Fernando Bujones e Ana Botafogo.  

Partindo da idéia que se bifurca e se apresenta em dois vieses próximos e 

complementares: 1- a partir da minha experiência enquanto artista, contribuir com a 

propagação do teatro, tendo como público alvo crianças e adolescentes com faixas 

etárias de 13 a 16 anos, idade propícia a transformações; 2- através da minha 

experiência como professor e por conseguinte, a experiência vivenciada com o Grupo 

Arquibancada, contribuir para provocar e produzir discussão a respeito do teatro como 

ferramenta pedagógica.   

De qualquer maneira, este trabalho implica em pesquisa, em buscar respostas, 

baseados em análises e diagnósticos onde a fonte, foram resultados de anos de trabalho, 

ensinando, educando, orientando e produzindo. Daí a necessidade de evidenciar que o 

teatro pode ser muito bem utilizado como veiculo de transformação. Muito mais que 

isso, se faz necessário comprovar que essa arte talvez seja a mais eficaz no despertar e 

na formação da personalidade.  
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Outro aspecto significativo e que se faz interessante salientar, é a abertura das 

artes cênicas dentro dos ditames de uma instituição extremamente conservadora, tendo 

em vista que em determinados momentos da história esta mesma arte se viu a margem 

da sociedade pelo seu caráter contestador.  

Dessa forma e a partir da abordagem sugerida nesta pesquisa, dividimos esta 

monografia da seguinte forma: no primeiro capítulo trataremos da questão da 

importância do teatro inserido no contexto pedagógico do Colégio Arquidiocesano 

Sagrado Coração de Jesus e a conseqüente formação do Grupo Arquibancada. No 

segundo capítulo abordaremos as bases e sustentáculos que norteiam nossa pesquisa e 

por conseguinte falaremos da influência da teatro na vida de alguns ex-alunos 

participantes do Grupo Arquibancada. 
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2. O TEATRO E A SUA IMPORTÂNCIA PEDAGÓGICA NO CONTEXTO 

EDUCACIONAL 

 

 

  Para discutir o teatro como ferramenta pedagógica, se faz necessário refletir 

sobre a amplitude desta atividade e o seu funcionamento no contexto escolar, 

ressaltando também sua importância no contexto social, pois a construção de cada 

indivíduo está intimamente ligada ao seu processo histórico, afetivo, cognitivo e 

cultural. Então nesse sentido, ao que se refere a educação não formal, cabe  

compreender os processos sociais em sua abrangência  e  como os indivíduos se inserem 

nesse contexto de forma inevitável. 

 Todavia não podemos citar o universo, escolar sem nos respaldar em fontes que 

investigam intimamente este ambiente. Segundo Celso Antunes1: 

 A escola existe para que na mesma as pessoas se socializem. É na 
escola, muito mais que no âmbito familiar, que o império do 
egocentrismo precisa ceder espaço para a aceitação do outro e de 
outros valores. O clima de ternura e de afetividade em famílias onde 
os pais verdadeiramente amam seus filhos, cerca-os de permanente 
proteção que só a vida na escola ensina a dobrar e negociar. 
(ANTUNES, 2002, p. 17) 

             Já o que se refere aos condicionantes da educação formal dentro de uma 

instituição, é oportuno salientar as suas finalidades específicas, suas normas e 

planejamentos, sem deixar de lado a importância da relação professor/aluno, 

educador/educando, e por conseguinte a relação ensino/aprendizado, pois:  

Aprender não é copiar ou reproduzir a realidade. Aprendemos na 
escola também quando somos capazes de elaborar uma representação 

                                                           
1 Celso Antunes (São Paulo, 5 de outubro de 1937) é um educador brasileiro.Formado em Geografia 

pela Universidade de São Paulo (USP), mestre em ciências humanas e especialista em inteligência e 
cognição. Membro consultor da Associação Internacional pelos Direitos da Criança Brincar, reconhecido 
pela UNESCO. É autor de cento e oitenta livros e consultor de diversas revistas. 
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pessoal sobre um objeto da realidade ou conteúdo que pretendemos 
aprender.” (ANTUNES, 2002, p. 20) 

Desta maneira, podemos enfocar o teatro como um mecanismo prático, que 

estimula o sensorial, no que diz respeito à transversalidade de ações dentro do contexto 

escolar, promovendo uma ampliação da relação dos educandos entre si, fazendo com 

que os mesmos se entendam e interfiram neste universo. 

É então através da criatividade, recurso indispensável para o crescimento de 

cada pessoa, que o indivíduo se enxerga, amplia os horizontes da percepção do eu e do 

outro de forma a participar de um “jogo”, ampliando a sua leitura de mundo, onde 

evidentemente aspectos interpessoais estão em foco. 

  No tocante a esta pesquisa trataremos, da experiência artístico-pedagógica 

vivenciada no Colégio Arquidiocesano Sagrado Coração de Jesus, no período de 1995 a 

2010 com ênfase nos anos de 1995 a 1998, período esse em que obteve-se  êxito 

artístico e pedagógico dentro e fora do ambiente escolar, sendo assim um marco na 

história do teatro sergipano, na história do Colégio Arquidiocesano e principalmente na 

vida de cada participante do Grupo Arquibancada. 

 

 

2.1 - A INSERÇÃO DO TEATRO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DO 

COLÉGIO ARQUIDIOCESANO 

 

Para discutirmos a inserção da arte teatral, dentro dos parâmetros curriculares do 

Colégio Arquidiocesano é interessante considerar os seus pressupostos e o seu valor 

como instituição, consolidada na trajetória da educação sergipana com o seguinte 

preâmbulo. 

 

Com 50 anos de história, o Colégio Arquidiocesano permanece fiel 
aos seus objetivos iniciais: oferecer todas as condições para que os 
seus alunos sejam pessoas capazes, dignas e fiéis seguidoras de Jesus 
Cristo. Aberto a todos os avanços pedagógicos e tecnológicos, o 



13 
 

Arquidiocesano proporciona uma educação fundamentada nos valores 
essenciais à dignidade humana, baseando-se numa visão de mundo 
voltada para a cidadania, a justiça social, e a realização plena do 
homem. A estrutura, a organização e a vida do Colégio 
Arquidiocesano estão lastreados em objetivos que projetam sonhos e 
motivam  ações, impelindo a construção de uma história e buscando 
promover o desenvolvimento integral do aluno, em seus aspectos 
físicos, psicológicos, intelectuais e sociais, bem como, valorizando 
culturas e tradições existentes num reconhecimento do direito à 
diferença e à pluralidade cultural. 2 

 

Os fundamentos educacionais do Colégio Arquidiocesano estão pautados, em 

ensinamentos que pregam a religiosidade, como preceito fundamental, tendo a educação 

como parceira condicionante. Por outro lado é interessante observar a sua abertura ao 

desenvolvimento cultural dos educandos, abrindo portas para fins artísticos, realizando 

dessa forma, uma intersecção entre criatividade e desenvolvimento individual de cada 

aluno. 

Dessa maneira, meu diálogo e consequentemente minha experiência teatral com os 

educandos do Colégio Arquidiocesano, inicia-se no ano de 1993, onde as vésperas de 

uma gincana literária, foi apresentado no auditório da escola o espetáculo “OS OLHOS 

VERDES NA NEUROSE”, com texto escrito por José Expedito Marques, direção, 

iluminação e sonoplastia assinados por mim, Denys Leão e interpretado por Luiz Carlos 

Reis. O segundo contato com os educandos deu-se a partir do convite do Professor 

Fernando Monteiro, então coordenador do ensino médio, para participar da comissão 

julgadora da gincana supracitada e posteriormente para a mostra de teatro. 

Diante dessa primeira experiência e da análise de diversos movimentos teatrais, 

bem como da observação da prática educativa da própria escola, surgiu a idéia de 

realizar, em primeiro momento, um estudo sobre os efeitos do teatro no contexto do  

 

                                                           
2  Extraído do institucional do Site do Colégio Arquidiocesano Sagrado Coração de Jesus, 
acessado em 02/09/11 
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Colégio Arquidiocesano, levando em consideração as diferenças entre o teatro 

desenvolvido fora do ambiente escolar e aquele que seria efetivado dentro dos 

parâmetros vigentes na proposta pedagógica do colégio.  

Para o ex-aluno e atual Psicólogo e Professor de Teatro do Colégio 

Arquidiocesano Gênesis Rocha: 

 O meu contato com o teatro na escola aconteceu em 1995, quando 
ainda cursava o 1º ano do ensino médio, na época, apenas uma 
participação na peça que minha turma apresentou na gincana do 
colégio. Mas surgiu o interesse em conhecer mais do teatro, superar 
minha timidez e melhorar meu desempenho nas gincanas. Mesmo com  
muita curiosidade e com o incentivo de colegas que já participavam 
do teatro, foi somente no início de 1996, após  assistir a estréia do 
espetáculo “O Crime Roubado”, que me senti motivado a ingressar no 
grupo de teatro da escola “Arquibancada”. No princípio fui envolvido 
por um clima de descoberta e espírito de grupo que me motivava a não 
perder nenhum encontro. A cada exercício, a cada discussão, a cada 
apresentação descobria mais sobre o teatro e sobre mim mesmo. Foi 
um período intenso de descobertas e muitas alegrias.

3 

Podemos então a partir daqui afirmar, que o enfoque maior desta análise, reside 

na comprovação de que o teatro de maneira “informal” apresenta maiores possibilidades 

do despertar das potencialidades, posto que, apesar do trabalho ser coletivo, o aspecto 

individual é por mim enquanto educador e contatado através das experiências 

vivenciadas no Grupo Arquibancada, ter como objetivo primordial a valorização do 

indivíduo dando essencial evidência a sua expressão pelo despertar da sua autonomia. 

Segundo Paulo Freire4 no tocante a Pedagogia da Autonomia é importante esclarecer: 

Por isso mesmo pensar certo coloca o professor ou mais amplamente, 
à escola, o dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, 
(...) chegam a ela – saberes socialmente construídos (...). Por que não 
discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva associar a 
disciplina cujo conteúdo se ensina, a realidade agressiva em que a 
violência é constante e a convivência das pessoas é muito maior com a 
morte do que com vida? Por que não estabelecer uma “intimidade” 

                                                           
3 Em entrevista cedida em 13 de sembro de 2011 

4 Paulo Reglus Neves Freire (Recife, 19 de setembro de 1921 — São Paulo, 2 de maio de 1997) 
foi um educador e filósofo brasileiro. Destacou-se por seu trabalho na área da educação , 
voltada tanto para a escolarização como para a formação da consciência política. Autor de 
“Pedagogia do Oprimido”. 
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entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência 
social que eles têm como indivíduos?(FREIRE, 2010, p. 30)  

Ainda dentro desta perspectiva de valorização do indivíduo, Carl Rogers5 dentro 

da sua pedagogia centrada na pessoa afirma:  

Se tudo que uma pessoa exprime (verbalmente ou não verbalmente, 
direta ou indiretamente) sobre si mesmo, me parece igualmente digno 
de respeito ou de aceitação, isto é, se não desaprovo nem deprecio 
nenhum elemento expresso dessa forma, experimento em relação a 
esta pessoa uma atitude de consideração positiva 
incondicional.(ROSENBERG, 1981, p.134) 

 

Pensando dessa forma é que consegui de maneira tímida inicialmente estabelecer 

o teatro de maneira não formal, mas tendo um apoio didático, nos pareceres 

pedagógicos da instituição supracitada e consequentemente, conquistar a aceitação dos 

educandos, visto o interesse dos próprios, bem como vislumbrar com notoriedade o 

talento artístico inato de determinados alunos, alcançando objetivos que ultrapassaram a 

esfera escolar. 

 

2.2-FORMAÇÃO DO GRUPO ARQUIBANCADA 

 

O teatro desenvolvido nas escolas, de educação básica, de forma extra-

curricular, ou como optamos aqui por chamar de maneira não formal, proporciona a 

quem o experiencia a motivação da criatividade, reforçando que o trabalho coletivo só 

funciona com a predisposição ao jogo, como também a busca a aspectos interpessoais, 

sobre esse critério, o aluno se sente como parte essencial desse todo, e vivencia passo a 

passo o processo de criação.  

                                                           
5
Carl Ransom Rogers (8 de janeiro de 1902, Oak Park, Illinois, EUA - 4 de fevereiro de 1987, La 

Jolla, Califórnia, EUA), Psicólogo norte-americano que foi o primeiro a gravar sessões 
psicoterapêuticas, com as devidas permissões, tornando possível o estudo objetivo de um 
processo eminente subjetivo. Em consequência, foram feitas algumas constatações até então 
impensadas, como a de que o motivo da melhora dos clientes ocorria independente do motivo 
pelo qual os terapeutas acreditava em que os estavam beneficiando. É criador da linha teórica 
conhecida como Abordagem Centrada na Pessoa (ACP). 
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Já o teatro efetivado como disciplina integrante de uma grade curricular, leva 

inevitavelmente, ao fato da execução de um trabalho, uma montagem cênica, um 

espetáculo, com o objetivo primordial de elevar o caráter pedagógico a primeiro plano, 

onde o lado artístico da apresentação, não se projeta como o fim e sim o meio de 

transmutação disciplinar, é fato que, não importa quão heterogêneo o grupo, a maioria 

dos alunos deseja montar um espetáculo. Mesmo quando não há uma demanda 

institucional para a realização de montagens, há uma demanda expressa do alunado. 

Para eles, fazer improvisos, jogos, exercícios, não é teatro. Para eles, fazer teatro é 

“montar uma peça”, mostrá-la aos pais e colegas. 

Dessa maneira e a partir destes conceitos, que me pautei para a formação do 

grupo com jornada de trabalho e planejamento previamente definidos. De início nossos 

encontros duravam, seis horas e ocorriam aos sábados das 14:00 às 20:00 h, onde era 

realizado no pátio da escola com cerca de 30 alunos e atividades que variavam entre 

aquecimentos, relaxamentos, vídeos de artistas de teatros, leituras e discussões de 

textos.  Como revela a ex-aluna Alice Tomáz:  

Meu contato com o teatro na escola deu-se através de algumas 
amizades construídas em sala de aula. Havia pouco mais de seis meses 
que eu havia chegado e o colégio foi por onde comecei a estabelecer 
meus primeiros vínculos com Sergipe. Assim, por influência de Anaí e 
Júlia, principalmente, acabei conhecendo o Grupo Arquibancada. 
Resolvi fazer parte do grupo, até mesmo motivada pela saudade do 
meu grupo de dança do Rio, do qual me desliguei par vir para 
Aracaju. Foram quase três anos de uma das melhores experiência que 
já vivi. Estar nesse grupo fez a vivência no colégio ir além da 
educação formal, da "obrigação" de passar no vestibular. Participar do 
Arquibancada fez com que eu pudesse construir verdadeiros laços de 
amizade, aprendesse a lidar com diversos tipos de emoção, fez com 
que o colégio, efetivamente, fosse a minha segunda casa. Para além da 
matemática, do português, da física, integrar o grupo de teatro, fez 
com que eu aprendesse diferentes formas de olhar a vida e de me 
relacionar com as pessoas.6  
 

Durante os encontros, utilizava como fonte, exercícios que tinham em seu 

principio básico, brincadeiras infantis, cantigas de roda, e outras brincadeiras populares 

buscando sempre utilizar a ludicidade como fonte para a aplicação das atividades.  No 

entanto, ao que se refere a exercícios com dramaturgia teatral eram distribuídos entre os 

                                                           
6 Em entrevista concedida no dia 25 de setembro de 2011 
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mesmos, recortes de alguns textos teatrais, onde improvisavam a partir do entendimento 

de cada grupo. Com base nesse processo vivenciado em um ano de experimentos, e é 

claro, analisando o amadurecimento dos participantes, que decidimos então, montar o 

nosso primeiro espetáculo. 

 

2.3– PROCESSOS, MONTAGENS E REPERCUSSÃO 

 

Segundo o Diretor Teatral Aderbal Freire-Filho7  

Uma peça de teatro precisa de ensaios para se tornar um espetáculo. 
Os ensaios concentram o processo de criação de um espetáculo”, 
enquanto o “autor escreveu a peça a partir da sua imaginação, da sua 
memória, das suas referências etc., o diretor, atores e equipe de 
criação vão trabalhar a partir de uma peça;  vão em certo sentido, 
traduzir de uma linguagem a outra aquela peça, vão tirá-la do papel e 
colocá-la no palco8 (FREIRE-FILHO, 2006, p. 21) 

 

Como citamos anteriormente, depois de vivenciarmos um ano, experimentando, 
improvisando e porque não, nos divertindo, através de exercícios e jogos teatrais, 
chegamos enfim a nossa primeira montagem. A partir de uma seleção natural, pelas 
funções afins, fomos então dividindo o grupo em equipe técnica e elenco. O primeiro 
texto montado foi “O CRIME ROUBADO” de João Bittencourt9, partindo do 
princípio que os alunos tinham afinidade com textos cômicos. No período em que 
estávamos em processo, o referencial para os alunos era o sitcom “Sai de Baixo” 

                                                           
7 Aderbal Freire Filho (Fortaleza CE 1941). Diretor. Fundador do Grêmio Dramático Brasileiro, 
1973, e do Centro de Demolição e Construção do Espetáculo (CDCE), 1989, Aderbal Freire-Filho 
assina, entre outros, Apareceu a Margarida; A Morte de Danton; A Mulher Carioca aos 22 Anos 
e Tiradentes. Distingue-se entre os diretores brasileiros por aliar a busca constante por novas 
formas de teatralismo a uma encenação que prioriza o ator como agente principal da 
linguagem e da comunicação das idéias do texto. 
8 FREIRE-FILHO, Aderbal. Proposta de leitura do mundo através da narrativa dramática. Rio de 
Janeiro. Argus, 2006. 

9 João Estevão Weiner Bethencourt (Budapeste, Hungria 1924 - Rio de Janeiro RJ 2006). Autor 
e diretor. A dramaturgia de João Bethencourt explora a comédia de costumes - filão clássico do 
teatro brasileiro - aliada a uma visão crítica da temática abordada.  
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exibido na Rede Globo de Televisão e consequentemente o tipo específico de comédia, o 
“Besteirol”. 
 
 

. 10 
 

Foi levada em conta também a quantidade de alunos e de personagens, os quais 

foram distribuídos os protagonistas com os alunos mais assíduos e interessados durante 

o período de preparação. 

A primeira apresentação do espetáculo, foi realizada no auditório do Colégio e em 

seguida no Teatro Atheneu, participando da Mostra Arlequim de Mármore. Esta mostra, 

foi criada pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em Diversão de Sergipe, apoiado pela 

Universidade Federal de Sergipe, e que se configurava de forma competitiva afim  de 

contribuir com o fomento do teatro em Sergipe, bem como servir de vitrine para os 

artistas veteranos e iniciantes. 

Surpreendentemente conseguimos com este espetáculo levar os seguintes prêmios: 

Melhor atriz Coadjuvante - Célia Lauar, melhor ator coadjuvante Fábio Chagas, e 

melhor espetáculo eleito pelo júri popular, concorrendo com atores de notório 

reconhecimento no cenário artístico sergipano. O espetáculo teve vida curta, mas 

receptividade intensa dentro e fora do ambiente escolar, chegando a ser homenageado 

com a monção honrosa da Câmara de Deputados de Aracaju.  

 

                                                           
10 Foto arquivo de arquivo pessoal. Na foto estão da esquerda para direita: em primeiro plano 
Célia e André, segundo plano Dine, Fábio, Angeline, Maísa e Ângela, no terceiro plano Magali, 
Danda, Zárath e Ariane e por último em pé Alexsandro 
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11 

Com a repercussão desse primeiro trabalho e com o respaldo da equipe 

pedagógica, o próximo passo seria dar continuidade a outros processos e montagens, 

criando assim certa expectativa dentro do colegiado arquidiocesano. Logo em seguida 

surgiram as montagens das peças: “JOÃO BATISTA12, O ÚLTIMO PROFETA”13, 

“QUEM DESCOBRIU O BRASIL”14, do dramaturgo e diretor teatral sergipano Jorge 

Lins, montagem com mais de 60 participantes, “ZÉ DO SERTÃO”, “JUDITE”, 

“FLICTS” e “COIOTE”.  

O espetáculo COIOTE é uma adaptação do Professor Ricardo Monteiro, sobre a 

obra homônima do sociólogo Roberto Freyre15, fazendo parte da trilogia com temática 

sobre o amor e que também compreende as obras “AME E DÊ VEXAME” e “CLÉO 

E DANIEL”. A montagem inicialmente surgiu com a intenção de participar da Mostra 

de Teatro do Colégio Arquidiocesano, onde os alunos que participaram desta montagem 

ganharam a maioria dos prêmios. É então após o término desta mostra, que decide-se 

pela montagem, pelo grupo Arquibancada.  

                                                           
11 Em cena Fábio Azevedo,( detetive Jurema)  e Célia Lauar (Certinho) 
12  Texto adapatado pelo professor Ricardo Monteiro, sobre o profeta João Batista 
13 Texto adapatado pelo professor Ricardo Monteiro, baseado na historia bíblica de José do 
Egito 
14 Texto infantil que usa a imaginação infantil para contar a historia do descobrimento do Brasil 

15 Roberto Freire nasceu em São Paulo, em 1927. Formou-se em Medicina no Rio de Janeiro e 
especializou-se em psicanálise. Escreveu romances que renderam vários jovens fãs ao 
psicanalista e escritor, como “Cléo e Daniel”, de 1965, “Coiote”, de 1988 e “Os Cúmplices”, de 
1996. Também teve êxito ao escrever na área da psicologia e política, com os “Ame e Dê 
Vexame”, “Utopia e Paixão” e “Tesudos de Todo Mundo, Uni-vos!”. 
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Inusitadamente utilizamos como aquecimento exercícios sobre andaimes, servindo 

posteriormente como parte integrante da cenografia. Em seguida convidamos a atriz e 

bailarina Olga Gutierrez16 para criar a coreografia e preparação corporal dos alunos. 

Fazia parte do elenco os alunos-atores Aldo Melo/Coiote, Maicyra Leão/Rosário na 

primeira montagem, Ariadne Cedraz/Rosário, na segunda montagem, Alice Tomaz na 

terceira montagem, Julia Barreto/ Leonora, Gênesis Rocha/Rudolf e Bruxo, Célia 

Lauar/Pâmela, Anair Yamasaki/Manó  e mais a participação de 15 figurantes. 

A relevância deste espetáculo teve repercussão sem precedentes, já que participou 

da Mostra Sergipana de Teatro Arlequim de Mármore de 1999, recebendo os prêmios de 

Melhor Sonoplastia, Melhor Iluminação, Melhor Direção e Melhor Espetáculo pelo Júri 

Técnico. Importante ressaltar que os alunos competiram com artistas consagrados do 

cenário sergipano, como Luiz Carlos Reis, Isaac Galvão, Walmir Sandes e Luiz Carlos 

Dussantus. 

Dessa forma afirmamos o teatro como catalisador de potencialidades endossado, 

pelas palavras da ex-aluna Alice Tomáz:  

 

A participação em Coiote foi uma experiência das mais marcantes, a 
começar pelo texto. Sou da terceira formação do espetáculo e foi um 
grande desafio assumir o papel da Rosário, antes interpretada e já 
caracterizada por Ariadne (Dine Cedraz). A personagem, para mim, 
tinha um dos melhores diálogos do texto. As palavras eram, são tão 
fortes, que até hoje sou capaz de repetir o diálogo inteiro. Aliás, a 
montagem foi tão marcante, que ainda lembro-me de boa parte do 
texto do espetáculo. Éramos jovens de em média 15/16 anos falando 
sobre amor, liberdade, morte e seria impossível que tudo isso não 
encontrasse abrigo nas nossas vivências pessoais, na nossa ânsia de 
ganhar o mundo, de ser um pouco como Coiote. 17 
 

               

 O certo é que independente de qualquer repercussão interna ou externa, ao 

contexto escolar (sem proferir nenhum discurso demagógico), o fundamental aqui é a 

apropriação do teatro como ferramenta artístico-pedagógica para estimular e 

                                                           
16 Atriz e bailarina gaúcha, hoje radicada em Madrid, Espanha 
17 Em entrevista concedida em 02 de outubro de 2011 
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desenvolver a capacidade criativa de cada aluno e dar-lhe autonomia suficiente para se  

expressarem, como também entenderem. 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Fotos de arquivo pessoal, de ensaio do Coiote. Em cena na foto em preto e branco estão: 
Gênesis, Rafael, Denilton, Célia, Aldo, Bel, Júlia, Igor, Ariadne, Anaí. 



22 
 

3. BASES E SUSTENTÁCULOS  

 

 

 

O teatro como uma das manifestações artísticas mais antigas, talvez até 

comparado com a música, visto apenas como forma, sustentado numa dinâmica 

específica, tem um fim também específico: Promover o divertimento ou mesmo com 

fins políticos ou de crítica social, tudo dentro de um panorama “cientificamente” 

planejado e esteticamente desejado.  

O teatro na escola, visto como disciplina, sistematicamente organizado num 

conteúdo programático, com avaliações formativas e somativas, dentro de um horário 

delimitado, a exemplo de uma disciplina do núcleo comum ou da parte diversificada, só 

tem um único e exclusivo resultado que é o de conhecer noções dessa arte. Como 

avaliar ou medir a sensibilidade de alguém , ainda mais, em formação? Como mensurar 

a expressão de um corpo emocional em uma aula,  provavelmente semanal, com 

duração tão curta? 

O fato é que esta arte enquanto intrumento de expressão individual e coletiva, 

deve então, ser utilizado em sala de aula como catalizador de desejos, anseios e vontade 

dos educandos. Para Reverbel: 

 

Nesse sentido, o ensino de teatro é fundamental, pois, através do jogo 
de imitação e criação, a criança é estimulada a descobrir 
gradualemente a si própria, ao outro e ao mundo que a rodeia. E ao 
longo do caminho das descobertas vai se desenvolvendo 
concomitantemente a aprendizagem da arte e das demais disciplinas.  
(REVERBEL, 1989, p. 25)  
 

Outrossim, a arte teatral que acreditamos ser possível numa escola de educação 

básica, deve ir mais além,  porque o objetivo transcende o aspecto formal, e é com isso 

que devemos valorizar essa forma de expressão artística, traduzida na montagem de um 

texto, não simplemente como um diretor teatral, mas essencialmente como um 

educador. 

A partir do momento em que se começa o trabalho, com visão apurada que essa 

arte exige, o professor será apenas um professor, mas numa ação fundamentalmente 

voltada para a sondagem de aptidões. Somente isso é que pode fazer valer a força que 
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essa arte impõe. A formação que pode ser aceita para tanto, deve ser unicamente  focada 

numa metodologia de “centro de interesses” criada por Decroly19, não podendo haver 

reprovação em nenhum sentido. 

Com o teatro desenvolvido nesse critério,  o educando poderá descobrir em qual 

ramo dessa arte poderá atuar ou mesmo reconhecer que nada lhe vincula à essa 

manifestação. É nisso que nossa proposta pode ser efetivada, porque o objetivo que se 

estampa é o despertar para as responsabilidades que o educando irá ter quando sair da 

escola, com suas aptidões mais formalizadas. 

Com esse método, o aluno vai evoluindo gradativamente, numa seleção de 

conteúdos hierarquicamente organizados, mas completamente individualizados. Com 

esse modelo, o educando poderá atingir estágios ou fases diferentes de outro que 

começou no mesmo instante.  A liberdade que é dada nesse modelo permite isso. Sendo 

assim, Paulo Freire diz o seguinte: 

 

O grande problema que se coloca ao educador ou `a educadora de 
opção democrática é como trabalhar no sentido de fazer possível que a 
necessidade do limite seja assumida eticamente pela liberdade. Quanto 
mais criticamente a liberdade assuma o limite necessário tanto mais 
autoridade tem ela, eticamente falando, para continuar lutando em seu 
nome.( FREIRE,2010, p.105) 
 

Por isso, focalizado nesse propósito, dentro de uma visão muito particular, 

acredito ser  nescessário, propiciar uma harmonia dentro de uma perspectiva dualista, 

preparando as pessoas envolvidas, na descoberta de suas essências e desenvolvendo as 

capacidades que cada um poderá distinguir, dentro de si, em forma latente.  

Amparado por técnica, jogos ou exercícios que utilizamos a expressão corporal, o 

uso da fala, dos movimentos, sem prazo, sem tempo ou de padrão limítrofe, como mola 

mestra para despertar o  potencial de cada educando.  

 

                                                           

19 Jean-Ovide Decroly (Renaix, 23 de julho de 1871 — Uccle, 10 de setembro de 1932) foi 
médico, professor e psicólogo belga.Ovide Decroly nasceu em 1871, em Renaix, na Bélgica, 
filho de um industrial e de uma professora de música. Como estudante, não teve dificuldade 
de aprendizado, mas, por causa de indisciplina, foi expulso de várias escolas.  
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3.1- A ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA  

 

Carl Rogers não é conhecido por sua atuação política. A tendência geral é associar 

o seu nome às inovações ligadas a técnica do aconselhamento, na teoria da 

personalidade, na filosofia da ciência, nas pesquisas em psicoterapia, nos grupos de 

encontro, no ensino centrado no aluno, aspecto fundamental que serve como alicerce e 

para o desenvolvimento desta monografia. Fato endossado pelo seguinte discurso: 

 

As influências permanecem até hoje e para sempre continuarão. Meu 
contato com o teatro se deu através da gincana, marca registrada do 
Arqui e isso ninguém supera. (O teatro então!). Foi a peça Faustino, 
uma adaptação popular do Fausto, de Goethe. Fiz, acho, o primeiro 
Jesus que tomava uns golinhos de pinga, já que o verdadeiro só 
tomava vinho. Lembro que o texto era todo rimado e a experiência foi 
bem legal, apesar do amadorismo. Sei que esta peça teve apenas a sua 
coordenação e não a sua direção direta, mas foi através dela que Aldo 
me convidou para um encontro às duas da tarde. Foi tudo meio 
estranho , mas gostei e decidi ficar. Logo veio a idéia de outros 
espetáculos e em termos de entrosamento "Quem descobriu o Brasil", 
que tinha 45 atores foi demais e ficamos um bom tempo ensaiando. A 
vivência nos relaxamentos é um dos momentos mais sublimes da 
minha vida!!! Não sei bem a ordem, mas na primeira versão do Coiote 
pelo Arquibancada me animei e me afligi bastante com a possibilidade 
de fazer o Bruxo, seus posicionamentos, bom , não rolou... Mas 
Coiote nos vira de Cabeça para baixo e pelo avesso o tempo todo: 
Teoria da vida do amor e da morte... me beije se for homem... o amor 
como tesão em simplesmente amar... tudo verdadeiramente 

fantástico!”20, Igor Gustavo Rocha de Melo, sociólogo,  ex-aluno e 
participante do Grupo Arquibancada. 
 

 
Falar de um ensino centrado no aluno é referir-se à pessoa, vinda de uma classe 

social definida, com uma herança cultural delineada, possuidora de uma linguagem 

determinada, que traduz seus valores, sua vida. Fazer experiência de um tal ensino é 

examinar o conteúdo das disciplinas, a articulação do conteúdo programático com a 

vida dos alunos, analisando assim o tipo de aprendizagem que lhe está sendo proposto, 

neste caso no ensino do teatro referendamos uma abordagem pautada na busca da 

evidencia das potencialidades, ressaltando assim todas e quaisquer respostas aos 

estímulos lançados aos alunos. 

                                                           
20 Em entrevista concedida em 30 de setembro de 2011 
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A psicologia social do ensino de Carl Rogers deve estar voltada ao grupo, 

considerado não como uma soma de indivíduos, mas como um conjunto de pessoas 

vindas dos mais diversos horizontes culturais, históricos, afetivos, etc., com um lugar 

marcado no processo de produção, e articuladas com outras forças sociais. 

Na reflexão a partir dos preceitos de Rogers, é fundamental se entender sua 

postura em face ao indivíduo e de seu papel na sociedade. No plano escolar, não basta 

apenas atitude de respeito e compreensão em face ao aluno, mas com uma atenção 

específica nas potencialidades sociais, cognitivas e afetivas interagindo em seu 

comportamento. 

A pedagogia social do ensino de Rogers portanto, não vê o aluno desvinculado 

das bases materiais nas quais vive. Ele é aluno abstrato, carente, branco, negro, 

habitante do campo, da cidade, matriculado num curso diurno ou noturno, estudante em 

tempo integral ou estudando para sobreviver. Numa palavra ele é sempre uma pessoa 

vivendo em condições concretas, aqui e agora. 

Agir dessa forma é lutar por um ensino centrado no aluno que leva em conta os 

condicionantes sócio-econômicos, os diversos fatores que influenciam seu rendimento, 

e, sobretudo é afastar definitivamente a alusão de espontaneismo ou ingênua uma 

atitude que vê o aluno não como uma pessoa abstrata, mas como um indivíduo com uma 

história, um ser situado e datado 

.  

 

3.2 – O TEATRO E O JOGO DRAMÁTICO COMO MECANISMO DE 

EXPRESSÃO DO EDUCANDO 

 

Através da aplicação de dinâmicas individuais e em grupo, que esperienciamos as 

várias possibilidades de evidenciar o desenvolvimento das capacidades cognitivas, bem 

como é que pode-se esclarecer os diversos significados da palavra teatro, utilizando 

dessa forma de expressão como ferramenta artístico-pedagógica. 
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Dessa forma o processo de trabalho baseado na obra de Olga Reverbel21, e 

constatado por nós através da análise em nossa pesquisa realizada no Grupo de alunos-

atores Arquibancada, que buscamos sempre realizar em nossas atividades, um equilíbrio 

entre a liberdade de expressão da criança ou do adolescente e a necessidade de inserí-los 

no contexto cultural.  

O nosso processo de trabalho deflagra um processo, onde através do teatro, o aluno, 

inventa, improvisa e encena. Assim baseados nessa prática levamos o aluno a 

reconhecer o que tem de comum com os outros seres humanos, fazendo com que o 

próprio reconheça e se reconheça na historicidade. Para Reverbel: 

. 

 As atividades de expressão artística são excelentes recursos para 
auxiliar o crescimento, não somente afetivo e psicomotor como 
também cognitivo do aluno. O objetivo básico dessas atividades é 
desenvolver a auto-expressão do aluno, isto é, oferecer-lhe 
oportunidades de atuar efetivamente no mundo: opinar, criticar e 
sugerir. 22 
 

Podemos então dessa maneira fazer um estudo comparativo com a fala da ex- 

aluna Alice Tomáz:  

Como disse anteriormente, o teatro manteve minha mente aberta para 
outras perspectivas de vida. Ele foi a manutenção dos meus laços com 
as artes que vinham desde que eu era bem nova, talvez por isso sinta 
tanta falta de algo hoje que possam continuar fazendo essa relação (estou 
tentando aprender violão). O teatro para mim significou recomeço, fui  
onde eu pude, aos poucos, transformar meus sentimentos de tristeza e 
saudade, em alegria e certeza de que as coisas mudam sempre e cabe a 
nós fazermos com que essas mudanças signifiquem avanço, melhora, 
cabe a nós enxergamos elas como oportunidades de recomeçar, de 
escrevermos um novo momento da nossa história. “O 
Arquibancada”, foi minha família durante o tempo em que fiz parte 
do grupo, e não se trata de força de expressão. Foi ali, naquele 
pequeno auditório e cercada pelos outros integrantes que vivi das mais 
genuínas emoções, que fui da alegria absoluta à profunda tristeza. Foi 

                                                           

21 Olga Reverbel, arte/educadora, professora de teatro. Nasceu em 1917 em São boja e morreu 
em 2008, em Santa Maria, também no Rio Grande do Sul. Tendo publicado dezoito livros era 
adepta de uma metodologia voluntária, ativa, global e coletiva. 

22 REVERBEL, Olga, Um caminho do teatro na escola, Ed. Scipione, 1989. Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, p.34 
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ali que aprendi a não achar e sim a ter certeza das coisas, a saber o 
queria e não queria, foi ali que abandonei a meta da medicina e resolvi 
me dedicar a palavra, através do jornalismo”23.  

 

Porém para que o ambiente seja propício a desenvolvimento da expressividade 

do aluno, é necessário que o mesmo experiencie e oportunize com espontaneidade seus 

momentos de atuação com liberdade.  

 Com a aplicação do jogo dramático no nosso caso, não na sala de aula e sim num 

espaço específico, mas mesmo assim dentro do ambiente escolar, damos vazão a 

estímulos indispensáveis ao desenvolvimento das capacidades de expressão. Segundo 

Olga: 

Os jogos dramáticos dão a criança um meio de exteriorizar seus 
sentimentos profundos e suas observações pessoais, pelo exercício do 
movimento e da voz. Seu objetivo é orientar e ampliar os desejos e as 
possibilidades de expressão (...).24 

É também a partir da expressividade que conseguimos dentro dessa perspectiva, 

salientar a ação pedagógica percebendo então, a importância do Teatro como 

interlocutor entre arte e educação, seja pela utilização de jogos lúdicos ou na discussão 

de textos, aprofundando o debate do papel social, histórico e cultural de cada indivíduo. 

 

3.3 – A EXPERIÊNCIA A PARTIR DA PRÁTICA DE AUGUSTO BOAL E DO 

TEATRO DIDÁTICO DE BRECHT 

“(...) Todos os seres humanos são atores - porque atuam - e espectadores - 

porque observam. Somos todos 'espect-atores(...)” Augusto Boal25 

                                                           
23 Em entrevista concedida em 02 de outubro de 2011 
24 Idem, p.108 

25 Augusto Pinto Boal (Rio de Janeiro, 16 de março de 1931 — Rio de Janeiro, 2 de maio de 
2009) foi diretor de teatro, dramaturgo e ensaísta brasileiro, uma das grandes figuras do teatro 
contemporâneo internacional. Fundador do Teatro do Oprimido, que alia o teatro à ação 
social, suas técnicas e práticas difundiram-se pelo mundo, notadamente nas três últimas 
décadas do século XX, sendo largamente empregadas não só por aqueles que entendem o 
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Em se tratando de uma estética pautada, na  cultura, cidadania e opressão, a 

experiência teatral referida, interfere diretamente através da política, elevando assim o 

papel social e transformador do artista. O teatro aqui funciona para criar consciência, 

tanto naquele que realiza a ação como para quem o aprecia. 

Dentro da experiência teatral vivenciada no Colégio Arquidiocesano, pudemos 

através das  atividades desenvolvidas, nos apropriar de exercícios aplicados por Boal 

para conquistarmos a expressividade e consciência desejada para a realização das 

monsagens dos nossos espetáculos. 

Convém ressaltar que não se trata de uitlizarmos a estética do opromido 

necessáriamente para nos nossos espetáculos, mas apenas realizavámos os exercícios 

propostos por Boal como atividade preparatória, segundo ele: 

Há todo um leque de tipos de vontade que os exercícios e ensaios vão 
dando à percepção crítica dos participantes; vontades que devem ser 
identificadas às reivindicações dos envolvidos no processo: a vontade 
simples —intensa, uniforme, busca uma meta; a vontade dialética— 
que carrega ao mesmo tempo uma vontade e seu oposto; vontade 
plural —quando vários possuem a mesma vontade ou semelhante; 
vontade lua— que se prende à vontade de um outro; vontade e contra-
vontade —que geram um equilíbrio instável, como o medo de ser 
derrotado numa greve; vontade negativa— que se expressa sempre 
contrária ao que os outros querem etc. (Boal,1996:78-92). 

 

 Com o legado deixado por Augusto Boal, e todo o seu arcabouço político, 

buscando compreender os seus ideais, que introduzimos em nossas atividades afim de 

ampliar não só a capacidade artística, mas também entender os movimentos da política 

associados a uma obra teatral.  

                                                                                                                                                                          
teatro como instrumento de emancipação política mas também nas áreas de educação, saúde 
mental e no sistema prisional. 
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Dessa forma, traçamos então um paralelo com o teatro de Berthold Brecht26, e 

consequentemente sua estética, pois este tem intenções políticas que deve ser analisado 

com lógica e bom senso, com distanciamento das emoções e, se necessário, contestado e 

criticado pelo público. Tem propósitos didáticos, e é essencialmente dialético. Em seu 

teatro era importante não interpretar a realidade e sim transformá-la e despertar no 

espectador à vontade de agir na realidade. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

26 Eugen Berthold Friedrich Brecht (Augsburg, 10 de Fevereiro de 1898 — Berlim, 14 de Agosto 
de 1956) foi um destacado dramaturgo, poeta e encenador alemão do século XX. Seus 
trabalhos artísticos e teóricos influenciaram profundamente o teatro contemporâneo, 
tornando-o mundialmente conhecido a partir das apresentações de sua companhia o Berliner 
Ensemble realizadas em Paris durante os anos 1954 e 1955. 
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4.  O TEATRO COMO AGENTE TRANSFORMADOR  

 

A prática pedagógica e ação teatral no contexto desenvolvido, pelo viés da nossa 

pesquisa  busca dialogar com o contexto educacional, já mencionado, pelos parâmetros 

implementados no Colégio Arquidiocesano e pela experiência teatral desenvolvida no 

Grupo Arquibancada, fazendo-se necessário um suporte que alicerçasse questões ligadas 

a política, a cultura e a historicidade inseridas num contexto: o do aluno. 

O teatro e a educação partem da premissa de que educar é antes de qualquer 

coisa, estabelecer uma relação entre a vivência e o aprendizado mútuo, possibilitando 

assim, através do “jogo” a ampliação de novos horizontes, sejam eles educacionais ou 

artísticos, mas que interfiram diretamente na vida de cada educando como instrumento 

de transformação. 

É papel fundamental do educador, reconhecer e perceber que ele não deve 

aceitar imposições do sistema vigente, que oprime, discrimina e ofende o outro e sim 

afirmar a educação como fator primordial de transformação do indivíduo com o 

indivíduo e do indivíduo com a coletividade e com o ambiente em que se insere. 

 

4.1 – DEPOIMENTOS SOBRE A AÇÃO TEATRAL NO GRUPO 

ARQUIBANCADA 

 

O envolvimento com a arte afim de dar vazão a sua própria expressividade como 

também uma necessidade posterior de utilizá-lo como recurso criativo, tem uma 

importante interferência direta na vida daqueles que o experienciam, numa  íntima 

relação de causa e efeito, seja ela utilizada com objetivos artísticos e pedagógicos seja 

em qual área for, como comprova Denilton Melo, Professor de Artes: 
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 Na minha fase profissional, utilizei o Teatro como uma ferramenta 
educacional poderosa, levando a milhares de crianças, o tema 
educação para trânsito e mais uma vez vi que a arte cênica não tem 
tempo, hora, local ou qualquer tipo de barreira, despertando em 
crianças, adolescentes e adultos sentimentos, outrora adormecidos ou 
quem sabe nunca explorados 27. 

 
 

Dessa maneira a experiência teatral desenvolvida no Colégio Arquidiocesano, 

desenvolvida durante os anos de 1995 a 2010, teve impacto sem precedentes na vida 

daqueles que participaram direta ou indiretamente do Grupo Arquibancada, contundo 

referendamos essa afirmação com a seguinte fala de Ana Mae Barbosa28: 

 

o teatro pretende formar o conhecedor, fruidor, decodificador da obra 
de arte. Arte não é enfeite. Arte é cognição, é profissão, é uma forma 
diferente de interpretar o mundo, a realidade, o imaginário, e é 
conteúdo. Como conteúdo, arte representa o melhor trabalho do ser 
humano. (BARBOSA, Ana Mae 1991, p.19). 
 

 

  O este fato é também comprovado com o investimento de alguns ex-alunos na 

carreira acadêmica dentro das artes cênicas, como é o caso das ex-alunas Monise Moura 

e Júlia Barreto Graduadas em Artes Cênicas, pela Universidade Federal da Bahia, como 

também da ex-aluna Maicyra Teles Leão e Silva, hoje professora do Curso de Teatro da 

Universidade Federal de Sergipe e Doutoranda em Artes Cênicas pela Universidade 

Federal da Bahia que diz: 

 

Entrei no Grupo de Teatro Arquibancada por um desvio: errei a porta 
que buscava. Subi ao palco, ainda trêmula e a convite, e em alguns 
dias já reconhecia toda a textura do local. No entanto, não se tratava 
apenas de ambiência ou de prática teatral. Na sala de aula, durante as 

                                                           
27 Em entrevista concedida no dia 02de setembro de 2011 

28 Ana Mae Barbosa Carioca de nascimento, criada em Pernambuco desde menina, é graduada 
em Direito, carreira que abandonou logo após a formatura. É a principal referência no Brasil 
para o ensino da Arte nas escolas, tendo sido a primeira brasileira com doutorado em Arte-
educação, defendido em 1977, na Universidade de Boston. 
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manhãs, aprendi o que significava um movimento artístico e, aos 
sábados à tarde, também na escola, eu encontrava ele. Ele: uma 
pequena confraria de compartilhamentos, que coletivizava a 
experiência íntima, estética e política. Um movimento. O teatro 
passou a ser lema de como enxergar o mundo. Uma atitude ética 
diante da condição social, natural e criativa. E a partir dele, as ideias 
de ocupação do mundo repercutiam de forma potente, até me levar 
embora. Ele me deu um pontapé para seguir o que sonhava, para viver 
a utopia. E assim fui e assim voltei, até não sei quando. Porque ele 
também me ensinou que chegará a hora de fechar as cortinas... 
Quando aprendemos na escola que Dali foi um surrealista, isso indica 
que ele fez parte daquele movimento e como tal poderá assim ser 
identificado. Assim, sendo o Grupo de Teatro Arquibancada um 
movimento, do qual fiz e fez parte em mim, dali não sairei jamais. 

Já para Gênesis Rocha Graduado em Psicologia pela Universidade Federal de 

Sergipe: 

 Participar do Grupo Arquibancada, mesmo com toda ansiedade, e um 
pouco de preconceito pelo teatro, tive muita dificuldade com meus 
personagens, mas foi uma experiência inesquecível. Aos poucos, fui 
entendendo a importância de enfrentar os desafios, superar o medo de 
errar, confiar nos companheiros, e acabei descobrindo os encantos e 
desafios de fazer teatro. E complementa sua fala definindo: “O contato 
com a arte teatral foi decisiva na minha vida profissional, social e 
afetiva. Foi a partir da minha experiência com o teatro que 
dimensionei as minhas expectativas e resignifiquei minhas 
experiências. O fazer teatral, aos poucos, foi tomando forma e volume 
ao ponto de permear o meu fazer dentro ou fora da atividade artística. 
A intensidade das experiências vividas, com os personagens que tive e 
tantos outros que passei a desejar modificaram o entendimento dos 
nossos papeis sociais, nossa relação com os grupos e com nós 
mesmos. Descobri o teatro em mim e como essa manifestação é a 
coisa mais autêntica que podemos mostrar. A verdade é que tudo que 
aprendi com o teatro me fez amadurecer e me sinto feliz de poder 
compartilhar essa aprendizagem no meu dia-a-dia como ator, 
psicólogo, professor, colega, ou pai.  
 

Através de jogos e das atividades realizadas dentro do processo de ensino 

aprendizagem, estimulamos o desenvolvimento de aspectos cognitivos, respeitando a 

individualidade e cada forma própria de expressividade, tornando cada educando em 

protagonista de sua própria historicidade, sempre mediados por uma reflexão crítica. O 

teatro que para alguns era visto com receio e distância, ganha após essa experiência, um 

papel fundamental na vida de cada participante. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O teatro como instrumento e o seu funcionamento seja ele no âmbito artístico ou 

pedagógico, no que se refere a experiência vivenciada no Colégio Arquidiocesano, 

serviu para fortalecer o efeito transformador desta arte e a influência direta nos 

participantes do Grupo  Arquibancada.  

Partindo dessa premissa é que pude desenvolver um projeto que, tenho certeza, 

será discutido por todos, visto ter alcançado determinados objetivos, embasado na 

crença de que essa arte pode ser um meio de revelar todas as potencialidades que cada 

um guarda dentro de si, principalmente aqueles que fizeram parte dessa história.  

Nessa perspectiva a ação pedagógica se desenvolveu através da observação e por 

conseguinte, pela investigação do teatro não só como objeto de transformação, mas  

também serviu para aprofundar o debate acerca do papel sócio-histórico-cultural de 

quem se relaciona com esta arte. 

Por outro lado é necessário afirmar respaldado por toda pesquisa e escritos já 

mencionados anteriormente, a relevância desta monografia como contribuição ao Curso 

de Teatro Licenciatura, no tocante a questões referentes às experiências no âmbito 

educacional, reforçando assim a importância no próprio Curso de Teatro da 

Universidade Federal de Sergipe. 

 

 

 

 

 

 



34 
 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ANTUNES, Celso: Vygotsky, quem diria?!: em minha sala de aula: 2ª Ed. Petrópolis,  

         Vozes, 2002  

BARROS, Célia Silva Guimarães : Pontos de Psicologia Escolar. 2ª Ed. São Paulo.  

         Ática. 1991. 

BOAL,Augusto: Jogos para atores e não-atores. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,  

         1ª Ed., 1998. 

FREIRE-FILHO, Aderbal. Proposta de leitura do mundo através da narrativa dramática.   

        Rio de Janeiro. Argus, 2006 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. Ed.      

        Paz e Terra, São Paulo, 1996. 

REVERBEL, Olga Garcia: Um Caminho do Teatro na Escola, 1ª Ed. São Paulo.  

         Scipionne, 1989 

ROGERS, Carl: Sobre o Poder Pessoal, 1ª Ed. São Paulo, Livraria Martins, 1978 

________, Carl: A Pessoa Como Centro, 1ª Ed. São Pualo, Ed. Livraria Martins, 1979 

 

SITES 

ANTUNES, Celso. Wikipédia. In: http://pt.wikipedia.org/wiki/Celso_antunes 

           Acessado em 20 de setembro 2011. 

BARBOSA, Ana Mae. Wikipédia. In: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ana_Mae_Barbosa 

          Acessado em 20 de setembro 2011. 

BOAL, Augusto. Wikipédia. In: http://pt.wikipedia.org/wiki/Augusto_boal 



35 
 

          Acessado em 21 de setembro. 

BRECHT, Bertold. Oktiva. In: http://www.oktiva.net/oktiva.net/1209/nota/160862 

            Acessado em 03 dezembro de 2011. 

DECROLY, Ovide. Wikipédia. In: http://pt.wikipedia.org/wiki/Decroly 

            Acessado em 04 de outubro de 2011. 

FREIRE, Aderbal. Wikipédia. In: http://pt.wikipedia.org/wiki/Aderbal_Freire_Filho 

          Acessado em 04 de outubro de 2011. 

FREIRE, Paulo. Wikipédia. In: http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Freire 

           Acessado em 01 de outubro de 2011. 

OLGA, Reverbel. Wikipédia. In: http://pt.wikipedia.org/wiki/Olga_Reverbel. 

           Acessado em 20 de outubro. 

 

 

 

 




