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RESUMO 

Este trabalho monográfico versa acerca da análise do ensino de teatro da disciplina 
arte no ensino fundamental II na Escola Municipal Adelina Maria de Santana Souza 
e tem como objetivo observar, analisar e refletir como o ensino de teatro vem sendo 
trabalhado enquanto linguagem no componente curricular Arte. Além disso, 
pretende-se verificar como do teatro é abordado em sala de aula, se há profissionais 
com formação específica para exercer tal atividade, refletir sobre o conteúdo 
programático e sobre a prática artística-teatral utilizada na escola. E por fim, analisar 
a estrutura curricular percebendo se há de fato o diálogo entre teoria e prática, e o 
desejável e o possível nas aulas de teatro na escola destacando as dificuldades e as 
possibilidades artístico-pedagógicas.  Para tanto, utilizou-se para a efetivação desse 
trabalho a metodologia de estudo de caso, por meio de aplicação de questionário, no 
qual se pode ter uma ideia de como se dá a atuação das professoras no que se 
refere ao teatro no ensino fundamental II da disciplina de Arte, e sua práxis 
pedagógica.  
 
Palavras-chave: Ensino; escola; teatro; educação; arte; disciplina. 
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INTRODUÇÃO 
 

O ensino de arte na educação brasileira vem alcançando uma série de conquistas 

ao longo dos anos, mesmo assim ainda enfrenta grandes obstáculos. Em vista 

disso, o presente estudo surgiu da inquietação que se originou de um desses 

problemas notados no Estágio Supervisionado II realizado no Curso de Licenciatura 

em Teatro em 2011, desenvolvido na Escola Adelina Maria de Santana Souza. Pois, 

foi nesta unidade escolar que se percebeu uma carência de informação na 

construção de conhecimento dos alunos no tocante ao ensino de teatro na disciplina 

Arte. 
 

O Objetivo deste trabalho é observar como a temática do teatro é abordada em sala 

de aula, o seu conteúdo programático e sobre a prática pedagógica artística-teatral 

utilizada na disciplina Arte na escola. E por fim, analisar a estrutura curricular 

percebendo se há de fato um diálogo entre teoria e prática, destacando as 
dificuldades e as possibilidades artístico-pedagógicas no ensino fundamental II na 

escola supracitada.  

 

A pesquisa teve como aparato metodológico o estudo de caso, que segundo Reis 

afirma “é uma técnica de pesquisa com base empírica. Consiste em selecionar um 

objeto de pesquisa, que pode ser um fato ou um fenômeno estudado nos seus 
vários aspectos.” (2008, p. 54). Assim, foi observada a atuação das professoras de 

teatro do ensino fundamental II na disciplina Arte, e suas práxis pedagógicas por 

meio de aplicação de entrevista utilizando questionário1direcionado às docentes no 

intuito de refletir e fazer um panorama analítico sobre o ensino do teatro na escola. 

Quanto a esse método Lakatos e Marconi corroboram que “a entrevista é um 

encontro entre duas pessoas, afim de que uma delas obtenha informações a 
respeito de determinado assunto, mediante uma conversação profissional de 

natureza profissional” (2010, p. 178.).  

 

A pesquisa foi também bibliográfica e documental, a primeira se caracteriza 

Segundo Reis como “[...] a técnica que auxilia o estudante a fazer a revisão da 
                                                   
1 O questionário aplicado às professoras de Arte encontra-se em anexo. 
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literatura, possibilitando conhecer e compreender melhor os elementos teóricos que 

fundamentarão análise do tema do objeto” (2008, p. 51) essa prática se dá partir da 

leitura de livros, de artigos e demais publicações sobre a temática, com o objetivo 
teórico para a sustentação dos argumentos reflexivos que inevitavelmente surgiram 

ao longo do estudo. Quanto à pesquisa documental buscando ainda em Reis (2008) 

sua conceituação como aquele que investiga a temática a partir de fatos históricos 

descritos em documentos. No caso desta pesquisa recorreu-se ao Projeto Político 

Pedagógico. 

 

Desse modo, esta pesquisa está organizada em três capítulos. O primeiro 

transformou-se aqui nesta introdução e o segundo discorrerá sobre a arte no 

contexto escolar, destacando o teatro enquanto componente curricular a partir da 

observação do contexto histórico do ensino de arte no Brasil desde os jesuítas até a 

contemporaneidade, considerando ainda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, bem como a legislação que a ampara.  

 

No capítulo III será abordado o histórico, a estrutura e o respectivo funcionamento 

da Escola Municipal Adelina Maria de Santana Souza, além da análise da proposta 

pedagógica e da apresentação do currículo aplicado na escola. Esse capítulo 

pretende, portanto, apresentar a escola como o lócus da pesquisa.  
 

Já no capítulo IV se evidenciará o papel e a importância da arte para a escola 

Municipal Adelina Maria de Santana Souza, a partir de um panorama criado entre a 

arte no currículo escolar, a proposta pedagógica e a metodologia adotada no tocante 

ao ensino de teatro no ensino fundamental II, destacando ainda os desafios e 

possibilidades do teatro na escola pesquisada por meio de questionário aplicado às 

docentes que ministram a disciplina. 

 

Os teóricos pesquisados foram Lindomar Goldschmidt, Maria Heloisa C. de T. 

Ferraz, Maria F. de Fusari, Lei de Diretrizes e Bases – LDB, Parâmetros Curriculares 

Nacional, Ana Mae Barbosa, Sábato Magaldi, Arão Paranaguá Santana e Urânia 

Auxiliadora Santos Maia de Oliveira. Pedro Demo, Ricardo Japiassu, Daniele 
Moraes, Caroline Andréia Garrido Marola e a  Proposta Pedagógica. 
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Portanto, almeja-se com esse trabalho instigar a pesquisa sobre ensino do teatro no 

interior de Sergipe e como o mesmo vem sendo concebido e desenvolvido no 

contexto escolar. Também se deseja contribuir para que seja percebido que a 
realidade do ensino da disciplina Arte/Teatro é bem diferente do proposto pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais. A questão do teatro como instrumento de apoio 

para as disciplinas formais ainda carece de pesquisas e estudos, pois o que se vê 

ainda em muitas escolas é essa perspectiva com a adesão dos gestores e o corpo 

docente.  Objetiva-se ainda tornar público a realidade de uma escola que tem em 

sua matriz a disciplina Arte e que utiliza o teatro como componente dessa disciplina. 

Pretende-se por fim fornecer material para discussões e aplicações práticas, 

destinados aos profissionais da área e demais interessados. 
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CAPÍTULO II 

 

A arte no contexto escolar e teatro como componente curricular 

 

A introdução da arte no contexto educacional possui uma trajetória histórica que 

considera o país e a sua cultura, bem como o período em que ela começa a fazer 
parte do currículo formal. Num apanhado geral sabemos que a arte sempre esteve 

presente no processo de formação do ser humano da antiguidade aos dias atuais. 

Sua história é extensa e complexa, não cabendo neste trabalho de Conclusão de 

Curso(TCC). Dada à extensão do tema abordaremos, no entanto, apenas o contexto 

educacional brasileiro e a introdução da arte nas escolas de educação básica. 

 

2.1 Trajetórias da arte educação no Brasil 

A origem do ensino de arte está vinculada ao início da educação brasileira, que 

ocorreu com a chegada dos Jesuítas no período colonial em 1549. Portanto, teve 

início aí “o processo de transplante cultural através da educação por estes 

ministrada, que objetivava a conquistar consciências, por meio da catequese” 

GOLDSCHMIDT (2004, p. 25). Consequentemente, os jesuítas tiveram um 

importantíssimo papel na formação cultural e no ensino do país. Por outro lado, para 
conseguirem essa formação, os jesuítas se valeram de nativos e escravos através 

da exploração de mão de obra a serviço da Companhia de Jesus. Assim, constata-

se que toda a educação destinada aos nativos brasileiros e aos escravos, que aqui 

chegaram, tinha traços europeus. O processo de ensino que os Jesuítas utilizavam 

era através da catequização para apaziguar a relação com os índios e a metodologia 

usada por eles era de atrair a atenção dos filhos dos índios por intermédio do teatro, 
dança e música, com a finalidade de firmar os métodos da Igreja Católica. 

Com a expulsão dos jesuítas, ocorreram reformas na base do ensino e quem 

começou a ministrar as aulas foram pessoas ligadas à igreja, os Carmelitas e os 
Frades Franciscanos. As mudanças que se instalaram foram referentes às 

disciplinas Desenho e Pintura, que a partir daí passaram a ser isoladas e também à 

criação de uma proposta de ensino mais rígida e mais autoritária.  
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Com passar do tempo a corte Portuguesa chega ao Brasil, em função disso, o 

ensino teve que se adequar as suas necessidades. Foi então que em 1816, Antônio 

de Araújo de Azevedo (1754-1817), um dos sábios da época, foi o responsável pela 
vinda de um grupo de artistas franceses, com o objetivo de montar uma Escola de 

Arte. É criada a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios Civil. Por conta disso, 

inicia-se um novo diálogo acerca do ensino da arte no país. Passou-se alguns anos 

para a escola ficar realmente pronta. Neste período de edificação o grupo francês 

disseminava as artes, fazia pinturas, gravuras, construiu edifícios. Com o tempo 

aconteceu uma pequena mudança de nomenclatura na escola, foi transformada na 

Real Academia de Pintura e Arquitetura. Esse grupo francês chegou com uma 

tendência neoclássica, enquanto aqui no Brasil “a manifestação artística na época 

se fazia sobre os padrões barrocos-rococós” (GOLDSCHMIDT, 2004, p. 27). As 

atividades propostas pela academia não permitem a criatividade e a espontaneidade 

do aluno aflorar, uma vez que, os franceses só permitiam que o educando 
reproduzissem a cultura neoclássica. Observa-se que a educação que se aplicava 

nesse período buscava seguir rigorosamente os cânones neoclássicos influenciando 

dessa forma na percepção dos alunos que desenvolveram uma admiração e idolatria 

pela cultura europeia. 

 

Em 1823 foi preparada a constituição, após a proclamação da Republica e a 
instalação do Império, que tinha como objetivo o começo da formação profissional 

da população, colaborando assim, para a fragmentação das classes sociais e 

formação de mão-de-obra especializada. Em seguida foi feita uma reforma na 

Academia, para serem introduzidas aulas de desenho geométrico, como linguagem 

técnica e linguagem da ciência.  

 

Em São Paulo, no ano de 1856 foi fundada a Sociedade Propagadora da Instituição 

Popular, que após alguns anos, passou a chamar-se Liceu de Artes e Ofícios de São 

Paulo - o LICEU, com a finalidade de desenvolver uma educação destinada à 

população através da arte nas indústrias. Nessa instituição eram aplicadas 

disciplinas de Aritmética, Álgebra, Física e suas aplicações, Mecânica e suas 

aplicações, o Desenho Linear, o Desenho de Figura, o Desenho Geométrico, o 
Desenho de Arquitetura, a Caligrafia, a Gravura, a Escultura de Ornatos, a Pintura e 

a Estatuária. 
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A abolição da escravatura em 1888 e a Proclamação da República em 1889 foram 

acontecimentos políticos e históricos que mudaram a política do país e das 
instituições de ensino. Cabe destacar que a partir dessa situação na política, os seus 

representantes entenderam que o ensino poderia ser de grande importância para a 

ocasião, desta forma o ensino de artes passou a ser visto como alternativa para as 

mudanças econômicas no país. Por conta dessa situação, o ensino de artes estava 

centrado no conhecimento do professor, que por sua vez era considerado apenas 

como um veículo de transmissão de técnicas, e por sinal, muito rígido. Em função 

disso a preocupação era apenas transmitir o assunto e observar a reprodução feita 

pelos alunos, sem considerar as idiossincrasias de cada um, chegando ao ápice da 

utilização de uma prática voltada para a Pedagogia Tradicional2. 

 

Em oposição a Pedagogia Tradicional surge a Pedagogia Nova, também conhecida 
por Movimento “Escolanovismo” ou ainda Escola Nova, tendo início na Europa e 

Estados Unidos no século XIX, mas aqui no Brasil só foi surgir a partir de 1914, no 

entanto só foi propagada a partir dos anos 50/60 do século XX com as escolas 

experimentais. Ao contrário da tradicional, ela se preocupava com expressão que 

preconizava o ensino da arte como expressão por meio da influência européia e 

americana. Nota-se que a partir daí pela primeira vez no Brasil o desenho da 

criança é tomada como livre, deu-se então, um grande avanço com as novas ideais 

sobre a livre expressão. Esse novo entendimento psicopedagógico começou em 

São Paulo, mas logo se espalhou pelo país. Outro elemento marcante foi à origem 

do movimento de Escolinhas de Arte, que desenvolvia um aprendizado artístico 

extra-escolar. 
Desse modo o ensino da arte nessa época estava voltando para autonomia da 

exteriorização da arte. Por isso, a função do professor perde a sua importância, pois 

a atribuição dele em sala de aula é só conduzir o aluno nas atividades, já que o 

mesmo é livre para sua expressão original.  Por conta desse posicionamento do 

professor, os conteúdos que se referem à arte, não eram considerados significativos. 

                                                   
2A Pedagogia Tradicional é uma tendência educacional que surgiu no principio do século XIX e se 
estende até o século XX. Onde valorizava a transferência de conteúdo por meio de cópias de 
atividades preocupando-se, acima de tudo, com o produto do trabalho escolar. 
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Fazendo o oposto dessa tendência que se deixa o aluno se expressar, aparece um 

novo perfil de educação, a Pedagogia Tecnicista, com a intenção de executar o 

modo de sistema de produção capitalista, que será apresentado a partir de agora. 

A Pedagogia Tecnicista é o ensino de arte através de uma técnica.  Suas origens 

vieram a partir da metade do século XX nas décadas de 60/70.  Nesse ensino o item 

principal é o esquema técnico de organização das aulas e do curso, portanto aluno e 
o professor sem importância na sala de aula. Faz desse âmbito tecnicista a prática 

abundante de recursos tecnológicos e audiovisuais, para desfrutar de um ensino 

atual e moderno.Para Ferraz e Fusari no ensino de arte tecnicista: 

Os professores enfatizavam um “saber construir” reduzindo aos seus 
aspectos técnicos e ao uso de materiais diversificados (sucata, por 
exemplo) e “um saber exprimir-se” espontaneístico, na maioria dos casos 
caracterizando poucos compromissos com o conhecimento de linguagens 
artísticas. (1993, p. 32). 

 

O ano de 1971 para o ensino de artes é marcado pela publicação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB). A arte passa a fazer obrigatoriamente parte 

do currículo escolar, na educação básica, cuja nomenclatura adotada foi Educação 

Artística. Dessa forma, a arte é inclusa na escola, porém, não é contemplada como 

disciplina e sim como atividade educativa. Na época não havia professores 

licenciados em Arte para exercer essa função nas escolas. Por conta disso, em 1973 

foram criados cursos de licenciatura curta em Educação Artística, com duração de 

dois anos, cuja prática adotada era a polivalente, na qual eram ensinadas as 
linguagens artísticas (Teatro, Música, Dança e Artes Plásticas) todas ao mesmo 

tempo. Isso teve um efeito negativo, já que ocasionou uma deficiência no ensino das 

artes, pois as escolas tiveram que tomar a atitude de colocar professores formados 

em outras áreas para ensinar todas as linguagens artísticas da primeira à oitava 

série. Dessa maneira é possível perceber a contradição instalada uma vez que o 

professor de educação formal se propunha a trabalhar com linguagens mais livres e 
criativas, o que culminou numa visão equivocada da arte e seu ensino ficou 

totalmente comprometido.  

Por conta dessas “atividades extras disciplinares” as escolas tinham uma visão de 
que a arte possuía apenas a função de proporcionar diversão e de fazer decorações 
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de ambientes em datas festivas. Nessa fase os professores tinham como papel 

fundamental determinar o que deveria ser produzido pelos alunos.  

Conhecida nos dias atuais por Pedagogia Libertadora surge perante as influências 

das ideias de Paulo Freire3, no sentido de instigar a consciência crítica dos alunos, 

particularmente das classes populares, enfatizando a alfabetização de adultos.Essa 

pedagogia tinha uma aptidão profissional centrada no diálogo entre o educador e o 
educando, uma tendência que surgir a partir dos seus ideais da pedagogia. Essa 

tendência influenciou muitos educadores brasileiros para conduzir suas práticas no 

ensino de arte para essa temática. 

 

A concepção de ensino de arte como conhecimento apresenta a ideia da arte na 

educação pela própria arte, numa compreensão da mesma como área do 

conhecimento autônoma resultado de um processo histórico e cultural. Essa 

concepção coloca a arte no domínio da cognição. O que se tem observado na 

atualidade nas escolas nacionais é uma abordagem da arte educação voltada 

exatamente para o desenvolvimento cognitivo. Nessa área então surge uma 

preocupação quanto ao que se aprende e ao que se ensina em arte e 
consequentemente como se ensina. Um claro direcionamento para o papel do 

professor de arte.  

Após vários debates os professores de artes batalharam para que o ensino da arte 

fosse obrigatório na educação básica, e assim, criaram a Federação Arte-

Educadores do Brasil (FAEB).  

No começo do século XXI localizamos muitas abordagens sobre o ensino da arte na 
educação, em sua maioria a grande influência vem da pesquisadora e Arte-

Educadora Ana Mae Barbosa4 e sua proposta triangular, que teve início em 1980 

que “refere-se a um posicionamento teórico-metodológico, conhecido entre nós por 

metodologia triangular” Fusari e Ferraz (1993 p. 35). Tendo como base três 

                                                   
3Paulo Reglus Neves Freire nascido em Recife no dia 19 de setembro de 1921 e falecido em São 
Paulo em 02 de maio de 1997. Foi um educador, pedagogista e filósofo brasileiro. Por sua grande 
contribuição à educação foi considerado o Patrono da Educação Brasileira. 
4Nascida no Rio de janeiro Ana Mae Barbosa foi criada em Pernambuco. 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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abordagens: 1) Contextualização histórica, 2) fazer artístico e 3) apreciação artística. 

Não podemos esquecer que Ana Mae Barbosa não estava sozinha na luta para a 

introdução da arte como componente curricular obrigatório. Muitos professores de 
arte participaram dessa luta com protestos e iniciativas de valorização da área. A 

persistência desses precursores interferiu na Legislação Brasileira que em 1996 

altera a lei de Diretrizes e Bases voltada para a educação. 

E foi nessas circunstâncias que em 20 de dezembro de 1996, através da 

promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), de 

n° 9.394, professores arte/educadores do país alcançaram a obrigatoriedade do 

ensino de arte para toda a educação básica. 

Nos dias atuais a legislação educacional brasileira reconhece a importância da arte 

na formação e desenvolvimento de crianças e jovens. Visto que no Artigo 26 da LDB 

1996, fica evidente sua relevância, ou seja, “o ensino da arte constituirá componente 

curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover 
o desenvolvimento cultural dos alunos” (Art. 26: § 2º, LDB, 1996). Além disso, ela visa 

destacar os aspectos essenciais da criação e percepção estética dos discentes.  
 
2.2 O ensino do teatro na educação básica 
 

Como já foi mencionado no item anterior o ensino de arte começou com a chegada 
dos Jesuítas, por intermédio da Companhia de Jesus, com a intenção de formar a 

nobreza através do ensino humanista, do mesmo modo a catequese dos índios 

voltada para a imposição da cultura europeia. O teatro foi coligado ao ensino nesse 

momento, por intermédio de encenações de autos religiosos de José de Anchieta. 

Essa arte foi utilizada como método de aprendizagem social e religiosa através de 

encenações teatrais cuja temática era sempre direcionada para a valorização da 
cultura europeia em detrimento da cultura dos nativos que eram os verdadeiros 

“donos” das terras brasileiras. 

 

Destarte, a utilização do teatro nesse período se destinava ao domínio e 

manipulação religiosa dos gentios, conforme encontramos em Santana: “[...] de fato, 

os espetáculos religiosos foram utilizados como instrumento didático para o povo e 
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para os índios, com finalidades expressamente catequéticas (2010, p. 61). 

Observamos assim a prática inteligente dos jesuítas associando aprendizagem e 

entretenimento como com adverte Magaldi: “[...] o propósito de levar a fé e os 
mandamentos religiosos à audiência, num veículo ameno e agradável, diferente da 

prédica seca dos sermões” (2004, p.16). 

 

Vale citar que nas apresentações teatrais feitas pelos jesuítas eram incluídas 

danças, músicas, instrumentos musicais e adornos. Além da utilização de cenários e 

figurinos voltados para os costumes dos índios e nativos. Compreende-se desse 

modo que objetivo, a nosso ver, era o de criar proximidade entre as culturas, mas 

numa perspectiva dominante de superioridade étnica. Com a expulsão dos jesuítas 

em 1759 o teatro elimina o seu fervor, por que a catequese também foi minimizada. 

 

A prática do ensino de teatro foi interrompida por um bom tempo, pois com a 
Academia, o ensino que predominava na época era o Desenho, a Geometria e a 

Arte dedicada à indústria, são essas atividades que compõem as escolas primárias e 

secundárias do período, como nos traz Santana (2010), não há registros de imagens 

e práticas teatrais, mesmo as pinturas das classes altas, que registravam suas 

cenas do dia-a-dia, não captaram jogos cênicos, brincadeiras das crianças, 

espetáculos realizados na época. Situação que se modifica com a chegada da 
missão francesa para criação da academia de Belas Artes no Rio de Janeiro.  

 

Após esse silêncio histórico temos notícias que entre o final do século XIX e o início 

do século XX o teatro reaparece e volta a ter destaque na educação. Em meados do 

século XX muitos autores se debruçaram no estudo e pesquisa sobre o teatro-

educação, aprimorando as abordagens pedagógicas existentes e criando novas 

perspectivas de ensino de teatro. 

 

Na década de 30 do século XX, é que o teatro é enxergado de forma diferente pelas 

escolas. O movimento da Escola Nova procurou revisar a maneira tradicional do 

ensino. Se na visão tradicional, o teatro em escolas resumia-se à montagem de 
peças, sem o cuidado com a formação do indivíduo, na concepção escolanovista o 

foco passa a ser o desenvolvimento da criança e a livre expressão de sua 

imaginação criativa.  
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Cabe destacar que foi permissível restaurar a forma do ensino nas escolas e 

diversificar as atividades propostas nas mesmas desde a obrigatoriedade da área. 
Essa mudança abriu portas para o ensino da arte e em especial para o ensino do 

teatro. Desde sua implementação como componente curricular obrigatório na 

educação básica, experimentações de novas práticas de ensino foram criadas e a 

diversificação de atividades escolares possibilitou a introdução mais efetiva do teatro 

na escola. Metodologias a partir daí foram concebidas desde aplicação de jogos à 

Peça Didática de Bertolt Brecht.  O novo currículo permitiu uma abertura para o 

diálogo e a pesquisa no teatro-educação, sem esquecer, no entanto que o Ministério 

de Educação e Cultura (MEC), tentou instrumentalizar o docente de artes através de 

um documento legal contendo propostas e perspectivas de ensino. São elaborados 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) como suporte para o docente 

desenvolver sua práxis e atingir os objetivos da arte na escola. Destaca-se que para 
cada linguagem artística são criadas orientações de trabalho no referido documento. 

Essa é a temática do próximo item da monografia.  

 

2.3. A LDB e os PCN’S para o ensino de teatro 
 

Em termos de legislação direcionada a Educação a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) é considerada a Carta Magna da Educação do Brasil, ou seja, é o 

mais relevante corpo de leis brasileiras no tocante à educação. Sua primeira 

aprovação se deu após um logo debate em 1961.  Com a Lei nº 4.024, de 20 de 

Dezembro de 1961 os órgãos estaduais e municipais ganharam mais autonomia, 

diminuindo a centralização do MEC, ela também teve como pano de fundo a 

separação entre o Estado e a Igreja, com isso facultava o ensino religioso nas 

escolas públicas. Além disso, sua literatura traz o ensino de artes como uma forma 
de complemento para extensão do ensino primário.  

Já no ano de 1971, em meio ao regime militarista é lançada a segunda versão da 

LDB, a Lei nº 5.692 de 11 de Agosto de 1971, na qual torna obrigatório o ensino dos 

sete aos 14 anos. Além do mais, prevê um currículo comum para o primeiro e 

segundo graus e uma parte diversificada devido às peculiaridades regionais e o 



19 
 

 
 

ensino de artes passa ser obrigatório com uma nova nomenclatura: Educação 

Artística. No entanto, ainda não é considerada disciplina, mas sim uma atividade 
educativa. 

Após 25 anos, a década de 90 do século XX é marcada pela reformulação na 

educação brasileira, isto é, trata-se de mais uma publicação da LDB, que passa a se 

chamar LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional).  O Documento 
aprovado foi fruto de várias discussões, com a participação não somente da classe 

política como também da sociedade principalmente pela iniciativa do Fórum 

Nacional em Defesa da Escola Pública. O corpo do texto trouxe mudanças 

consideráveis em relação a versões anteriores, como a inclusão da educação infantil 

(creches e pré-escola). A formação adequada dos profissionais da educação básica 

também foi priorizada com um capítulo específico para tratar do assunto, a criação 

do Plano Nacional de Educação. Ainda sim, previa um núcleo comum para o 

currículo do ensino fundamental e médio e uma parte diversificada em função das 

peculiaridades locais, além disso, corrobora mais uma vez para o ensino de Artes 

em seu inciso segundo. 

Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base 
nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e 
da clientela. 

§ 2º O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos 
diversos níveis da educação básica, de forma a promover o 
desenvolvimento cultural dos alunos. (BRASIL, 1998, p.57) 

 

A Lei 9.394 de 20 de Dezembro de 1996 em seu Artigo 24 discorre ainda acerca da 

organização da Educação Básica e nesse contexto o ensino de artes e outros 

componentes curriculares podem ser organizados em classes, ou turmas, com 
alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria. 

Assim, ensino as Artes deixa ser um mero componente curricular e passa a ser mais 

uma ferramenta de construção do conhecimento e na formação básica.  Em vista 

disso, ensino fundamental obrigatório prevê: 
 

I - O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 
básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 
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II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 
III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e 
valores.  (BRASIL, 1998, p. 41) 

 

Então, é notório a evolução e o caráter significativo que o Ensino de Arte ganhou ao 

logo das três publicações da Lei de Diretrizes e Bases. Para tanto, ocorreram várias 
discussões que produziram neo concepções metodológicas para o ensino e 

consequentemente para aprendizagem de arte, haja vista que esta favorece o 

desenvolvimento da sensibilidade, da percepção, e da imaginação do educando 
permitindo o diálogo entre as demais áreas do saber. 

Em meio a este período, após a Conferência Mundial de Educação para todos, o 

Brasil fez acordos fazendo surgir o então Plano Decenal de Educação para todos – 

1993/2003. Em vista disso, docentes de universidades, técnicos de secretarias 

educação, especialistas e educadores esboçaram em caráter preliminar a primeira 

versão dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Apoiados na LDBEN que reforça a 
ideia de uma formação básica comum, com o apoio da Fundação Carlos Chagas 

elaboraram um documento distribuído em áreas do saber que pressupunham a 

organização de um currículo que contemplem componentes de uma base nacional 

comum, a ser complementada por uma parte diversificada em cada sistema de 
ensino. 

Com a aprovação do Conselho Nacional de Educação (CNE) os PCNs foram 
convertidos em dez livros a priori, do Ensino Fundamental I (1ª a 4ª Série), cujo 

lançamento ocorreu no dia do Professor, 15 de outubro de 1997. Tempos depois, o 

Ministério de Educação inicia o processo de elaboração dos PCNs do Ensino 
Fundamental II (5ª a 8ª Série). 

Embora pareça que os PCNs tenham sido lançados como um modelo de currículo a 

ser seguido. Sua real finalidade é apenas de ser um subsídio, uma base para apoiar 
a Proposta Pedagógica da Escola na elaboração da sua matriz curricular. Suas 

publicações estão subdivididas em 10 volumes, são eles: 

1. Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais; 
2. Língua Portuguesa. 
3. Matemática. 
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4. Ciências Naturais. 
5. História e Geografia. 
6. Arte. 
7. Educação Física. 
8. Apresentação dos Temas Transversais e Ética. 
9. Meio Ambiente e Saúde. 
10. Pluralidade Cultural e Orientação Sexual. 
(PROPOSTA PEDAGÓGICA, 2013, p.26) 

 

Dentre suas temáticas abordadas à grande novidade está por conta dos Temas 

Transversais, o Meio Ambiente, a Pluralidade Cultural e as Artes, esta última que 

focaremos a seguir. Dessa maneira, os PCNs trazem orientações para o ensino das 

disciplinas que formam a base nacional dialogando com essa parte diversificada sob 

a perspectiva da complementação da formação do ser em sua totalidade, uma vez 
que os limites das disciplinas as afastam da realidade social. 

Direcionando o foco ao PCN Arte, ao debruçar sob a leitura do mesmo pode-se 

observar que sua estrutura apresenta-se em duas partes: a primeira parte traz 

caracterização, história, os objetivos e a relação ensinar/aprender Arte, isto é uma 

abordagem contextualizada do objeto trazido pelos ideais artísticos. Já a segunda 

parte dedica-se as especificidades e conteúdos da Arte.  Assim, a Arte vigora 

enquanto área de conhecimento no currículo das escolas brasileiras. 

 

Os conteúdos estão articulados dentro do contexto de ensino/aprendizagem em 

eixos norteadores: O fazer artístico; a apreciação da arte e do universo no qual ela 

está inserida e por fim a construção de conhecimento sobre o trabalho artístico 

pessoal.  
Esses elementos fazem parte da “Metodologia Triangular" - ou "Proposta 
Triangular" -, defendida por Ana Mae Barbosa na área de artes plásticas. 
Segundo os próprios Parâmetros, o “conjunto de conteúdos está articulado 
dentro do processo de ensino e aprendizagem e explicitado por intermédio 
de ações em três eixos norteadores: produzir, apreciar e contextualizar”. 
(OLIVEIRA, 2007,p.144) 
 

Além disso, o PCN – Arte trata de cada uma das modalidades separadamente, ou 

seja, podem ser trabalhadas por meio de quatro “linguagens artísticas”: Artes 

Visuais,Dança, Música e Teatro levando em conta suas especificidades e deixa a 

cargo das escolas aderir por qual delas será aprofundada a cada ciclo. Embora, 

mesmo com fundamentação legal a Arte continua propensa ser uma disciplina 
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“polivalente” caso as linguagens estejam desconexas, pois, muitas vezes definem 

como Ensino de Arte o ensino das Artes Visuais, com ênfase nas artes plásticas. 

 
Com relação ao ensino de Teatro como subsídio educativo, os Parâmetros 

Curriculares estabelece que a aprendizagem do teatro deva considerar todas as 

potencialidades de ensino, o que inclui a linguagem cênica, contextualização 

histórica e os jogos de modo que o docente planeje previamente uma sequência de 

aulas que promovam a integralidade do educando. 

 

Desse modo, a proposta abordada pelo PCN de teatro traz a tona um ensino que 

busca a contextualização, e uma práxis pedagógica voltada saber-fazer. 

 

 O teatro como expressão e comunicação. 

 O teatro como produção coletiva. 

 O teatro com o produto cultural e apreciação estética. 

 

Com esse enfoque os temas transversais, de suma importância, podem ser 

explorados via dramaturgia, jogos dramáticos e teatrais, improvisações, 

dramatizações ou qualquer outra possibilidade de trabalho com a linguagem teatral. 

 

Portanto, os PCNs em relação ao ensino do teatro nas escolas, permitem um 

traçado metodológico no qual possibilita perceber um roteiro do ensino teatral em 
médio prazo. Com isso, é evidente uma ascensão da linguagem teatral como 

experimentação artística a serviço da educação. As propostas de ensino do teatro 

apresentadas pelos PCNs demonstram uma flexibilidade para o ensino da Arte. 

 

Após sucinta abordagem teórica sobre a arte e o teatro no contexto escolar, 

partiremos para nossa pesquisa de fato, que ocorreu na Escola Adelina Maria de 
Santa Souza na cidade sergipana Lagarto, cujo objetivo foi tomar conhecimento de 

como se dava a pratica do ensino de teatro nessa escola. Assim, apresenta-se no 

próximo capítulo o histórico escolar, a sua estrutura, seu funcionamento e seus 
princípios norteadores. 
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CAPÍTULOIII 

 
A Escola Municipal Adelina Maria de Santana 
 
A observação seguida de uma reflexão crítica sobre o ensino de teatro aplicado em 

escolas teve sua base na observação direta sistematizada, via pesquisa 

monográfica, de uma escola municipal no município de Lagarto – Se, que traz entre 
em currículo a disciplina Arte. A pesquisa de campo permitiu conhecer e entender 

como o ensino do teatro se estrutura nessa instituição, se é que se estrutura. Para 

essa análise se fez necessário aprofundar o conhecimento sobre a escola em sua 

estrutura física e pedagógica, pois para se entender o processo ensino 

aprendizagem de uma instituição é imprescindível conhecê-la o suficiente. 

 

3.1 Históricos, estrutura e funcionamento de ensino na escola 
 

A Escola Municipal Adelina Maria de Santana Souza, possui uma localização 

privilegiada, pois se encontra funcionando em um Prédio localizado no centro da 
cidade de Lagarto-Se, na Praça Sebastião Garcez, nº 78, onde outrora funcionou a 

“Escola Reunida” que essa trazia vários cursos profissionalizantes agrupados. A 

pesquisa sobre a história da Escola Municipal Adelina Maria de Santana Souza 

revela um caminho difícil.  

 
Inicialmente, em meados do ano 2000 essa Unidade Escolar funcionou por um 

tempo como um Núcleo de outra Unidade da Rede Municipal de Ensino, a Escola 

Municipal Frei Cristóvão de Santo Hilário numa antiga escola inativa (Colégio Nossa 

Senhora Salete) adquirida pela Gestão Municipal na época. Suas dimensões eram 

pequenas e após algum tempo, a procura por vaga foi aumentando, com isso a 

demanda cresceu e o núcleo nesse momento já não era suficiente para atender ao 
quantitativo de alunos. Em vista disso, a Secretaria Municipal de Educação de 

Lagarto (SEMED) resolve desmembrar o Núcleo e o torna independente, passando 

a ter o nome da proprietária do Colégio Nossa Senhora Salete, a saudosa 

Professora Adelina Maria de Santana Souza. 
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Em 2002, ficou constado pela equipe de engenharia da Prefeitura de Lagarto que a 

estrutura física da escola estava comprometida. A partir daí, a Escola passou por 

alguns percalços iniciando uma verdadeira “odisseia”, pois começa a funcionar em 
vários prédios alugados na cidade (Colégio Nossa Senhora da Piedade, Grêmio 

Escolar Pequeno Príncipe e até a própria SEMED). No ano de 2005, transferiu-se 

para “Escola Reunida” ou antigo SENAC como também é conhecido o local onde 

hoje funciona a Escola Municipal Adelina Maria de Santana Souza.  

 

Do ponto de vista legal, segundo os documentos da SEMED-Lagarto tem-se 

conhecimento que o seu início efetivo foi datado do ano de 2002, entretanto, 

conforme a tramitação burocrática evidencia-se que a Secretaria Municipal de 

Educação encaminhou um ofício com um pedido de autorização para funcionamento 

em 19 de outubro de 2005, de acordo com parecer nº 061/07/CCE, processo nº 

018.001-00432/2005-1, retroativo ao ano 2002. Este processo foi aprovado em 
conselho pelos membros da Secretaria Municipal de Educação no dia três de março 

de 2007 autorizando o Ensino Fundamental de 1ª a 8ª séries na escola Adelina 

Maria de Santana Souza.  

 

Apesar das dificuldades, no decorrer dos anos, nota-se que a escola evoluiu 

consideravelmente e logo constituiu sua própria identidade, deixando de lado alguns 
estigmas que a seguiam graças ao empenho das pessoas que fizeram parte de sua 

história. Entretanto, sabe-se que o espaço físico ainda não é o ideal, haja vista que a 

acústica da escola não favorece a prática da aprendizagem. Mas, há esforços por 

parte do poder público municipal para a construção de um novo prédio adequado 

para os fins educativos. Dessa forma, será possível proporcionar a todos os 

envolvidos o mínimo de conforto estrutural o que inevitavelmente refletirá 

diretamente na prática pedagógica gerando, portanto resultados positivos em seu 

crescimento. 
 
Desde então esta Unidade Escolar oferta o Ensino Fundamental do (1º ao 9º ano), a 

modalidade de Ensino de Jovens e Adultos- EJA, além da Educação Integral em 

tempo Integral (Programa Mais Educação – PME). Esse Programa foi instituído pela 
Portaria Interministerial nº 17/2007 e pelo Decreto n° 7.083 de 27 de janeiro de 2010 

e integra as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), como uma 
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estratégia do Governo Federal para induzir a ampliação da jornada escolar e a 

organização curricular na perspectiva da Educação Integral. 

O ensino na escola é desenvolvido e distribuído em nove salas de aulas, além de 

um laboratório de informática, uma secretaria, uma sala de professores, uma 

diretoria, uma cozinha com dispensa, um almoxarifado, quatro banheiros e dispõe 

também de um espaço anexo para as práticas educativas do Programa Mais 
Educação e um Ginásio Poliesportivo há aproximadamente 800 metros da escola 

que se encontra em fase final de suas obras. 
 

Sua estrutura física é deficiente, as paredes contêm diversas rachaduras e algumas 

lousas estão danificadas. A escola não dispõe de espaço para o desenvolvimento de 
algumas atividades físicas, por isso algumas delas são feitas na praça pública 

Sebastião Garcez, embora exista uma quadra sendo disponibilizada para Escola. 

 

O quadro funcional é composto por 59 funcionários, distribuídos em corpo docente, 

equipe diretiva, pessoal de apoio, equipe administrativa e de segurança patrimonial, 

além de monitores (voluntários) do Programa Mais Educação. Dessa forma são 32 

docentes, três coordenadores pedagógicos, um professor comunitário (Coordenador 

do Programa Mais Educação) um diretor, sete serventes, seis agentes de 

alimentação, três agentes operacionais, duas Auxiliares administrativos, uma 

escrituraria, três porteiros, um vigilante e cinco monitores para efetivação de 

proposta pedagógica. 

A Instituição Escolar teve em 2013 um quantitativo de matrícula de 869 alunos 

distribuídos em 25 turmas tendo em média aproximadamente 40 alunos em três 

períodos sendo, 655 em 18 turmas no Ensino Fundamental (do 1º ao 9º ano) no 

turno matutino - vespertino e 214 em sete turmas na modalidade Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) (1ª e 2ª fase) no turno Noturno. Além do Programa Mais 

Educação que conta com a participação 125 alunos de séries previamente 
selecionadas, que visa o aumento da permanência na escola sob a premissa da 

educação integral. Ainda sim, a SEMED – Lagarto desenvolveu um projeto de 

reforço para os alunos com desempenho insatisfatório, uma ação que objetivava 

reduzir os números de reprovação. 
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A escola possui um Conselho Escolar composto por docentes, funcionários, pais e 

membros da comunidade com o objetivo de democratizar as relações no âmbito 

escolar, visando à qualidade de ensino por meio de uma educação transformadora 
que prepare o indivíduo para o exercício da plena cidadania. Além disso, gerencia os 

recursos provenientes do FNDE5via Programas PDE6,PDDE7 e PDDE - Integral8. 

Ainda consoante com sua Proposta Pedagógica estabelece para o ambiente escolar, 

diretrizes e critérios gerais relativos à sua organização, funcionamento e articulação 

com a comunidade de forma compatível a partir das orientações da política 

educacional da Secretaria de Educação, participando e responsabilizando-se social 

e coletivamente, pela implementação de suas deliberações. 

  

É realizado também ao fim de cada ano um conselho de classe, no qual todo o 

corpo docente se reúne afim de uma reflexão acerca do que foi trabalhado durante o 

ano letivo e posteriormente é feita uma auto-avaliação a partir dos resultados 
obtidos. A partir daí são traçadas metas para a diminuição dos altos índices 

negativos e a melhora na qualidade do ensino. Vale ressaltar que são realizados 

encontros periódicos com toda a equipe pedagógica com intuito de promover 

formação continuada para os professores e demais profissionais que fazem parte da 

escola. Dessa forma, a Escola Adelina Maria prima, sobretudo, pelo trabalho coletivo 

englobando também os pais e toda a comunidade visando a excelência em seus 
serviços prestados para a população lagartense. 
 

3.2. Princípios norteadores da escola 
 
A proposta de funcionamento da escola traz em sua literatura todo amparo legal que 
a educação brasileira tem como embasamento, isto é, recorre à carta Magna da 

Educação Brasileira, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 

9.394/96, a Constituição Federal Brasileira, a Lei de Diretrizes e Bases o Estatuto da 

Criança e do Adolescente - ECA, os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, além 

                                                   
5Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) é o órgão responsável pela execução 
ações e programas da Educação Básica do nosso País 
6 Plano desenvolvimento da Educação (PDE) é um programa de suporte à direção escolar para 
assessorar as escolas públicas na sua gestão. 
7 Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) tem por finalidade prestar assistência financeira, às 
escolas da educação básica. 
8Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE Integral) para implementação da Educação Integral. 
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de deliberações Conselho Municipal de Educação de Lagarto – CMEL, o Regimento 

Escolar e o Proposta Pedagógica da escola. 

 
Em vista disso, é notório em todo corpo do texto acima trechos das legislações 

abordadas. Essas citações têm a finalidade de demonstrar que a escola está 

respaldada na lei e que suas ações são fundamentadas e coerentes com a 

Legislação vigente. Na continuidade dessa perspectiva destaca-se o artigo 205 da 

Constituição Federal, que discorre sobre a educação como direito de todos e dever 

do estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento do ser humano, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Além disso, são citados do 

ECA9 seus artigos 53, 54 que corroboram para efetivação dos direitos da criança e 

adolescente. Assim, a escola como representante legal do estado cumpre sua 

função social assegurando o direito do cidadão de estudar. 
 

Ainda neste direcionamento, o artigo nº 32 da Lei Federal assegura o Ensino 

Fundamental obrigatório II em nove anos, sendo gratuito na escola pública, 

iniciando-se, portanto aos seis anos de idade, tendo por objeto a formação básica do 

indivíduo.  

 
Para reforçar o que se apresentou acima se disponibilizará uma tabela, na qual se 

prevê a idade e a série correspondente a faixa etária adequada para o Ensino 

Fundamental II: 

 

 
 
 
 
 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

Ciclos Etapa de ensino Faixa etária 
Prevista 

 

1º
 C

ic
lo

 

1º ano 06 anos 

2º ano 7anos 

3º ano 8anos 

4º ano 9anos 

5º ano 10 anos 

                                                   
9 Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) tem como objetivo estabelecer os direitos e 
responsabilidades de crianças e adolescentes. 
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DE 09 ANOS 

 

2º
 C

ic
lo

 

6º ano 11 anos 

7º ano 12 anos 

8º ano 13 anos 

9º ano 14 anos 

 

 

Assim, observa-se que com ampliação do Ensino Fundamental para nove anos de 

duração a Escola Municipal Adelina Maria de Santana Souza alterou a sua 

organização e passou a ter o Primeiro Ciclo, ou seja, o dos anos iniciais que vai 1º 

ao 5º ano - com duração de cinco anos na faixa etária entre seis e dez anos de 

idade. O Segundo Ciclo, que é o dos anos finais vai do 6º ao 9º ano - com quatro 

anos de duração, para pré-adolescentes de onze a quatorze anos de idade.  

 

Como já mencionado em outro momento desse texto a escola oferece a modalidade 
EJA – a Educação de Jovens e de Adultos com os segmentos – EJAVEF/1ª e 2ª 

fases e tem como público-alvo jovens a partir de 15 anos de idade e adultos, de 

ambos os sexos, egressos ou não do sistema de ensino municipal. 

 
Art. 32º a oferta de Ensino Fundamental regular para jovens e adultos que 
não tiveram acesso na idade própria, ou que abandonaram a escola 
precocemente, deverá atender a características, interesses, necessidades e 
disponibilidades desse alunado, de acordo com as diretrizes curriculares 
nacionais do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos. (LEI 
MUNICIPAL Apud PROPOSTA POLÍTICO PEDAGÓGICA, 2013, p.12) 

 
Outrossim, a Escola Municipal Adelina Maria de Santana Souza oferta a modalidade 

de Educação Especial em consonância com as diretrizes do MEC, através do 

documento norteador Educação Especial – Nota técnica: SEESP/GAB/Nº11/2011, 

na perspectiva da educação inclusiva no ano de 2010 e demais leis vigentes. Além 
disso, ela está inserida no Programa Mais Educação, que tem como premissa a 

Educação Integral em Tempo Integral com cinco turmas, com a possibilidade de 

aumento gradativo mediante condições prévias para essa modalidade educacional, 

conforme já mencionado. 
 
Suas práticas educativas segundo o Projeto Político Pedagógica da Escola 

asseguram uma educação de qualidade promovendo o respeito às diferenças. Visa 
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também à formação do ser em todas suas dimensões existenciais possibilitando 

principalmente o exercício da cidadania por meio da aprendizagem significativa  

 
Com essa concepção, a escola almeja ser o meio pelo qual o aluno será inserido na 

sociedade como um ser independente, político e social que possa participar e intervir 

efetivamente nos problemas da vida comunitária. Para tanto, é trabalhada na Escola 

a Concepção “Construcionista”10com ênfase no aprender-aprender, no saber pensar, 

priorizando a construção de conceitos e tendo o conteúdo como meio, não como um 

fim. Logo, o professor tem um papel fundamental, uma vez que ele assumirá uma 

função de mediador e irá estimular o aluno a uma reflexão sobre o objeto de estudo, 

o que possibilitará criar meios próprios para sua aprendizagem. 

 

As escolas da Rede Municipal de Ensino são Unidades que possibilitam o 

crescimento humano nas relações interpessoais bem como propiciam a aquisição do 
conhecimento elaborado tendo como referencia a realidade do aluno.  E com a 

Escola Municipal Adelina Maria de Santana Souza não é diferente, ela pretende 

proporcionar ao aluno a aquisição da consciência crítica que lhe permitirá uma 

ampliação da visão de mundo. Com isso, a escola assume seu papel de espaço 

democrático que respeita seus alunos em sua pluralidade cultural que propõe ações 

mediadas pelos sujeitos em função das particularidades existentes, como também 
aproxima a comunidade quando partilha dos seus objetivos, perspectivas e 

necessidades com a sociedade tornando-os corresponsáveis pelas ações escolares. 

 

Dessa forma, a Instituição presta seus serviços pautados, sobretudo, em princípios 

éticos da excelência, da transparência, da autonomia, da responsabilidade da 

solidariedade, do respeito ao bem comum e da identidade que são trabalhados de 

forma a assumir os princípios da igualdade. Além do mais, trabalha a partir de 

princípios políticos dos direitos e deveres da cidadania, dos princípios estéticos da 

sensibilidade, da criatividade, da ludicidade, da qualidade e da diversidade de 

manifestações artísticas. Destarte, a Escola Adelina Maria Santana Souza almeja 

possibilitar aos educandos e consequentemente suas famílias um ambiente físico e 

humano acolhedor por meio de estruturas e funcionamento adequados, prevendo 
                                                   
10Teoria que tem como embasamento o construtivismo e dessa forma olha o educando como 
construtor de suas estruturas intelectuais. 
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momentos de diálogos que estimulem à segurança, o afeto, a aceitação e a 

confiança em consonância com a proposta e educação da Secretaria Municipal de 

Educação de Lagarto-Se respeitando os princípios de: 
 

 Individualidade e coletividade. 

 Igualdade de oportunidades. 

 Democratização do saber. 

 Dinamismo e melhorias progressivas. 

 Historicidade entre passado-presente. 

 Coparticipação da tríade Família-Escola-Comunidade. 

 Fraternidade humana e solidariedade e nacional e internacional. 

 
Em meio a mundo de constantes mudanças, de evoluções por minuto, a Escola 

Municipal Adelina Maria de Santana Souza procura manter-se atualizada perante 

aos avanços tecnológicos, como possuir laboratórios de informática equipados com 

computadores e internet11, sem perder alguns valores: 

 

 A liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; 

 o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

 o respeito a liberdade, o apreço e a tolerância; 

 a valorização de experiências extraescolares; 

 a vinculação entre a educação, o trabalho e as práticas sociais. 

 

Portanto, a proposta educacional da Escola Municipal Adelina Maria de Santana 

Souza é embasada na ideia de desenvolver as competências cognitivas dos alunos, 

oferecendo um currículo que contemple todas as possibilidades do ser preservando 

suas raízes culturais, valores cívicos e morais observando a identidade do aluno 

como um ser único. 
 

                                                   
11Esse tema é instigante e motivador de uma discussão mais abrangente, já que a atualidade vem se 
configurando com digital e tecnológica. Interessante pensar a escola e o ensino do teatro sob essa 
perspectiva, porém não aprofundaremos nessa temática por escassez de tempo e de subsídios 
teóricos, uma vez que nossa abordagem foi sobre observação e análise de como o teatro vem sendo 
trabalhado na escola. 
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3.3 O Currículo aplicado 
 

A composição curricular da instituição deve estar de acordo com a legislação vigente 

e o que preconiza a resolução nº 14/2009/CMEL. Com isso, o currículo pedagógico 
escolar adotado pela Escola Municipal Adelina Maria de Santana Souza contempla 

varias áreas de ensino que estão estruturadas em uma matriz curricular que 

considera as especificidades de cada área, porém numa abertura interdisciplinar. 

Em sua matriz curricular as disciplinas são distribuídas e seus conteúdos sugeridos 

considerando as séries, a faixa etária dos alunos, individualidade e a cultura de cada 

um. É indispensável que o ensino seja tratado numa perspectiva que considere a 

interação/mediação entre o professor e o aluno como uma via de “mão dupla” em 

que as relações de ensino-aprendizagem ocorram mutuamente de forma dialógica: 

 
[...] só o diálogo de busca constante do saber, através das inter e trans-
reciprocidades de nossas perguntas e respostas, gera um genuíno 
conhecimento. Um conhecimento que aspira habitar em cada um de nós e 
entre todos nós. (DEMO, 2001, p.14)  

 

A sistematização curricular também dialoga com os envolvidos na escola, porém 

considerando as determinações do MEC. Na escola em questão é desenvolvida em 

no mínimo 200 dias de efetivo trabalho escolar com carga horária mínima de 800 
horas determinadas por lei que traduz um funcionamento das 07hs30min às 

11hs45minutos, no turno matutino, das 13hsàs 17hs:15min no turno vespertino e 
das 19hs às 22hs:20min no turno noturno.  

O currículo do Ensino fundamental II envolve obrigatoriamente as seguintes áreas 

do conhecimento: língua portuguesa, matemática, conhecimento físico, natural e 

político (ciências, geografia e historia) refletindo a realidade social brasileira e ainda 
língua estrangeira, arte e educação física. 

A expectativa é que ao longo do ensino fundamental II, o educando possa construir 

um conjunto de conhecimentos referentes aos conteúdos de cada disciplina; que 

possa ler e compreender sua realidade posicionando-se; fazer escolhas e agir 

criteriosamente tendo atitudes adquiridas ao longo do processo de aprendizagem, 
relacionadas aos conteúdos aprendidos.  
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Já que se abordou a questão da aprendizagem dos conteúdos pragmáticos e dos 

conteúdos subjetivos que o aluno de aprender e apreender. Considera-se 

necessário nesse momento do texto destacar os principais objetivos gerais de cada 
componente curricular no ensino fundamental II encontrado no Projeto Político 
Pedagógico da escola. 

Objetivos: 
Disciplina: Ciência/ física/ química. 
 

 Compreender a natureza como um todo dinâmico, sendo o ser humano parte 

integrante e agente de transformação de mundo em que vive. 

 Saber utilizar conceitos científicos básicos, associados à energia, matéria, 

transformação, espaço, tempo, sistema, equilíbrio e vida. 

 Identificar relações entre conhecimentos científicos, produção de tecnologia e 

condições de vida no mundo de hoje e em sua evolução histórica. 

 Compreender a tecnologia como o meio para suprir necessidades humanas, 

distinguindo usos corretos e necessários daqueles prejudiciais ao equilíbrio 
da natureza e ao homem. 

 
Disciplina: Matemática. 
 

 Identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e 

transformar o mundo a sua volta, e perceber o caráter do jogo intelectual, 

característico da matemática, como aspecto que estimula o interesse, a 

curiosidade e o espírito de investigação. 

 Resolver situações-problema, sabendo validar estratégias e resultados, 
desenvolvendo formas de raciocínio e processos, como dedução, indução, 

intuição, analogia, estimativa e utilizando conceitos e procedimentos 

matemáticos, bem como instrumentos tecnológicos disponíveis. 

 Estabelecer conexões entre temas matemáticos de diferentes representações 

matemáticas. 

 Sentir seguro da própria capacidade de construir conhecimentos matemáticos 

desenvolvendo a autonomia e perseverança na busca de soluções. 
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 Compreender que a sociedade, sua gênese e transformação e os múltiplos 

fatores que nela intervêm como produtos da ação humana; a si mesmo como 
agente social; e os processos sociais como orientações da dinâmica dos 

diferentes grupos de indivíduos. 

 Compreender o desenvolvimento da sociedade como processo de ocupação 

de espaços físicos e as relações da vida humana com a passagem, em seus 

desdobramentos políticos culturais, econômicos e humanos. 

 
Disciplina: História. 
 

 Identificar o próprio grupo de convívio e as relações que estabelecem com os 
outros tempos e espaços. 

 Utilizar métodos de pesquisa e de produção de textos de conteúdos histórico, 

aprendendo a ler diferentes registros escritos, iconográficos, sonoros. 

 As diferentes culturais, étnicas, de idade, de religião, costumes, gêneros, 

poder econômico, na perspectiva de fortalecer os laços de identidade e refletir 

criticamente sobre as consequências históricas das atitudes de discriminação 

e segregação. 

 As reflexões, em diferentes sociedades e tempos sobre saúde, a higiene, as 
concepções sobre a vida e a morte, as doenças endêmicas e epidêmicas. 

 

 

 
Disciplina: Geografia. 
 

 Compreender o espaço/tempo dos fenômenos geográficos estudados em 

suas dinâmicas e interações. 

 Saber utilizar a linguagem cartográfica para obter informações e representar a 
especialidade dos fenômenos geográficos. 

 Valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a diversidade, reconhecendo-a 

como um direito dos povos e indivíduos e um elemento de fortalecimento da 

democracia. 
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 Conhecer e saber utilizar procedimento de pesquisa da geografia para 

compreender o espaço, a paisagem, o território e o lugar, seus processos de 
construção, identificando suas relações, problemas e contradições. 

 
Disciplina: Cultura sergipana. 
 

 Identificar o próprio grupo de convívio e as relações que estabelecem com 

outros tempos. 

 Distinguir os espaços históricos, econômicos, sociais, bem como salvaguardar 

o patrimônio imaterial do estado de Sergipe e do seu próprio município. 

 Utilizar métodos de pesquisa e de produção de textos de conteúdos histórico, 

aprendendo a ler diferentes registros escritos, iconográficos, sonoros. 

 As diferentes culturas, étnicas, de idade, de religião, costumes, gêneros, 

poder econômico, na perspectiva de fortalecer os laços de identidade e de 

refletir criticamente sobre as consequências históricas das atitudes de 

discriminação e segregação. 
 

Disciplina: Língua estrangeira – Inglês. 

 

 Vivenciar uma experiência de comunicação humana para o uso de uma 

Língua Estrangeira, no que se refere à nova maneira de se expressar e de 

olhar o mundo, refletindo sobre os costumes ou maneiras de agir e interagir e 

as missões de seu próprio mundo e despertando a consciência crítica para o 
fenômeno de linguagem e para o pluralismo linguístico. 

 Construir conhecimentos sistemáticos, sobre a organização textual e sobre 

como e quando utilizar a linguagem nas situações de comunicação, sendo 

como base os conhecimentos da língua estrangeira. 

 Ler e valorizar a leitura como fonte de informação e prazer, utilizando-a como 

meio de acesso ao mundo do trabalho e dos estudos avançados, 

possibilitando, assim, utilizar as habilidades comunicativas, quando possíveis 

outras além da leitura, de modo a poder atuar em situações diversas. 
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Disciplina: Educação Física. 
 

 Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade em situações 

lúdicas e esportivas, repudiando qualquer espécie de violência. 

 Conhecer, valorizar, respeitar e desfrutar da pluralidade de manifestação de 

cultura corporal do Brasil e do mundo, percebendo-as como recurso valioso 

para a integração entre pessoas e entre diferentes grupos sociais. 

 Participar de atividades corporais, estabelecidos relações equilibradas e 

construtivas com os outros, reconhecendo e respeitando características 

físicas e de desempenho de si próprio e dos outros, sem discriminar por 

características pessoais, físicas, sexuais ou sociais. 
 
Disciplina: Língua Portuguesa e Redação. 
 

 Utilizar a linguagem na produção e compreensão de textos orais escritos, 

atendendo a múltiplas demandas sociais, respondendo a diferentes 

propósitos comunicativos e expressivos a linguagem em diferentes condições 

de discurso. 

 Usar os conhecimentos adquiridos por meio da prática da analise linguística 

para expandir as possibilidades de uso da linguagem e a capacidade. 

 Conhecer e respeitar as diferentes variedades da linguística do português, 

combatendo todo tipo de preconceito linguístico. 

 

Assim sendo, podemos notar uma consonância aos PCNs, pois é notória uma 

abordagem teórico-metodológica dos conteúdos previamente sistematizados. O que 

possibilita a concretização da proposta inicial da escola abordando os mais variados 

temas, desde o conhecimento científico, temas transversais e a realidade do aluno. 

Cabe ressaltar que não foi citada a temática de Arte, haja vista que será dedicado o 

capítulo a seguir, para uma abordagem aprofundada. 
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CAPÍTULO IV 

 

O Papel e a importância da arte para a escola Municipal Adelina Maria de 
Santana Souza 
 
Este capítulo pretende discorrer sobre a arte enquanto componente curricular na 

escola Adelina Maria de Santana Souza. Objetiva ainda apresentar, a partir de 

entrevistas feitas com duas professoras de Arte, como são desenvolvidas as 

atividades relacionadas ao ensino dessa linguagem observando a presença ou não 

do teatro e como esse é tratado nesse contexto escolar. 

 

4.1 A arte no currículo escolar 
 
Desde os primórdios a arte praticamente sempre esteve presente em todos os 

momentos do processo de formação do ser humano até os dias atuais. Entretanto, a 

arte para chegar a ser componente curricular trilhou um caminho marcado por 

diversas dificuldades. Assim, pode-se perceber a relevância da arte para 

humanidade.  Contudo, no tocante ao ensino nota-se que só houve um pequeno 

desenvolvimento com o advento da LDB 5.692 de 1971 que admitia a arte enquanto 
atividade educativa e não como disciplina. Foi um avanço, mas não o suficiente pela 

grandeza que a arte representa para a humanidade.   

 

Outro salto de qualidade foi a Lei 9.394 de 1996 que coloca a arte como 

componente curricular obrigatório, como já detalhamos nos capítulos anteriores. 

Dessa forma, tem-se uma história rica e muito extensa que não se pode comprimir 
neste capítulo. Em vista disso, a abordagem discorrida a seguir se limitará apenas 

ao ensino de arte e do teatro presentes no ensino fundamental II da escola Adelina 

Maria de Santana Souza, objeto de nosso estudo. 

 
Sabe-se que a escola é o lócus no qual o aluno tem a oportunidade de ter contato 

com os mais variados conhecimentos. No que diz respeito à arte, não é diferente, é 
na escola que os educandos podem vivenciar a arte tanto na prática quanto no 

contexto histórico, embora este não seja o único local onde possa viver a arte. 
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O ensino de arte na escola permite ao aluno o contato com novos conhecimentos 

artísticos, com isso, estimula a sensibilidade por meio da percepção artística. Nessa 
direção, o professor tem papel fundamental, desde que sua ação educativa seja 

fundamentada numa formação aperfeiçoada continuadamente tanto no contexto 

histórico quanto nos saberes artísticos e culturais. 

 
Na escola, os objetivos educacionais em arte a serem alcançados referem-
se ao aperfeiçoamento de saberes, pelos alunos (com a ajuda dos 
professores), sobre o fazer e o pensar artísticos e estéticos, bem como 
sobre a história dos mesmos.  (FERRAZ e FUSARI,1993, p. 20) 
 

 
Desse modo, para uma prática docente artística pedagógica coerente se faz 

necessário que o professor de Arte articule os elementos que constituem o processo 

artístico, isto é, obras, artistas, público ao fazer artístico dos alunos, não 

esquecendo, sobretudo, do contexto histórico. Assim, os conteúdos de Arte devem 

ter uma razão para ser transmitidos ao aluno considerando a sua relação com o 

ambiente social e cultural em que o estudante está inserido, respeitando suas 
peculiaridades e idiossincrasias das mais simples as mais complexas em uma 

sequência lógica que possibilite no final um resultado coerente e que faça sentido 

para vida do discente. 
 

Em suma, para desenvolver bem as aulas, o professor que está trabalhando 
com arte precisa conhecer as noções e os fazeres artísticos e estéticos dos 
estudantes e verificar em que medida pode auxiliar na diversificação 
sensível e cognitiva dos mesmos. Nessa concepção sequenciar atividades 
pedagógicas que ajudem o aluno a aprender a ver, olhar, ouvir, pegar sentir, 
comparar os elementos da natureza e as diferentes obras artísticas e 
estéticas do mundo cultural, deve contribuir para o aperfeiçoamento do 
aluno. (FERRAZ e FUSARI 1993, p. 21) 

 
 

Além disso, a proposta de ensino de Arte que os Parâmetros Curriculares Nacionais 

trazem pretende promover a criticidade do aluno mediante a prática educativa que 
preconize uma trajetória pedagógica contemplando técnicas e atividades nas quais 

os estudantes criem, apreciem, analisem e consequentemente critiquem os temas 

abordados. 

 
Cabe também ao professor tanto alimentar os alunos com informações e 
procedimentos de artes que podem e querem dominar quanto saber orientar 
e preservar o desenvolvimento do trabalho pessoal, proporcionando ao 
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aluno oportunidade de realizar suas próprias escolhas para concretizar 
projetos pessoais e grupais. 
A qualidade da ação pedagógica que considera tanto as competências 
relativas à percepção estética quanto aquelas envolvidas no fazer artístico 
pode contribuir para o fortalecimento da consciência criadora do aluno. 
(BRASIL, 1997. p. 36) 

 

As manifestações artísticas são exemplos vivos da diversidade cultural dos povos e 
expressam a riqueza criadora dos artistas de todos os tempos e lugares que devem 

ser preservados na memória por meio da transmissão de conhecimento. Em contato 

com essas produções, o aluno do ensino fundamental II pode exercitar suas 

capacidades cognitivas, sensitivas, afetivas e imaginativas, organizadas em torno da 

aprendizagem artística e estética. Ao mesmo tempo seu corpo se movimenta, suas 

mãos e olhos adquirem habilidades, o ouvido e a palavra se aproximam, enquanto 

desenvolve atividade nas quais relações interpessoais preparando o convívio social 

o tempo todo. Muitos trabalhos de arte expressam questões humanas de sonhos, 

medos, perguntas e inquietações artísticas documentam fatos históricos, 

manifestações culturais particulares e assim por diante. 
 

No transcorrer do ensino fundamental, o aluno poderá desenvolver sua 
competência estética e artística nas diversas modalidades da área de Arte 
(Artes Visuais, Dança, Música, Teatro), tanto para produzir trabalhos 
pessoais e grupais quanto para que possa, progressivamente, apreciar, 
desfrutar, valorizar e julgar os bens artísticos de distintos povos e culturas 
produzidos ao longo da história e na contemporaneidade. (BRASIL, 1997. p. 
39) 

 
Então se vê no ensino de Arte uma forma de construção de um conhecimento 

artístico contextualizado. Em concordância com os PCNs a Escola Municipal Adelina 

Maria de Santana Souza traz em sua proposta pedagógica que ensino da Arte 

poderá desenvolver habilidades estéticas e artísticas nas modalidades inseridas no 

campo da Arte, ou seja, as artes visuais, a dança, a música e o teatro, além de 

preconizar que o ensino de Arte deve estruturar-se, para que ao chegar o término do 
ensino fundamenta II o discente seja capaz de: 

 
Expressar e saber comunicar-se em artes mantendo uma atitude de busca 
pessoal, articulando a percepção, a imaginação, a emoção, a sensibilidade 
e a reflexão ao realizar e fluir produções artísticas; 
Interagindo-se com materiais, instrumentos, procedimentos variados em 
Artes (artes visuais, teatro, dança e música), experimentando-os e 
conhecendo-os de modo a utilizá-los nos trabalhos pessoais; 
Edificar uma relação de autoconfiança com a produção artística pessoal e 
conhecimento estético, respeitando a própria produção e a dos colegas, no 
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percurso de criação que abriga uma multiplicidade de procedimentos e 
soluções;  
Compreender e saber identificar aspectos da função e dos resultados do 
trabalho do artista, reconhecendo, em sua própria experiência de aprendiz, 
aspectos do processo percorrido pelo artista;  
Compreender e saber identificar a Arte como fator histórico contextualizado 
nas diversas culturas, conhecendo, respeitando e podendo observar as 
produções presentes no entorno, assim como as demais de patrimônio 
cultural e do universo natural, identificar a existência de diferenças nos 
padrões artísticos e estéticos; 
Observar as relações entre o homem e a realidade com interesse e 
curiosidade, exercitando a discussão, indagando, argumentando e 
apreciando arte de modo sensível; 
Buscar e saber organizar informações sobre a arte em contato com 
artísticos documentos, acervos no espaço da escola e fora dela (livros, 
revistas, jornais, ilustração, diapositivo, vídeos, discos, cartazes), e acervos 
públicos (museus, galerias, centros de cultura, biblioteca, videoteca, 
cinemáticas), reconhecimento e compreendendo a variedade de produtos 
de produtos artísticos e concepções estéticas presentes na historia das 
diferentes etnias. (PROPOSTA PEDAGÓGICA, 2013, p.62). 
 

 

Desse modo, é perceptível que a escola Adelina Maria Santana Souza em questão 

contempla o ensino da Arte em toda sua dimensão teórica, porém, entre teoria e 

prática existe uma lacuna que só é preenchida com uma práxis artística pedagógica 
consistente. Assim sendo, pode-se comprovar como é conduzido realmente o ensino 

da Arte na escola a partir de entrevistas com as professoras que ministram aulas de 

Arte na escola supracitada. Suas falas serviram de embasamento para 

fundamentação desta pesquisa. 

 
4.2. O teatro no ensino fundamental II: proposta pedagógica e metodologia 
adotada 
 
Após abordagem sobre a Arte na escola, seus princípios, características e 

importância, com destaque para a Arte na escola Adelina Maria de Santana Souza, 

se faz necessário nos debruçarmos sobre a expressão artística que é o tema da 

nossa pesquisa, o teatro no ensino fundamental II. Apontaremos aqui questões 

pertinentes sobre a proposta pedagógica e a metodologia adotada na referida 

escola. Para começar a pensar nessas questões se fez necessária uma investigação 

junto às professoras envolvidas com a disciplina Arte, é o que apontaremos 

doravante. 
 



40 
 

 
 

O ensino da Arte na escola municipal Adelina Maria de Santana Souza é ofertado 

obrigatoriamente no Ensino Fundamental II com carga horária de uma hora semanal 

por duas professoras, uma regente e a outra de Português e Inglês. Ambas 
complementam suas cargas horárias ministrando a disciplina Arte. Assim, as 

professoras entrevistadas serão denominadas professora A e professora B para 

preservar suas identidades. 

 

O ponto de tensão da nossa observação reside na questão da formação das 

professoras de Arte. Isso altera toda a perspectiva de ensino de teatro consistente, 

uma vez que ambas não possuem preparo inicial para ministrarem aulas de Arte, 

mas uma delas possui especialização em arte-educação, isto é a professora A que 

tem formação em pedagogia e pós-graduação em ensino religioso.  Já a professora 

B é formada em letras inglês, pós-graduada em arte-educação e mestre em ensino 

da educação. Essa situação, tão comum na década de 70 do século XX, ainda 
existe na contemporaneidade e é espantoso como os responsáveis pela educação 

lidam com isso com naturalidade, como se não estivessem contrariando a legislação 

vigente que ampara o professor de Arte no Brasil. O mais indignante é que essa não 

é uma prática exclusiva desta unidade escolar, provavelmente muitas escolas 

brasileira ainda fazem esses arranjos. 

 
Quanto à distribuição da disciplina Arte por turma para cada professora, começa-se 

com a professora A que atua em nove turmas do ensino fundamental II, sendo duas 

do 6º ano, três no 7º ano, duas no 8º ano, e duas no 9º ano com em média45 alunos 

por turma, um número alto para os padrões estipulados pelo Ministério da Educação. 

Quanto à professora B, essa leciona em cinco turmas distribuídas em dois 5º anos, 

dois 6º anos e uma 5ª série da educação de jovens e de adultos – EJA,e com em 

média 35alunos no ensino fundamental II e 20 alunos na EJA.  

 

Diante desse cenário, se questionou a professora A quanto ao planejamento anual 

da disciplina Arte no intuito de verificar se o teatro está incluído na sua práxis. A 

partir das colocações da professora A percebeu-se que o teatro é tratado de forma 

secundária, em sua fala ela diz: “teatro não faz parte dos meus planos. Só ajuda 
eventualmente a professora de português em algumas apresentações nos projetos e 
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datas comemorativas”(Informação verbal)12. Isso de fato foi surpreendente, pois 

contradiz totalmente o que está preconizado nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

– Arte.  
 

O professor deve organizar as aulas numa sequência, oferecendo estímulos 
por meio de jogos preparatórios, com o intuito de desenvolver habilidades 
necessárias para o teatro, como atenção, observação, concentração e 
preparar temas que instiguem a criação do aluno em vista de um progresso 
na aquisição e domínio da linguagem teatral. É importante que o professor 
esteja consciente do teatro como um elemento fundamental na 
aprendizagem e desenvolvimento da criança e não como transmissão de 
uma técnica. 
Levar para o aluno textos dramáticos e fatos da evolução do teatro são 
importantes para que ele adquira uma visão histórica e contextualizada em 
que possa referenciar o seu próprio fazer. É preciso estar consciente da 
qualidade estética e cultural da sua ação no teatro. Os textos devem ser 
lidos ou recontados para os alunos como estímulo na criação de situações e 
palavras.(BRASIL, 1997, p. 58) 
 

Já a professora B informou que “O teatro faz parte sim. Nos 5º anos é trabalhada a 

história do teatro da sua origem até a contemporaneidade. Para os 6º anos é 

proposto teoria das artes cênicas até o trabalho prático, ou seja, são realizadas 

dramatizações” (Informação verbal) 13.  A partir dessas colocações percebe-se que a 

professora B tenta um aprofundamento na temática, mas percebe-se certa 
inquietação, pois a professora não tem familiaridade com a área, por isso talvez o 
teatro não seja utilizado com tanta frequência durante as aulas.  

No que se refere aos PCNs se investigou como esses eram utilizados e se de fato 

eram uma fonte de pesquisa para a produção do planejamento didático das 

professoras de Arte. Apesar da concordância de ambas que o documento é 

importante percebeu-se nas suas falas relativa ignorância quanto ao proposto pelo 

documento, apesar da utilização do mesmo de forma superficial pela professora B. 

Então, mais uma vez é notória a irrelevância dada ao ensino de teatro na escola 

pesquisada e ao descaso demonstrado pelos documentos norteadores da prática 
pedagógica. Atenta-se para uma contradição: é unânime a reclamação do corpo 

docente quanto à falta de acompanhamento didático, porém os PCNs são pouco 

consultados, embora se tenha consciência que o referido documento é referência 

                                                   
12 Informação fornecida em entrevista realizada em 17 de janeiro de 2014 na escola Adelina Maria de 
Santana Souza. 
13 Informação fornecida em entrevista realizada em 17 de janeiro de 2014 na escola Adelina Maria de 
Santana Souza. 
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servindo de fundamentação para planejamento pedagógico e para ações didáticas 

no cenário educacional brasileiro, conforme trecho abaixo do referido documento. 

O que se observa, então, é uma espécie de círculo vicioso no qual um 
sistema extremamente precário de formação reforça o espaço pouco 
definido da área com relação às outras disciplinas do currículo escolar. Sem 
uma consciência clara de sua função e sem uma fundamentação 
consistente de arte como área de conhecimento com conteúdos específicos, 
os professores não conseguem formular um quadro de referências 
conceituais e metodológicas para alicerçar sua ação pedagógica; não há 
material adequado para as aulas práticas, nem material didático de 
qualidade para dar suporte às aulas teóricas. A partir dessas constatações 
procurou-se formular princípios que orientem os professores na sua reflexão 
sobre a natureza do conhecimento artístico e na delimitação do espaço que 
a área de Arte pode ocupar no ensino fundamental, a partir de uma 
investigação do fenômeno artístico e de como se ensina e como se aprende 
arte. (BRASIL, 1997, p. 27) 

 
 
Ainda nesse sentido, destaca-se a ausência de seleção criteriosa dos conteúdos de 

Arte bem como de sua aplicação. Percebe-se inclusive a falta de planejamento das 

temáticas que poderiam ser abordadas nessas aulas e também a inexistência de um 

plano de curso e de planos de aula para serem aplicados durante o ano letivo. Como 
não existe uma supervisão para a disciplina Arte, as professoras ficam à vontade 

para trabalharem livremente, a partir de suas percepções, a referida disciplina.Dessa 

forma, o máximo que as professoras fazem é enveredar sucintamente pela pesquisa 

bibliográfica e pesquisa de internet sobre as possibilidades metodológicas de se 

trabalhar Arte na escola.Assim o que seria um planejamento trata-se apenas de 

diálogos superficiais e vazios entre as duas professoras sobre a condução da 

disciplina Arte. Destacam-se aqui alguns exemplos dessas conversações sobre os 

temas de arte que são trabalhados em sala de aula, são eles: conhecimentos 

históricos sobre Arte, utilização da música como complemento didático, história da 

arte, observação de pintura etc. Portanto, percebe-se mais uma vez que o ensino de 

arte tem sido trabalhado de modo desarticulado. 
 

Diante desse quadro apresenta-se uma preocupação com o desenvolvimento da 

disciplina Arte e com os objetivos implícitos da mesma. Uma vez que a aplicação da 

Arte na escola visa à formação cultura, social e individual do aluno e principalmente 

a sua educação estética e artística. Nesse sentido, coaduna-se com a proposta 

triangular de Barbosa (1985) quanto à tríade metodológica de aprendizado da arte: 
conhecer historicamente, apreciar e fazer. Considera-se importante, portanto que o 
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professor da disciplina Arte seja alguém da área com formação artística e 

pedagógica adequada, conhecedor das diversas propostas metodológicas e 

diversos conteúdos artísticos que podem ser trabalhados na disciplina. 
 

A metodologia educativa na área de arte inclui escolhas profissionais do 
professor quanto aos assuntos de em arte, contextualizados e a serem 
trabalhados com os alunos nos cursos. Referem-se também à determinação 
de métodos educativos, ou seja, de trajetórias pedagógicas (com 
procedimentos técnicos e proposições de atividades) para os estudantes 
fazerem, apreciarem, analisarem os conteúdos de arte. Referem-se ainda 
às escolhas de materiais e meios de comunicação para a produção artística 
e estética nas aulas. A metodologia do ensino e aprendizagem nos cursos 
de arte, refere-se, então, aos encaminhamentos educativos que visam a 
ajudar os alunos na apreensão viva e significativa de noções e habilidades 
culturais em arte. (FERRAZ & FUSARI, 1993. p. 98-99). 

 

Nessas circunstâncias percebem-se quão equivocados estão os gestores da escola 

Adelina Maria de Santana Souza ao disponibilizarem a disciplina Arte para que 
professoras despreparadas e descontextualizadas da linguagem a ministrem. Nesse 

sentido, à metodologia praticada pelas professoras não corresponde ao previsto e 

almejado para um professor de Arte, em sua práxis as docentes se limitam a aulas 
expositivas e explicativas com utilização de slides, vídeos, e conteúdos apostilados.  

A parte prática da disciplina é praticamente inexistente, pois as professores não 

possuem referencial para desenvolver esse tipo de procedimento. Em suas 

tentativas pífias as aulas “práticas” não fazem nenhuma conexão com a teoria, que 

torna a aula tradicional14, massacrante, cansativa e sem o menor sentido para os 

alunos. Quanto à metodologia aplicada as professoras limitam-se apenas a 

fornecerem textos prontos para que os alunos leiam e em seguida separem-se em 

duplas para debates e posteriormente cada dupla explana o que compreendeu do 
texto.   

Um detalhe observado que chama a atenção a descontinuidade dos temas 

abordados. A professora A alega que o planejamento anual nunca é seguido durante 

o ano letivo devido a interrupções das aulas por conta de datas comemorativas ou 

festivas, embora se saiba que não existe um planejamento consistente e 

estruturado. Com isso, são questionados quais projetos e datas comemorativas são 

                                                   
14 O termo aula tradicional aqui usado refere-se à aula onde o aluno é apenas receptor passivo da 
informação e do conhecimento sem lhe permite a interferência a participação. 
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feitos e como o ensino de arte está inserido nesta metodologia. Neste caso a 

resposta é unânime das duas docentes: “A arte se faz presente nos nossos eventos 

somente com a música e a dança e raras apresentações teatrais”. (Informação 
verbal) 15 

 

No que diz respeito ao teatro, segundo relato da professora A, esse apenas é 

trabalhado quando solicitado para dar “suporte” aos conteúdos da disciplina Língua 

Portuguesa nas adaptações de alguns textos, em ensaios, em leitura dos textos e 

em confecção de cenário e do figurino para atividades desta. 

 

Dessa forma, pode-se constatar que mesmo depois de tantos anos de luta para a 

inclusão da Arte como componente curricular ainda permanece um ranço quanto ao 

seu ensino na escola, uma vez que foi essa área sempre foi vista como coadjuvante 

e conveniente para as outras disciplinas do currículo. Isso provoca um retrocesso na 
aplicação da arte ao tempo em que as atividades de teatro eram apenas 

reconhecidas enquanto festividades escolares na celebração de datas ou nas 

festinhas de final de período escolar.  Assim, o teatro volta a ser tratado com uma 

finalidade limitada e restrita: a de mera apresentação cênica totalmente desconexa, 

na qual as crianças decoram seus textos mecanicamente e apresentam seus 

movimentos cênicos com rigidez, sob a supervisão autoritária da professora da 
disciplina. 

 

Embora esses eventos realizados na escola municipal Adelina Maria de Santana 

Souza não sejam pedagogicamente muito eficazes, as docentes deixam bem claro a 

importância deles, pois sinalizam que proporcionam ao aluno uma maneira 

diversificada de conhecer e vivenciar outros assuntos. Porém, um dos grandes 

impasses desses eventos é a avaliação dos alunos, pois ela é subjetiva e calcada e 

valores estéticos dos professores que geralmente não consideram as limitações e 

escolhas dos discentes, uma vez que a disciplina nem sempre é bem acolhida por 

todos e nem todos os alunos se identificam com a ela. Assim, atribuir uma nota é 

complexo, pois não há parâmetros justos de avaliação do fazer humano espontâneo 
e criativo.  
                                                   
15Informação fornecida em entrevista realizada em 17 de janeiro de 2014 na escola Adelina Maria de 
Santana Souza. 
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Anda na perspectiva do teatro como meio facilitador para outras disciplinas, as 

educadoras afirmam que a maioria dos componentes curriculares do ensino 

fundamental II da escola municipal Adelina Maria de Santana Souza fazem uso do 
teatro enquanto ferramenta, haja vista que trabalhar com essa linguagem artística 

pode fazer com que os alunos melhorem a auto-estima e promova uma melhor 

assimilação dos conteúdos programáticos de forma lúdica. Logo, percebe-se que a 

utilização do teatro pelas outras matérias o “mantém vivo” na escola... Aqui caberia 

uma discussão mais ampla sobre este “manter vivo”, mas pela escassez do tempo 

não se fará isso nesse trabalho. Voltando a questão de uma maior assimilação dos 

conteúdos de outras disciplinas via teatro, tem-se na citação abaixo respaldo para 
essa afirmação: 

Basicamente o método dramático é um recurso didático que consiste na 
“encenação” de situações para assimilação de conteúdos trabalhados pelas 
diferentes disciplinas do currículo (dramatização de episódios estudados em 
história, ou simulação de evento para treinamento de pessoal de cursos 
profissionalizantes, forças armadas, e empresas, por exemplo).  
(JAPIASSU, 2001, p. 23) 

 

Em vista desse breve interesse pelo teatro, foi constatado pelas professoras 

entrevistadas que poucos alunos ficam entusiasmados com as práticas que 

envolvem o teatro, mas os poucos que se interessam sentem-se valorizados. Dessa 

maneira, as docentes discorrem que dos seus alunos que participam das aulas de 

Arte poucos a apreciam e têm vontade de participar de práticas teatrais.  Elas 

atribuem o insucesso ao fator estrutural da escola, bem como a falta de recursos 
materiais que não permite um trabalho bem feito. A professora B acredita que “[...] 
os meus discentes se sentem entusiasmados, pois eles vivenciam uma neo 

realidade proporcionando um sentimento que os tornam extraordinários e 

consequentemente adquirem respeito pelos colegas”. (Informação verbal) 16 

 
Por fim, foi observado a partir das colocações das docentes que a equipe 

pedagógica e diretiva, mesmo com algumas limitações, dá suporte para que sejam 

realizadas as aulas. Segundo elas, a equipe pedagógica faz o possível para que isso 

ocorra dentro das condições que a instituição possui, pois o ambiente escolar não 

                                                   
16 Informação fornecida em entrevista realizada em 17 de janeiro de 2014 na escola Adelina Maria de 
Santana Souza. 
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favorece em nada para que sejam realizadas aulas razoáveis de Arte, tampouco de 

teatro.  

 
Portanto, dentro do que foi descrito percebe-se que o teatro não é o foco do ensino 

das professoras e tão pouco da escola pesquisada. Todavia, de forma discreta o 

teatro é reconhecido por sua possível contribuição para a formação humana tanto no 

aspecto pedagógico quanto no aspecto artístico auxiliando o aluno no seu 

crescimento pessoal e cultural. 

 

Assim sendo conclui-se que mesmo não utilizando a prática do ensino de teatro, as 

professora de Arte da escola Adelina Maria de Santana Souza sabem da 

importância da arte e do teatro para a formação humana, embora não saibam como 

lidar com essa disciplina e com a linguagem teatral, pelo simples fato de não 

conhecerem profundamente a área e não terem formação nela. Esse distanciamento 
entre a formação docente e prática artística pedagógica não permite um 

envolvimento na disciplina e nem uma visibilidade dos trabalhos produzidos nesta, 

assim não é possível ocorrer uma mudança de paradigma quanto ao ensino da arte 

e do teatro na referida escola. Dessa forma entende-se a necessidade de 
professores de arte licenciados e preparados para esse ofício. 

 

4.3. Desafios e possibilidades do ensino de teatro na Escola Municipal Adelina 
Maria de Santana Souza 
 

A partir de entrevistas realizadas com docentes de Arte da Escola Municipal Adelina 

Maria, pode-se e diagnosticar alguns entraves e possibilidades no tocante ao Ensino 
da Arte, precisamente o ensino de Teatro. 

Boa parte do ensino de Arte na Unidade Escolar abordada está estritamente 

condicionada ao ensino de desenho conforme as tradições herdadas ao longo da 

história. Nessa direção Daniele de Moraes (2011) em sua Tese de Mestrado afirma 

que por influência da Academia de Belas-Artes, a geometria, desenho e a arte 

aplicada à indústria é que tiveram papel de destaque no ensino, chegando este 

último a se constituir como atividade nas escolas primárias e secundárias. A partir 
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dessa ideia há uma predominância das atividades de desenho artístico nas turmas 

de ensino fundamental II. 

  
Em vista dessa problemática, o ensino de teatro enfrenta uma grande rejeição, haja 

vista que segundo relatos grande parte dos alunos não se envolve nas atividades 

artísticas, embora se perceba um sutil entusiasmo entre os educandos. Isso pode 

ser atribuído à heterogeneidade de locais de origem desses alunos, por que 

segunda as professoras o tempo de aula é muito curto, não sendo possível trabalhar 

com teatro nos cinquenta minutos. Para elas o teatro deveria ser ofertado no contra 

turno como oficina, isso, porém não permitiria a participação da maioria dos alunos, 

pois estes residem em diversos pontos da zona rural do município de Lagarto, sendo 

difícil a locomoção para as aulas de teatro. Esse depoimento demonstra a 

dificuldade que as docentes têm em trabalhar com a disciplina Arte com o tempo 

limitado, claro que esse posicionamento procede totalmente, porém poeticamente 
falando um profissional capacitado pode transformar “50 minutos de aula em uma 

eternidade artística”. 

 

Desse modo, existe um distanciamento muito grande do alunado com o teatro, visto 

que a uma das professoras entrevistadas afirma que durante o tempo que leciona, 

nunca levou os alunos para assistirem peças teatrais, alegando inúmeras 
dificuldades, dentre elas o transporte. Entretanto, em uma das falas é discorrido que 

já se levou os alunos para Igreja Matriz para observação de traços artísticos do 

estilo rococó presente na arquitetura do prédio. Com isso, podemos constatar um 

pequeno desinteresse pela arte teatral, uma vez que na cidade há um grupo de 

teatro denominado Cia Cobras e Lagartos que sempre se apresenta em praça 

pública em horários que coincidem com as aulas. Então esse pode ser considerado 

um dos maiores desafios do ensino de teatro, que é descentralizar dos conteúdos de 

desenho e de artes plásticas. Uma possibilidade de mudança é o estímulo para 

abertura de um novo olhar para o teatro. 

  

Outro grande desafio encontrado é a formação especifica de profissionais para atuar 

em sala de aula ministrando a disciplina Arte, pois mesmo existindo uma legislação 
que ampara o profissional especializado na temática, existem docentes sem a 
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formação exigida como é o caso, já mencionado, das professoras de Arte da escola 

pesquisada. Esta constatação ampara-se na 5.692/71 conforme citação abaixo: 

 
A lei 5.692/71 publicada em 1971 pegou todos de surpresa e exigia que um 
único professor licenciado em educação artística – curso que só passou a 
existir, em nível superior, três anos depois – ministrasse as aulas. O déficit 
de professores formados na área fez com que as escolas optassem por 
adaptar seus currículos oferecendo ora desenho geométrico (conteúdo de 
matemática), ora como professor de educação física. Essa Prática pode ser 
observada em muitas escolas brasileiras (MAROLA, 2007, p. 16). 

  

A mudança de desse cenário equivocado de ensino de arte na escola e 

consequentemente do ensino de teatro deve partir não apenas da gestão escolar, 

mas também dos professores polivalentes numa tomada de consciência a partir do 

entendimento que a prioridade nesse ensino específico deve ser dos professores 

licenciados na área de Arte. O professor polivalente deveria abrir mão da sua 

permanência egóica na disciplina que de fato é imprópria ao seu perfil, 

decididamente ele não está apto para desempenhar essa função. Essa consciência 
não se revela no caso das professoras da escola objeto de nosso estudo, um 

exemplo disso é o posicionamento da professora A que possui graduação em 

pedagogia e ministra aulas de religião, há uma crença de sua parte que por 

“associar” a arte sacra à religião ela garante dar conta da temática Arte estimando 

uma percentagem de 75 a 80% de aproveitamento dos alunos. Contudo, podemos 

afirmar que há um prejuízo no que se refere à construção do conhecimento estético 

e artístico. A possibilidade de dirimir esse prejuízo é abrir concursos para a área de 

Arte (Artes cênicas, música e artes visuais) com a exigência de formação na área 

que será trabalhada na escola, enquanto isso não ocorre à solução é que essa 

disciplina seja ministrada por professores que tenham em sua práxis trânsito por 

alguma linguagem artístico.  

Outro fator citado como desafio para implementação do teatro em sala de aula é o 

espaço, já que a Escola não possui estrutura suficiente para tais práticas 
pedagógicas. 

A escola pública tem passado por uma diversidade de fatores que exigem 
um esforço enorme da comunidade escolar, necessitando o professor de 
muita criatividade para que consiga executar seu plano de ensino, a partir 
de algumas dificuldades encontradas: grande número de alunos falta de 
espaço físico disponível, grande número de turmas a serem trabalhadas, 
pouco tempo para as aulas de Arte, dentre outros. (MORAES, 2011. p.17) 
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Assim, podemos constatar que o espaço físico é um problema generalizado que 

assola as escolas em todo do Brasil. Mas, também há de convir que o professor de 

Arte não deva esconder-se atrás desta dificuldade e por isso não realizar suas 

atividades artísticas, pois existem possibilidades criativas de solução para esse 

problema, como buscar ministrar aulas em salas alternativas, pátio e outros lugares 
improvisados até que se tenha um local adequado. 

 
A escola será apresentada como o espaço no qual o teatro é trabalhado 
enquanto processo educativo, buscando-se perceber como essa linguagem 
artística, mesmo dentro de um espaço disciplinar, consegue burlar a ordem 
a partir de seu processo de trabalho, o qual possui maneiras próprias de 
fazer, que, ao serem postas em prática, podem ser estabelecidas como um 
movimento que traz uma inovação, outra forma de lidar com o 
conhecimento na escola. (RYNGAERT, apud MORAES, 2011, p. 45). 
  
 

Outro fator complicado alegado é a falta de materiais didático-pedagógicos 

específicos para o ensino de teatro, pois não há no mercado, tampouco nas escolas 

livros direcionados ao tema, daí quem deseja ministrar aula, precisa elaborar seu 

material a partir de pesquisas em livros ou internet, montar uma apostila e ir para 
sala de aula. Porém, surge como uma pequena luz no fim do túnel o Programa Mais 

Educação que além de tentar trazer a educação em tempo Integral injeta por meio 

do PDDE Integral recursos que permitem a compra de materiais para as atividades 

teatrais, desde que seja escolhida em seu cadastramento. Assim, esta pode ser 

mais uma possibilidade de inserção do teatro na escola. 

 

Outrossim, a escola ainda não reconhece o valor pedagógico do ensino de arte 

perante ao aluno, sendo assim, é reconhecido apenas como mero componente 

curricular. Isso, de fato compromete o desenvolvimento das atividades, e 

consequentemente a disciplina, com isso é necessário fazer uma reflexão acerca do 

teatro e garantir respaldo para que o ensino teatral ganhe a sua real notoriedade e 
importância. 

 
O teatro não precisa de carteiras, cadeiras, quadro-negro, giz, mas de um 
espaço que seja construído para que o aluno experiencie as dinâmicas, os 
jogos dramáticos e teatrais, através de seu corpo. O trabalho teatral baseia-
se “na vivência do momento, em sua presença expressiva, materializando 
no corpo os pensamentos, as reflexões, as sensações e os sentimentos”. 
(PEDROSO, apud MORAES, 2011, p. 16). 



50 
 

 
 

 
 

Portanto, enxerga-se no teatro uma porta aberta capaz de propiciar ao aluno uma 

educação estética pautada na relação sensível e direta com e para o outro, na 

produção e apreciação teatrais que permitam uma ampliação de sua percepção a 

partir da experimentação sem dissociar, no entanto desassociar o corpo da mente 

como é imposto pelo modelo educacional vigente. 
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CONCLUSÃO 
 

Após  discorrer sobre breve  percurso histórico do ensino de arte e posteriormente 

do ensino do teatro, viu-se que sua história é complexa e difícil. Então, pode-se 

perceber que o ensino dessa disciplina ainda é um reflexo de problemas oriundos do 

passado. Entretanto, o ensino de teatro vem ganhando aos poucos um espaço 

significativo na educação básica ao longo dos anos, mas ainda com desafios 

enormes a serem vencidos.  

 Assim, mesmo tendo fundamentação na legislação vigente no Brasil e apoio 

pedagógico nos Parâmetros Curriculares Nacionais, o ensino de teatro na Escola 

Adelina Maria de Santana Souza vem sendo utilizado forma incoerente, já que ainda 
é visto como mero meio de aprendizagem para assuntos de outras disciplinas, 

deixando de lado todo seu leque de opções pedagógicas ou para apenas ser 

utilizado como apoio de eventos e comemorações escolares. Em vista disso, a 

pesquisa aponta questões preocupantes na escola abordada, professores sem 

formação inicial em artes, ou seja, há uma contradição no que é previsto por lei e o 

que acontece de fato na vida escolar.  Além disso, constatou-se ainda que as 
professoras tenham consciência da relevância do ensino de teatro. Contudo, não 

realizam aulas abordando o teatro como deveriam. Com isso, o teatro é deixado de 

lado por falta de uma metodologia consistente que mantenha o diálogo entre teoria e 

prática. 

Dessa forma, conclui-se que a Escola Adelina Maria de Santa Souza, passou e 

passa por momentos difíceis em seu legado no tocante ao ensino teatral. Pois, é 

evidente na pesquisa que o teatro ainda é usado na escola enquanto meio e não e 

como linguagem como preconiza os PCNs. Então, sugere-se que sejam utilizados 

professores com formação específica em arte como recomenda a LDB, bem como 

façam uso de metodologias nas quais priorizem o saber-fazer, isto é, aproximar a 

teoria e a prática diminuindo uma lacuna que existe entre ambas, proporcionando 

assim ao educando uma formação em arte que estimule sua sensibilidade, sua 

produção e sua percepção. 
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Além disso, sabendo da dificuldade que a escola possui é aconselhável uma 

articulação maior entre docentes e direção a fim de diminuir o distanciamento entre 

escola/ensino de teatro como assunto didático. Portanto, o ensino do teatro ainda 
tem um longo e tortuoso caminho a percorrer para chegar ao que prega a Lei de 

Diretrizes e Bases. 
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Anexos 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

NÚCLEO DE LICENCIATURA EM TEATRO 
 

Pesquisa para o TCC – Título:ARTE NA ESCOLA: UM PANORAMA ANALÍTICO DA 
APLICAÇÃO DO TEATRO NO ENSINO FUNDAMENTAL II NA ESCOLA 

MUNICIPAL ADELINA MARIA DE SANTANA SOUZA 
Orientadora: Profª. Dra. Urânia Auxiliadora Santos Maia de Oliveira 

Pesquisadora: Monalisa Dias Menezes  

Escola Pesquisada: Escola Municipal Adelina Maria de Santana Souza 
 

1. Área Formação? 

2. Quantas turmas lecionam e qual serie? 
3. Qual sua carga horária semanal em cada uma delas? 

4. Quantos alunos por turma? 

5. Onde é ministrada a aula? Pode descrever o espaço que aplica as aulas? 

6. No seu planejamento anual da disciplina arte, o teatro faz parte desse plano? 

E se faz parte, como são escolhidos e quais são os assuntos a serem 

ministrados no momento da aula de teatro? 

7. Utiliza as orientações dos PCN’s, LDB, mais especificamente, de Teatro, para 

fazer o seu planejamento? 

8. Como é sua metodologia/pratica em sala para?. 

9. A escola faz eventos, projetos?Tem utilização do teatro no mesmo? Cite 

alguns 
10. Algum professor na escola de outras disciplinas utiliza o teatro como meio de 

aprendizagem? 

11. Por parte dos alunos, existem entusiasmos ou reprovação para a realização 

das atividades quando se referi a teatro? Cite exemplos. 
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12. Algum aluno já conheceu um teatro?. 

13. Eles já assistiram alguma apresentação de grupos de teatro? 

14. Pode me responder o que porque foi ministrar essa disciplina? 
15. A equipe pedagógica e diretiva te da algum suporte para a realização das 

aulas? 

16. Uma vez que sua formação é em outra área da disciplina ministrada, você 

acredita que os alunos saem prejudicados? . 

17. Você acha que sua formação acadêmica contribui para a sua prática docente 

na escola? Em quais aspectos? 

18. Como faz para ficar por dentro dos assuntos ministrados? 

19. Tem interesse em aperfeiçoar os seus conhecimentos referentes a teatro? 

20. Em sua opinião, quais são as contribuições do teatro na formação e 

desenvolvimento do aluno? 

21. Quais desafios você encontra para realizar as suas aulas (Didaticamente, 
metodologicamente, pedagogicamente e estrutural) e como faz para superá-

lo? 
22. Tem algo a acrescentar na entrevista que foi colocado na conversa? 

 

 


