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RESUMO 

 

Esse trabalho, “O currículo de Arte – a linguagem do Teatro para os anos iniciais do Ensino 
Fundamental no Estado de São Paulo”, tem como objeto de estudo as Orientações 
Curriculares e Didáticas de Arte (OCDArte), na linguagem do Teatro, para os 1ºs, 2ºs e 3ºs 
anos do Ensino Fundamental da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (2013/2015). 
Os autores dessa proposta curricular são: um consultor especialista na área do Teatro e um 
Grupo de Referência de Arte, composto por dezessete Professores Coordenadores de Arte dos 
Núcleos Pedagógicos das Diretorias Regionais de Ensino (PCNP) do qual o pesquisador dessa 
investigação fez parte. As metodologias adotadas para este estudo têm caráter qualitativo e 
quantitativo incluindo revisão bibliográfica e pesquisa documental. Essa análise compõe-se de 
um relato do processo de construção e implementação das orientações curriculares que são 
objeto desse estudo e que teve proposta de autoria colaborativa; partimos então para uma 
contextualização do momento social e político dessas etapas; fizemos uma breve análise da 
sua estrutura editorial e gráfica; e finalmente focamos nossa análise na área específica do 
nosso estudo, a linguagem do teatro, nessas orientações curriculares para os anos iniciais, 
discutindo as metodologias adotadas, os recursos pedagógicos e as bases teóricas, no sentido 
de colocar em perspectiva e aprofundar as diferentes dimensões do documento. Nosso 
objetivo é compreender se o processo de construção dessas orientações permitiu a 
participação de todos os atores envolvidos, como se manifesta a linguagem teatral nestas 
orientações, e ainda contribuir para a discussão dessa proposta curricular e didática, refletindo 
sobre seu alinhamento com as tendências contemporâneas de concepção de arte, de educação 
e de aprendizagem em arte. Observamos que as OCDArte, na linguagem do Teatro, como está 
estruturada, tem um papel relevante no ensino para os anos iniciais, visto que, a preparação 
dos educadores nessa linguagem é, regra geral, insuficiente. Por outro lado, percebemos 
algumas lacunas nas escolhas e adaptações das obras literárias que permeiam as situações de 
aprendizagem estudadas, assim como uma presença tímida da ação de contextualização e das 
propostas interdisciplinares.  

Palavras-chave: Políticas Públicas; Currículo; Ensino de Arte; Linguagem do Teatro; Ensino 
Fundamental I. 
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ABSTRACT 

 

This work, “The Art curriculum – Theater language in the early years of Elementary School 
in the State of São Paulo”, has as object of study the Curriculum Guidelines and Art Teaching 
(OCDArte) in the language of Theater, for the 1st, 2nd and 3rd years of Elementary Education 
of the Education Secretariat of the State of São Paulo (2013/2015). The authors of this 
curriculum proposal are: an expert consultant in the area of Theatre and an Art Reference 
Group, constituted by seventeen Art Coordinating Teachers of the Pedagogic Nuclei of the 
Regional Teaching Directories (PCNP) of which the investigator of this research was part. 
The adopted methodologies in this research have a qualitative and quantitative character 
including literature review and documentary research. This analysis consists of an account of 
the construction and implementation process of the curriculum guidelines that are the subject 
of this study and that had collaborative authoring proposal; then we set off for a 
contextualization of the social and political point of these steps; made a brief analysis of its 
editorial and graphic structure; and finally we focused our analysis on the specific area of our 
study, the theater language, on these curriculum guidelines for the early years, discussing the 
adopted methodologies, its teaching resources and its theoretical basis, in order to put into 
perspective and deepen the different dimensions of the document. Our goal is to understand if 
the construction process of these guidelines has enabled the participation of all stakeholders, 
how it manifests the theatrical language in these guidelines, and further contribute to the 
discussion of this curriculum and didactic proposal, reflecting on its alignment with 
contemporary design trends of art, education and art learning. We note that the OCDArte, in 
the language of theater, as it is structured, has an important role in education for the early 
years, since the preparation of educators in this language is generally insufficient. On the 
other hand, we notice some gaps in the choices and adaptations of literary works that 
permeate the studied learning situations, as well as a shy presence of contextualization action 
and interdisciplinary proposals.  

 

Keywords: Public Policies; Curriculum; Art Education; Theatre Language; Basic Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

Tendo um percurso profissional dedicado a arte, particularmente a linguagem do 

Teatro e o seu ensino, o pesquisador desta investigação sentiu a necessidade de discutir este 

tema tão caro à educação atualmente. A arte sempre esteve presente em sua formação escolar 

e profissional. Além da sua formação acadêmica, a partir de 1990 estudou interpretação teatral 

com alguns artistas reconhecidos como Myrian Muniz, Cláudio Mamberti, Cláudio 

Cavalcanti, Amir Hadad, entre outros; Método Laban (Dança Educativa Moderna) com Maria 

Duschenes, Cybele Cavalcanti e Lenira Rangel; danças populares com Antonio Nóbrega, 

Ivaldo Bertazzo e Ballet Stagium; música com Pedro Paulo Bogossian e Jean Garfunkel. 

Participou também de alguns espetáculos profissionais e amadores. Possui ainda formação em 

yoga, tai chi chuan e ginástica holística. Desde 1999 atua como professor de Arte e de Teatro 

em instituições públicas, privadas e em projetos sociais. 

Atualmente é Professor de Arte na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 

(SEE/SP). Teve também a experiência como Professor Coordenador de Arte do Núcleo 

Pedagógico em 2011 e 2012 na Diretoria de Ensino Região Centro Oeste. Através desse cargo 

atuou também como colaborador no desenvolvimento e implementação das Orientações 

Curriculares e Didáticas de Arte para os anos iniciais do Ensino Fundamental, que constitui o 

nosso objeto de estudo. Ter participado como colaborador no desenvolvimento e 

implementação dessas Orientações Curriculares foi uma oportunidade muito especial de 

realizar um trabalho extremamente prazeroso em vários sentidos, mas principalmente no 

sentido da troca e também da perspectiva de contribuir para proximidade da Arte com as 

crianças.   

Com a intenção de unificar o currículo escolar para as escolas estaduais e garantir uma 

base comum de conhecimento e competência para os professores e alunos, a Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo, nos últimos dez anos, implantou propostas curriculares 

oficiais para todas as disciplinas a serem desenvolvidos a partir do 6º até o 9º ano do Ensino 

Fundamental e também no Ensino Médio. No caso dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

do 1º até ao 5º ano, implantou um programa chamado Ler e Escrever que consiste em um 

conjunto de linhas de ação articuladas que inclui formação, acompanhamento, elaboração e 

distribuição de materiais pedagógicos e outros subsídios, mas infelizmente a disciplina Arte 

não está contemplada por esse programa para essa faixa etária.  
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Considerando a importância do ensino de Arte nos primeiros anos do Ensino 

Fundamental e considerando também que essa disciplina não está incluída no programa Ler e 

Escrever, o Governo do Estado de São Paulo deu início, em 2011, à construção das 

Orientações Curriculares e Didáticas em Arte para os anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Seu processo de elaboração contou com uma proposta de escrita colaborativa e teve uma 

publicação preliminar online em 2013 e publicação final em 2015. Essa proposta curricular 

tem como autores um consultor especialista de cada uma das linguagens da disciplina Arte 

(Artes Visuais, Teatro, Música e Dança) e um Grupo de Referência de Arte, composto por 

dezessete Professores Coordenadores de Arte dos Núcleos Pedagógicos das Diretorias 

Regionais de Ensino (PCNP) do qual o pesquisador desse trabalho fez parte.   

Nesse sentido, essa pesquisa tem como objeto de estudo as Orientações Curriculares e 

Didáticas de Arte, na linguagem do Teatro, para os 1ºs, 2ºs e 3ºs anos do Ensino Fundamental 

da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (2013/2015). Empenhamo-nos em fazer 

uma investigação, em grande parte, numa perspectiva qualitativa, dessa proposta curricular. 

Não desprezando o caráter quantitativo, com levantamento de dados em que serviram como 

base auxiliar para as análises qualitativas.   

O tema escolhido está diretamente ligado com a trajetória recente do dia-a-dia em sala 

de aula do pesquisador. Durante dois anos participou da construção desta proposta curricular e 

nesse período pode detectar inúmeros problemas que não foram discutidos à época da 

elaboração. A realização dessa pesquisa constituiu lócus adequado para a discussão das 

OCDArte, na linguagem do Teatro, para os anos iniciais.  

Para essa análise, tomou-se como referência a perspectiva teórica de análise 

documental. Procurou-se seguir as orientações sugeridas por Cellard (2012), Helder (2006), 

Silva, Almeida e Guidani (2009), em relação à avaliação dos documentos. A adoção do uso 

desses documentos em nossa investigação se justifica pelo valor de informações que deles 

colhemos e reavemos. Sendo eles vestígios de um passado, são testemunhas, propiciam 

aumentar o entendimento e a compreensão de nossos questionamentos e dúvidas em torno do 

nosso objeto de estudo. Apesar da pesquisa documental não se limitar apenas a documentos 

escritos, mas também poder se sustentar em outros veículos como fotografias, filmes, entre 

outros, optamos por nos restringirmos aos documentos oficiais publicados em formato PDF, 

via internet, em 2013 e 2015.  
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O trabalho está organizado em 4 capítulos e mais as Considerações Finais. O primeiro 

capítulo, intitulado A disciplina de arte no Brasil e no Estado de São Paulo, apresenta o 

panorama histórico do ensino de arte no Brasil. Para se ter uma compreensão sobre o ensino 

de arte hoje foi necessário abordar sucintamente o percurso da disciplina de arte no Brasil e 

no Estado de São Paulo, de modo a adquirir conhecimentos da sua história, das bases teóricas 

e pedagógicas que nortearam o ensino de arte na contemporaneidade, particularmente na área 

do Teatro, por outro lado abordamos também a legislação aplicada à educação que foi sendo 

adotada. 

O segundo capítulo, intitulado A linguagem do Teatro e a Educação, trata da 

linguagem particular do teatro, procuramos definir qual é o seu sentido e o que é arte. 

Partimos então para uma abordagem histórica sobre o teatro e sua relação com a educação. 

Percebemos então que essa história é intrínseca com a história da própria humanidade: ela é 

longa e riquíssima. Buscamos algumas das mais importantes referências do teatro e da 

educação abordando os principais momentos, principais teatrólogos que vão fundamentar e 

demonstrar a relação do teatro na educação e defender a sua presença. Na sequência focamos 

na sala de aula com teatro no Brasil, traçamos uma breve história e principais contribuições 

teóricas que influenciam as mais importantes tendências e modelos de teatro na educação, 

inclusive em nosso objeto de estudo.  

O terceiro Capítulo: A Construção da Pesquisa: um relato da trajetória apresenta os 

procedimentos metodológicos adotados para averiguação do nosso objeto de estudo e também 

os instrumentos de recolha de dados. Relatamos o seu processo de construção e 

implementação que se constituiu numa experiência educativa em que se buscou 

democraticamente ampla participação da comunidade escolar através de fóruns de debate e 

autoria colaborativa.  

O quarto Capítulo: Análise documental: a linguagem do teatro nas OCDArte dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, compõe-se inicialmente de uma contextualização do 

momento social e político em que se deu sua realização, uma breve análise da sua estrutura 

editorial e finalmente focamos a área específica do nosso estudo, a linguagem do Teatro, 

discutindo as metodologias adotadas e principais referências teóricas.  

As abordagens metodológicas adotadas para a realização desta pesquisa de natureza 

qualitativa incluem a revisão bibliográfica e a pesquisa documental que contribuíram 

positivamente para a realização de diagnósticos, sua sistematização e reflexões que são 
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apresentadas nas Considerações Finais. Por outro lado, temos consciência de que o assunto 

não se esgota nesse trabalho, e que há muito a investigar, refletir e dialogar sobre as questões 

aqui apresentadas e discutidas.  

Para o momento, estamos certos de que nos empenhamos em realizar uma pesquisa 

com o objetivo de contribuir com a discussão e reflexão sobre o ensino de Arte e da utilização 

da linguagem do Teatro na Educação formal e em especial nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental. 
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1. A DISCIPLINA DE ARTE NO BRASIL E NO ESTADO DE SÃO PAULO  

 

Assim como as disciplinas e o próprio currículo tiveram percurso lento e conturbado, a 

disciplina Arte apresenta características próprias, pois desde a sua implantação foi 

considerada como complemento, um acessório, um luxo. Em alguns períodos, destinada 

exclusivamente à elite. Desejamos percorrer a trajetória da disciplina de Arte no Brasil e no 

Estado de São Paulo, conhecer os modelos predominantes e tendências pedagógicas que 

nortearam os diferentes períodos do ensino de Arte. Entender o seu desenvolvimento e com 

uma visão fundamentada e clara compreender melhor o momento atual do ensino de Arte para 

os 1ºs, 2ºs e 3ºs anos do Ensino Fundamental do Estado de São Paulo. 

 

1.1  Breve história da disciplina de Arte no Brasil 

A disciplina de Arte inicia seu percurso com a própria história do Brasil Colônia, das 

oficinas onde os mestres ensinavam a pintura, o entalhe e a escultura, inicialmente servindo a 

uma necessidade de cunho religioso, até assumir no fim do século XIX o estatuto do desenho 

ensinado para o trabalho industrial. 

No Quadro 1 apresentamos o desenvolvimento da disciplina no período compreendido 

pelos séculos XVI e XIX. Observamos que o ensino de Arte foi pela primeira vez 

institucionalizada no Brasil com a Missão Francesa (1816) com o modelo neoclássico apenas 

no século XIX. Mas esse ensino se mostrou elitista. Esse panorama só é alterado no contexto 

republicano em que os liberais propõem o ensino do desenho na educação numa perspectiva 

anti-elitista para preparar mão de obra para a indústria.  

 

Quadro 1 -  História da disciplina Arte no Brasil: da colônia ao império 

1550 – 1800 O movimento Barroco teve no Brasil como expoente a cidade de Ouro 

Preto/MG. Trazido de Portugal, recebeu através da criação popular 

características que podem ser consideradas de cunho nacional. O ensino 

da arte barroca tinha lugar nas oficinas através do fazer sob a orientação 

do mestre. Estas oficinas eram a única educação artística popular na 

época.  



17 

1816 Primeira institucionalização do ensino de Arte foi a Missão Francesa com 

o modelo neoclássico, para a Escola de Ciências Artes e Ofícios, criada 

por decreto de D. João VI. Sua concepção era de cunho mais popular. Um 

equilíbrio entre a educação popular (indústria) e educação da burguesia 

(Belas Artes). 

1826 A Escola de Ciências Artes e Ofícios começou a funcionar sob o nome de 

Escola Imperial das Belas-Artes. Não só o nome havia sido trocado, mas, 

principalmente sua perspectiva de atuação educacional torna-se 

extremamente elitista. Exercícios de cópias. Neoclassicismo. 

1856 A criação no Rio de Janeiro do Liceu de Artes e Ofícios de Bethencourt da 

Silva (1831-1911) mereceu de pronto um alto grau de confiança das 

classes menos favorecidas. Coube aos Liceus de Artes e Ofícios, criados 

na maioria dos Estados a tarefa de formar não só o artífice, mas os 

artistas que provinham das classes operárias. 

1870 Com a criação do Partido Republicano pelos liberais contrários ao 

império, veio críticas à situação educacional, assim como, necessidade de 

se estabelecer uma educação para o povo e para os escravos. A 

necessidade de um ensino do desenho apropriado era referida como um 

importante aspecto da preparação para o trabalho industrial. Rui Barbosa 

subscreveu as ideias de Walter Smith nos Pareceres sobre a reforma da 

educação primária e secundária. É ainda em Walter Smith que se baseou 

para traçar as recomendações metodológicas para o ensino do desenho. 

1871 O objetivo da orientação que o arte-educador inglês Walter Smith 

imprimia aos seus escritos e suas atividades como organizador do ensino 

da Arte em Massachusetts (EUA) era a popularização do ensino da Arte, 

concebido como ensino do desenho, isto é, ensino preparatório para o 

design. Os principais divulgadores de Walter Smith no Brasil foram o 

jornal O Novo Mundo; Rui Barbosa e Abílio César Pereira Borges através 

de seu livro Geometria Popular. 

1876 Publicação do livro Desenho Linear ou Geometria Prática Popular, do 

educador Abílio César Pereira Borges, espécie de sumário do Teacher’s 

manual for free hand drawing de Walter Smith (1873). Esse livro teve, no 

mínimo, 41 edições e foi usado em escolas pelo menos até 1959.  

O objetivo do livro, explicitado por ele próprio, era propagar o ensino do 

desenho geométrico e educar a nação para o trabalho industrial.  

        Fonte: BARBOSA (1989, 2011), COUTINHO (2011) 
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Numa segunda fase da história da República, até o fim do século XX, analisamos as 

principais resoluções no ensino da Arte. No início do século XX assistimos ao processo de 

valorização do ensino de Arte através do trabalho de Anísio Teixeira, sob influência de 

Dewey que se concretizam nas primeiras teorias de arte-educação no Brasil. 

Entre 1914 e 1927, o ensino da Arte volta a ser objeto de discussões através do 

movimento que ficou conhecido pelo nome de “escola nova”. Defendia-se a arte para todos na 

escola. A “escola nova” defendia a ideia da arte como instrumento mobilizador da capacidade 

de criar ligando imaginação e inteligência. Os pressupostos teóricos para a valorização da arte 

nesse movimento foram principalmente inspirados em John Dewey e defendidos por Anísio 

Teixeira1. As interpretações diversificadas das ideias de John Dewey conduziram o ensino da 

arte no Brasil a caminhos distintos: a observação naturalista; a arte como expressão de aula; 

como introjeção da apreciação dos elementos do desenho; pedagogia experimental; estudo das 

características do desenho infantil; e o início da livre expressão da criança. 

Os primeiros escritos de Dewey2, em 1929, sobre arte e ensino da Arte podem ser 

classificados como naturalistas, e foram exatamente estes escritos que maior influência 

exerceram sobre a arte-educação no Brasil. O divulgador desta fase do pensamento estético de 

Dewey foi Nereo Sampaio, um professor de desenho da Escola Normal do Rio de Janeiro. 

Nesse período foram criadas as primeiras escolas de arte para crianças e adolescentes. Nomes 

como Theodoro Braga3, Anita Malfatti4 e Mario de Andrade5 fomentavam essas práticas.  

                                                           
1 Anísio Spínola Teixeira (Caetilé BA 1900 / Rio de Janeiro RJ 1971), foi advogado, intelectual, educador e 
escritor. Precursor e divulgador da obra de John Dewey no Brasil. Defendia uma escola pública de qualidade 
para todos, laica e obrigatória. Morreu no auge da ditadura militar de morte suspeita. (Infoescola)  
 
2 John Dewey (Burlington Vermont 1859 / Nova York 1952). Foi filósofo, escritor, professor e psicólogo. 
Representante do pragmatismo norte-americano. Definiu sua filosofia como instrumentalista. O crescimento e o 
desenvolvimento são os termos chave de seu pensamento filosófico. Dewey defendeu uma humanização da 
sociedade capitalista. Como psicólogo, sustentou a ideia de que todas as formas de relação conduziam 
basicamente a uma adaptação ao meio (funcionalismo). (UOL Educação) 
 
3 Theodoro José da Silva Braga (Belém PA 1872 / São Paulo SP 1953). Pintor, historiador da arte, ilustrador, 
decorador, professor. Entre as atividades empreendidas em São Paulo, destaca-se a criação da Escola Brasileira 
de Arte. Pública, em 1942, o livro Artistas Pintores do Brasil, além de livros técnicos de desenho e artigos em 
jornais e revistas. (Enciclopédia Itaú Cultural) 
  
4 Anita Catarina Malfatti (São Paulo SP 1889 / idem 1964). Pintora, desenhista, gravadora, ilustradora e 
professora. Foi uma importante e famosa artista plástica. Participou da Semana de Arte Moderna e a partir de 
1928 passou a lecionar em algumas instituições de ensino e também em seu ateliê em São Paulo.  (Enciclopédia 
Itaú Cultural) 

5 Mário Raul Moraes de Andrade (São Paulo SP 1893 / idem 1945) foi escritor, musicólogo, poeta, crítico 
literário, folclorista, professor e ensaísta. Personalidade chave da Semana e Arte Moderna, de 1922, tinha grande 
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 Como influências de John Dewey podemos destacar: a arte como experiência e os 

primeiros livros sobre o desenho infantil. 

Com o estado Novo, em 1935, há uma interrupção deste processo que somente é 

retomado nos anos da década de 1950. O Estado Novo interrompe o desenvolvimento da 

Escola Nova e cria o primeiro entrave ao desenvolvimento da arte-educação. Foi um período 

de retorno e diluição das propostas anteriores com estereótipos na sala de aula, trabalhos 

manuais, música e canto orfeônico. 

Em 1948, Augusto Rodrigues6, deu início ao Movimento Escolinhas de Arte, que 

procurava desenvolver a autoexpressão da criança e do adolescente através do ensino das 

artes. Em 1971 o "Movimento Escolinhas de Arte" estava difundido por todo o país com 32 

Escolinhas, oferecendo cursos de artes para crianças e adolescentes e cursos de arte-educação 

para professores e artistas com supervalorização da Arte como livre expressão. Segundo 

Barbosa, (1984, p. 15) entre os anos de 1958 e 1963 tivemos as classes experimentais com 

Arte.  

As práticas das escolinhas começaram a se fazer presentes na escola primária 
e secundária por meio das classes experimentais criadas no Brasil depois de 
1958. Convênios foram estabelecidos com instituições privadas para treinar 
professores, chegando mesmo as Escolinhas a serem uma espécie de 
consultores de arte-educação para o sistema escolar público. Até 1973 as 
Escolinhas eram a única instituição permanente para treinar o arte-educador. 
(BARBOSA, 1984, p. 15). 

 

No início dos anos de 1960 assistimos ao aparecimento de vários movimentos de 

cultura e educação popular no Brasil em que Paulo Freire foi um dos protagonistas. Conforme 

cita Fávero (2000): o Movimento de Cultura Popular (Recife, 1960); Campanha “De pé no 

chão também se aprende a ler” (Natal, 1961); Movimento de Educação de Base, criado pela 

Conferência Nacional de Bispos do Brasil – CNBB (1961); Centro Popular de Cultura, criado 

por Carlos Estevam Martins, Oduvaldo Viana Filho e Leon Hirzman, na União Nacional dos 

Estudantes – UNE (1961); Primeira experiência de alfabetização e conscientização de adultos, 

feita por Paulo Freire (Recife, 1962); Campanha de Alfabetização da UNE (1962); 

                                                                                                                                                                                     
influência no meio intelectual e teve vários cargos públicos relacionados com cultura e educação. Sua principal 
obra literária é o livro “Macunaíma”.  (Brasil Escola) 
6 Augusto Rodrigues (Recife PE 1913 / Resende RJ 1993). Educador, pintor, desenhista, gravador, ilustrador, 
caricaturista, fotógrafo, poeta. A criação da Escolinha de Arte do Brasil é um exemplo do seu empenho em 
renovar os métodos da educação artística para crianças e adultos. Essa iniciativa torna-se importante referência 
para o desenvolvimento da arte-educação no Brasil. (Enciclopédia Itaú Cultural)  



20 

Experiência de Brasília, ponto de partida para a adoção do Sistema Paulo Freire em vários 

Estados (1963); Criação do Plano Nacional de Alfabetização (1964). 

Em termos legais, é aprovada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), Lei 4.024 de 20 de dezembro de 1961. Nela o Ensino Médio tinha uma 

ampla perspectiva formativa para o mundo do trabalho, considerando sua modalidade técnica 

profissionalizante e sua vocação para formação de professores das séries escolares iniciais. 

Observe a descrição no Artigo 34:  

Art. 34. O ensino médio será ministrado em dois ciclos, o ginasial e o 
colegial, e abrangerá, entre outros, os cursos secundários, técnicos e de 
formação de professores para o ensino primário e pré-primário. 
(REVOGADO PELA LEI Nº 5.692, 1971). 

 

Nos anos de 1970 com as “Diretrizes e Bases da Educação” – Lei Federal nº 5692/71 – 

resultante do acordo entre o Ministério da Educação e Cultura (MEC) e United States Agency 

for International Development (USAID), foi criada a disciplina Educação Artística. De acordo 

com interpretações desta lei, arte-educação é concebida como uma atividade e não como uma 

disciplina, portanto o sistema educacional não exige notas. Decorrente deste novo estatuto da 

Arte como disciplina, fez-se necessário formar professores, em 1973 foi criado o curso 

universitário de Licenciatura em Educação Artística que formava professores de Arte em 

apenas dois anos, habilitados para lecionar música, teatro, artes visuais, desenho, dança e 

desenho geométrico, tudo ao mesmo tempo. Era um curso polivalente nas universidades para 

formar professores polivalentes. 

A década de 80 foi marcada por movimentos que visavam maior dignidade para o 

ensino de Arte no Brasil, em 1980 dá-se a semana de Arte e Ensino na Universidade de São 

Paulo, reune 2.700 arte-educadores de todo o País que chamam a atenção para as questões da 

imobilização e isolamento do ensino da Arte: visam uma política educacional para as artes e 

arte-educação; propõem ação cultural do arte-educador na realidade brasileira; educação de 

arte-educadores, entre outras. 

De modo a fortalecer o movimento pelo ensino de Arte foram criadas uma série de 

associações profissionais, entre elas: em 1982, a Associação de Arte-Educadores de São Paulo 

(AESP), foi a primeira associação estadual do Brasil, a seguir a Associação de Arte-

Educadores do Nordeste (ANARTE) que envolvia oito estados, a Associação de Arte-
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Educadores do Rio Grande do Sul (AGA) e a Associação de Profissionais em Arte-Educação 

do Paraná (APAEP). 

Com a restauração da democracia, em 1983, e a perspectiva de abertura e de nova 

Constituição, houve maior liberdade de pensamento, troca de ideais e principalmente deu-se o 

concretizar dos ideais já tão batalhados, refletidos no ensino de Arte. Foi nesse ano que a 

Proposta Triangular7 começou a ser sistematizada no Festival de Inverno de Campos de 

Jordão, nos anos de 1987 e 1993. Esta metodologia foi intensamente pesquisada no Museu de 

Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo e na Secretaria Municipal de Educação 

sob o comando de Paulo Freire8 e Mário Cortela9. 

Em 1988, as catorze Associações de Arte-Educadores daquele momento criaram a 

Federação Nacional de Arte-Educadores. Estas associações foram fortes batalhadoras por 

melhores condições de ensino de Arte, negociando com as Secretarias da Educação e Cultura, 

o Ministério da Cultura, legisladores e líderes políticos. Tiveram grande influência na redação 

da Nova Constituição. A Constituição da Nova República de 1988 – na Seção sobre educação, 

o artigo 206, parágrafo II, determina: "O ensino tomará lugar sobre os seguintes princípios 

(...). II — liberdade para aprender, ensinar, pesquisar e disseminar pensamento, arte e 

conhecimento."  

Nessa época houve também reformas nos cursos universitários e na Pós-Graduação da 

USP. Novas metodologias educacionais na área de Arte são difundidas e discutidas, há uma 

busca de maior sensibilização para a importância da Arte no desenvolvimento humano, em 

particular na formação da criança, até que no ano de 1996 realiza-se uma conquista neste 

                                                           
7 Define-se esta proposta como inovadora, de tendência pós-moderna, pois propõe uma aprendizagem de tipo 
dialógico, construtivista e multicultural. 

8 Paulo Reglus Neves Freire (Recife PE 1921 / São Paulo SP 1997) foi filósofo, educador e pedagogista. 
Reconhecido internacionalmente como um dos mais importantes pensadores na história da Pedagogia mundial. É 
patrono da Educação Brasileira. Seu livro Pedagogia do Oprimido defende ideias como educação popular, 
formação da consciência política e o diálogo com as pessoas simples como um processo democrático. (Instituto 
Paulo Freire)  

9 Mário Sergio Cortella (Londirna PA 1954) é filósofo, escritor e professor. Escreveu diversas obras no campo 
da Filosofia e da Educação. Entre elas, A Escola e o Conhecimento: fundamentos epistemológicos e políticos, 
Não Nascemos Prontos!, Vida e Carreira: um equilíbrio possível? Em suas obras não deixa de lado a 
espiritualidade. (Pensador) 
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sentido, quando o ensino de Arte passa a ter carácter obrigatório através da promulgação da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação n.º 9394/9610, no artigo 26, parágrafo 2. 

Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do 
ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em 
cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da 
cultura, da economia e dos educandos. (REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 
12.796 DE 2013). 
§ 2 O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá 
componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica, 
de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. (REDAÇÃO 
DADA PELA LEI Nº 12.287 DE 2010).  

 

Com a promulgação da atual LDB destacou-se, como iniciativas que caracterizam esse 

período de reforma no campo da política educacional: a) a Emenda Constitucional nº14, de 

1996, que redefine o financiamento do ensino fundamental; b) a Lei nº 9.424/96, que cria o 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (FUNDEF); c) a criação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB) e d) a instituição do Exame Nacional de Cursos e do Exame Nacional do Ensino 

Médio (FONSECA, 2001, p.15). 

Em 1997, o Governo Federal, estabeleceu os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), destinados às quatro primeiras séries do ensino fundamental, onde houve a 

formalização da Arte como área de conhecimento. Esse documento foi constituído por 10 

volumes: Volume 1 – Introdução; Volumes de 2 a 7 – Documentos de Área (áreas curriculares 

obrigatórias): Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, História, Geografia, Arte e 

Educação Física; Volumes de 8 a 10 – Documentos dos temas transversais: ética, saúde, meio 

ambiente, pluralidade cultural e orientação sexual.  

Ao final de 1998, são publicados mais 10 volumes destinados às séries finais (5ª a 8ª) 

do Ensino Fundamental. Neles é acrescentado um volume de Língua Estrangeira nas áreas de 

conhecimento, e é acrescentado também o tema transversal “trabalho e consumo”. O 

construtivismo é um dos referenciais teóricos dos PCN. No documento ele é assim definido: 

Por muito tempo a pedagogia focou o processo de ensino no professor, 
supondo que, como decorrência, estaria valorizando o conhecimento. O 
ensino, então, ganhou autonomia em relação à aprendizagem, criou seus 
próprios métodos e o processo de aprendizagem ficou relegado a segundo 
plano. Hoje se sabe que é necessário ressignificar a unidade entre 
aprendizagem e ensino, uma vez que, em última instância, sem 

                                                           
10 Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,  (Vide Redação dada pela Lei nº 12.796 de 2013), (Vide Redação 
dada pela Lei nº 12.287 de 2010). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.870.htm#art3%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.870.htm#art3%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12061.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12061.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12061.htm
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aprendizagem o ensino não se realiza. A busca de um marco explicativo que 
permita essa ressignificação, além da criação de novos instrumentos de 
análise, planejamento e condução da ação educativa, na escola, tem se 
situado, atualmente, para muitos dos teóricos da educação, dentro da 
perspectiva construtivista. A perspectiva construtivista na educação é 
configurada por uma série de princípios explicativos do desenvolvimento e 
da aprendizagem humana que se complementam, integrando um conjunto 
orientado a analisar, compreender e explicar os processos escolares de 
ensino e aprendizagem. (BRASIL, PCN, 1997, p. 50). 
 

Entre os anos de 1995 e 1996 os PCN tiveram como colaborador em sua elaboração 

César Coll, diretor do Departamento de Psicologia Evolutiva e professor da Faculdade de 

Psicologia da universidade de Barcelona, Espanha. Em 1990 ele coordenou a reforma do 

ensino de seu país, a Renovação Pedagógica, modelo que inspirou mudança na educação em 

diversos países.     

Estes Parâmetros Curriculares definem a essência da educação brasileira. Eles são 

instrumentos normativos que pretendem direcionar o ensino brasileiro, em todas as áreas do 

currículo escolar. De acordo com o discurso oficial, a sua elaboração responde a necessidade 

de atender aos dispositivos legais que determinam o estabelecimento de conteúdos mínimos 

para o Ensino Fundamental e representa uma meta de qualidade para este nível de ensino. 

A justificativa para uma política de alterações na educação são as mudanças de ordem 

econômica, política, social e cultural, e nos processos de reestruturação do sistema produtivo 

e de internacionalização da economia que afetam a sociedade contemporânea. Segundo 

Fonseca (2001, p. 17) todas essas transformações acontecem num contexto neoliberal, forma 

de recomposição da hegemonia capitalista. Seus pilares são: a defesa do mercado como 

regulador da vida social; o endeusamento da iniciativa privada; questionamento da ação 

estatal e a diminuição do papel do Estado.  

Para Silva (1999, p.28) citado por Fonseca (2001, p.17), seu discurso privilegia a 

competitividade, a flexibilidade, a globalização, a privatização, o consumo e o mercado. 

Valorizando assim a produtividade e estimulando o individualismo e o consumismo. 

Consequentemente esse processo leva ao aprofundamento das desigualdades sociais, no 

aumento da miséria e no impedimento de pessoas mais humildes da participação na vida 

social, política e econômica do país. Nesse quadro, a política educacional brasileira tem se 

subordinado aos interesses dos organismos internacionais se adaptando à nova organização do 

trabalho e à nova ordem globalizada. Nesse sentido os compromissos dos PCN são com a 

ótica economicista, produtivista e eficientista, revestido de contornos nitidamente neoliberais.   
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Segundo Barbosa e Coutinho (2011, p. 31, 32) os PCN não estão dando o resultado 

esperado e o Ministério da Educação, a partir de 1998, implantou um programa intitulado 

Parâmetros em Ação: “que é uma espécie de cartilha para o uso dos PCN, determinando a 

imagem a ser “apreciada” e até o número de minutos para observação da imagem, além do 

diálogo a ser seguido.” Para o Dicionário Interativo da Educação Brasileira – EducaBrasil 

(2002) o objetivo do Parâmetros em Ação é:   

É a formação continuada de professores, de forma a facilitar a leitura, 
análise, discussão e implementação dos Parâmetros e dos Referenciais 
Curriculares Nacionais (...). Além disso, o programa tem como objetivo 
apoiar os sistemas de ensino orientando-os na formulação e no 
desenvolvimento de projetos educativos e de formação do exercício 
profissional de professores.  
 

Os PCN propõem em sua estrutura que se trabalhe os temas transversais como: ética, 

saúde, meio ambiente, orientação sexual, pluralidade cultural, trabalho e consumo, com o 

objetivo de que os alunos conquistem a cidadania plena; “enfrentem o mundo atual como 

cidadão participativo, reflexivo e autônomo, conhecedor de seus direitos e deveres” 

(BRASIL, 1997, p. 4).  

Outro argumento da proposição dos temas transversais é a motivação de trabalhos 

interdisciplinares, já que a ideia é que o tema gerador perpasse por várias matérias e de 

alguma maneira crie um elo entre elas facilitando o diálogo e o aprendizado. O documento 

explicita que as propostas são abertas e flexíveis, adaptáveis à realidade de cada região. 

Segundo Severino (2014) a maioria dos princípios encravados nos PCN não chegam ao dia-a-

dia escolar. Ele cita, como exemplo, a interdisciplinaridade que na teoria é algo muito 

louvável, mas que na prática é coisa inexistente (SEVERINO, 2014). 

Por outro lado, mesmo havendo um comprometimento de toda a comunidade escolar 

com os PCN, isso não seria o suficiente para sanar os problemas da educação brasileira. Essa 

questão é extremamente complexa e envolve, entre outros fatores, a desvalorização do 

magistério, a falta de condições materiais e de infraestrutura para a realização da tarefa 

pedagógica. 

Outra proposta dos PCN, é que o Ensino Fundamental passe a se organizar em quatro 

ciclos, correspondendo cada um a duas séries (BRASIL, 1997, p. 60-61; BRASIL, 1998, p. 

52-53). Dessa forma, as quatro séries iniciais corresponderiam aos 1ºs e 2ºs ciclos e as quatro 

últimas aos 3ºs e 4ºs ciclos. Segundo o documento, dessa maneira evita-se a excessiva 
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fragmentação do percurso escolar e as rupturas frequentes, assegurando-se assim, a 

continuidade do processo educativo. 

Os PCN propõem também a organização dos conteúdos escolares em “áreas de 

conhecimento”, que no 1ºs e 2ºs ciclos são Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, 

História, Geografia, Arte e Educação Física, sendo acrescentada, para os 3ºs e 4ºs ciclos, a área 

de Língua Estrangeira. Segundo o documento essa mudança se justifica a partir do 

entendimento de que “no Ensino Fundamental, um tratamento disciplinar, entendido como 

preponderantemente lógico e formal, distancia-se das possibilidades de aprendizagem da 

maioria dos alunos” (BRASIL, 1998, p. 58). 

O percurso do ensino de Arte no Brasil indica que a referida disciplina teve conquistas 

como a valorização enquanto área científica tão importante quanto ás outras áreas na 

formação do indivíduo. Quanto aos modelos predominantes e tendências pedagógicas há de se 

considerar que eles surgem em condições socioculturais e econômicas particulares. Assim 

como na história, os modelos convivem e se mesclam, apesar de cada um deles ter suas 

características próprias: seus fundamentos pedagógicos, estéticos e culturais. 

Em termos práticos é difícil encontrar um professor que use apenas um desses 

modelos em sala de aula, pois eles se integram, apesar de terem posicionamentos bem 

diferenciados. No Quadro 2 apontamos a diferenciação de cada um deles e os caminhos 

percorridos em nossa história.  

               

Quadro 2 - Modelos predominantes e tendências pedagógicas 

Arte como um saber  

e a pedagogia tradicional 

Fundamenta a história da educação. Este modelo  

se introduz no Brasil com a Academia de Belas Artes 

e permanece ainda ativo, sobretudo, nos cursos 

universitários, onde nos formamos professores.  

Arte como expressão  

e a pedagogia renovada 

Esta ideia perpassa grande parte das propostas do 

período Modernista, das reformas educacionais 

baseadas na Escola Nova às experiências de artes 

para crianças e adolescentes como atividades 

extracurriculares. Sob esta concepção se institui no 

Brasil o Movimento de Arte-Educação que divulga 

entre nós a ideia da livre-expressão. 
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Arte como linguagem Uma concepção que chegou tardiamente ao Brasil 

tendo se instalado com conforto nos cursos técnicos 

e universitários de formação artística de tendência 

mais funcionalista, como cursos de comunicação 

visual. 

Arte como cultura e a pós-

modernidade 

Proposições pós-modernas de ensino de Arte, como 

a educação para a cultura visual e a Proposta 

Triangular. O atual currículo de Arte da Secretaria de 

Estado de Educação se inclui entre estas 

proposições. 

A educação para a cultura visual Estratégia pedagógica diante da complexidade das 

sociedades contemporâneas. É necessário o 

concurso e colaboração de diferentes disciplinas e 

estratégias metodológicas que reforçam a ideia de 

interdisciplinaridade. 

Proposta Triangular A proposta indica três ações: ler, fazer e 

contextualizar. Ela, com esta base conceitual, passa 

a ser entendida como um sistema que busca dar 

conta da epistemologia da arte para o ensino de arte 

na contemporaneidade.  

        Fonte: BARBOSA (2011), COUTINHO (2011) 

Quando buscamos compreender esses modelos formativos e suas diferentes 

concepções, buscamos refletir sobre nossas próprias concepções de arte e de cultura. Assim 

como, uma compreensão mais aprofundada dos modelos que mais influenciaram e 

influenciam nosso objeto de estudo.  

 

1.2 Currículo hodiernamente no Brasil 

Foi homologada, em 1996, a Lei nº 9.394 que estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB)11, organizadas em seções e capítulos, sobre o Ensino Fundamental, 

onde incide este estudo, a lei indica na Seção III, no seu artigo 32, que o Ensino Fundamental 

                                                           

11 *Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, (Vide Adin 3324-7, de 2005), (Vide Decreto nº 3.860, de 2001), 
(Vide Lei nº 10.870, de 2004), (Vide Lei nº 11.274, de 2006), (Vide Lei nº 12.061, de 2009).    
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é obrigatório, tem duração de nove anos, é gratuito na escola pública, devendo iniciar aos seis 

anos de idade. Tem como objetivo a formação básica do cidadão, considerando a capacidade 

de aprender leitura, escrita e cálculo; a compreensão do ambiente natural e social, do sistema 

político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; o 

desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; e o fortalecimento dos 

vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se 

assenta a vida social. No artigo 34 defini o período escolar sendo pelo menos quatro horas de 

trabalho efetivo em sala de aula, com um aumento progressivo (ressalva ao ensino noturno). 

O Governo Federal, através do Ministério da Educação (MEC), elaborou também em 

1996, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Essas diretrizes têm como objetivos: 

orientar os professores e gestores por meio da normatização de alguns fatores fundamentais 

relacionados a cada disciplina; ser uma referência curricular e apoiar a revisão ou a 

elaboração da proposta curricular dos Estados e Municípios ou das escolas integrantes dos 

sistemas de ensino, tanto na rede pública quanto na rede privada; garantir que os alunos 

tenham acesso aos conhecimentos necessários para a integração na sociedade moderna como 

cidadãos conscientes, responsáveis e participantes. 

Para cada área de conhecimento existe um documento específico que apresenta 

uma proposição detalhada em objetivos, conteúdos, avaliações e orientações didáticas. Os 

objetivos gerais do Ensino Fundamental assim como os específicos de cada área, estão 

organizados em quatro ciclos, sendo que cada ciclo corresponde a duas séries do ensino 

fundamental. A proposta de trabalhos por ciclos tem como objetivo evitar a excessiva 

fragmentação do conhecimento e tornar possível uma abordagem mais complexa e 

integradora das disciplinas (BRASIL, 1998). 

 As áreas relacionadas ao Ensino Fundamental são: Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências Naturais, História, Geografia, Artes, Educação Física e Língua Estrangeira. 

Complementarmente as áreas, os PCN propõem uma organização curricular na qual o 

conhecimento é desenvolvido por campos de interligação denominados temas transversais. Os 

temas transversais escolhidos são os seguintes: Ética, Saúde, Meio Ambiente, Orientação 

Sexual, Pluralidade Cultural, Trabalho e Consumo (BRASIL, 1998). Essa concepção 

curricular busca a realização de trabalhos interdisciplinares. 
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais são instrumentos que norteiam o cotidiano da 

prática pedagógica, e que podem ser transformadas continuamente pelo professor no que 

refere a rever objetivos, conteúdos, formas de encaminhamento das atividades, expectativas 

de aprendizagem, maneiras de avaliar e ainda a elaboração de um planejamento que possa 

orientar seu o trabalho em sala de aula. 

Outro instrumento do Estado para orientar a educação é o Plano Nacional de Educação 

(PNE), segundo a edição do PNE 2014-24 cabe a este instrumento zelar pela orientação e 

aprimoramento de políticas públicas no setor da educação. São diretrizes do PNE: I - 

erradicação do analfabetismo; II - universalização do atendimento escolar; III - superação das 

desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas 

as formas de discriminação; IV - melhoria da qualidade da educação; V - formação para o 

trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a 

sociedade; VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; VII - 

promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País; VIII - estabelecimento de 

meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do Produto Interno 

Bruto - PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade 

e equidade; IX - valorização dos (as) profissionais da educação; X - promoção dos princípios 

do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental.   

Entre outras metas, no que diz respeito ao Ensino Fundamental a meta é universalizá-lo 

de nove anos para toda a população de seis a catorze anos e garantir que no mínimo 95% dos 

alunos concluam essa etapa na idade recomendada pelo período deste plano. Para tal, propõe 

como estratégia, entre outras: acordar entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a 

implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que serão a base 

nacional comum curricular do Ensino Fundamental. O cumprimento destas metas sofrem 

avaliações realizadas pelo Ministério da Educação (MEC), Comissões de Educação da 

Câmara dos Deputados e Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal 

Conselho Nacional de Educação (CNE) e pelo Fórum Nacional de Educação. 

Quanto a Base Nacional Comum Curricular (BNC)12, é o resultado de trabalho coletivo 

que inclui especialistas das áreas de conhecimento, gestores, professores da educação básica, 

estudantes e público. A Base Nacional Comum Curricular (BNC) define os conhecimentos 
                                                           
12 Portal da Base Nacional Comum Curricular, http://basenacionalcomum.mec.gov.br/.   
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essenciais que os estudantes têm o direito de ter acesso na Educação Básica. Serve de 

instrumento de gestão pedagógica de sistemas educacionais, escolas e professores. Possibilita 

e define o que será ensinado nas diferentes áreas (Matemática, nas Linguagens e nas Ciências 

da Natureza e Humanas) e também orienta a formulação do projeto Político-Pedagógico. Na 

atual fase, a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação conta com um Comitê 

de Assessores que trabalha na produção de uma proposta preliminar da BNC com o apoio de 

uma comissão de 116 especialistas, organizados em comissões por área/componente 

curricular/etapa da educação básica.  

Segundo o Portal do MEC, entre os anos de 2009 e 2011, foram lançadas as Diretrizes 

Nacionais Curriculares para a Educação Infantil para Ensino Fundamental e para o Ensino 

Médio. Em 2012 é criado o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, em 2013 é 

criado o Pacto Nacional de Fortalecimento do Ensino Médio. Em 2014 é implementada a Lei 

n. 13.005, que regulamenta o Plano Nacional de Educação (PNE) com vigência de dez anos. 

O referido Plano é constituído por 20 metas que promovem a melhoria da qualidade da 

Educação Básica, sendo que e 4 delas falam sobre a Base Nacional Comum Curricular 

(BNC). Ainda em 2014 dá-se a 2ª Conferência Nacional pela Educação (CONAE), organizada 

pelo Fórum Nacional de Educação com resultados importantes no que refere as propostas e 

reflexões para a Educação brasileira. No ano de 2015 ocorreu o I Seminário Interinstitucional 

para elaboração da BNC. Ainda neste ano, no mês de julho foi lançado o Portal da Base 

Nacional Comum Curricular, que divulga o processo de elaboração da BNC e promove a 

participação da sociedade neste processo. 

As últimas propostas curriculares do Estado de São Paulo datam de 2012, têm como 

princípios: que o conhecimento é dinâmico e é um conhecimento coletivo; considera que 

todas as atividades da escola são curriculares: o currículo como espaço de cultura; considera 

as competências como referência supõe que se promove os conhecimentos próprios de cada 

disciplina em articulação às competências e habilidades do aluno; prioridade para a 

competência da leitura e da escrita; articulação das competências para aprender e a articulação 

com o mundo do trabalho. Considera ainda que a relação entre teoria e prática se dê em cada 

disciplina do currículo, uma vez que boa parte dos problemas de qualidade do ensino decorre 

da dificuldade em destacar a dimensão prática do conhecimento, tornando-o verbalista e 

abstrato. Considera também o domínio dos princípios científicos e tecnológicos (educação 

tecnológica básica) e compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos da produção 

moderna. E também abrange o contexto de trabalho no Ensino Médio. 
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O currículo está organizado em Eixos temáticos com subtemas, com as respectivas 

indicações do ano a que o conteúdo corresponde e as metodologias baseadas em competências 

a serem desenvolvidas. Propõe como recursos didáticos, a utilização dos Cadernos do Aluno e 

as orientações dos Cadernos do Professor, bem como podem ser compatíveis com o uso de 

diferentes manuais e livros didáticos, assim como de textos paradidáticos e vídeos, 

disponíveis nas escolas. Outras atividades são importantes estímulos como: acesso a sites e as 

visitas de estudos. Sobre a organização das grades curriculares são por série/ano por bimestre: 

conteúdos associados a habilidades. Exemplo do currículo de Ciências na Figura 1 (Anexo A).  

Estes últimos quinze anos demonstraram uma maior preocupação real com a inovação 

na educação e nos seus currículos. Há uma abertura à participação da comunidade maior que 

em outras épocas, as políticas primam por rigor, convêm salientar que dependerá do bom 

encaminhamento destas propostas que realmente se concretizarão os objetivos. Alguns 

currículos ainda encontram-se em versões preliminares, que a nosso ver ainda devem ser 

trabalhadas para uma boa conclusão.   

 

1.2.1 O Ensino de Arte e os Parâmetros Curriculares Nacionais 

Na área de Arte, os PCN representam uma orientação oficial para a prática pedagógica 

nas escolas. A nomenclatura foi alterada na a nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB LEI Nº 

9.394/96) de Educação Artística para o “ensino de Arte”. Os PCN para o ensino da Arte 

propõem o estudo de quatro linguagens artísticas: Artes Visuais, Música, Dança e Teatro. 

Estabelece três diretrizes básicas para a ação pedagógica: a experiência de fazer formas 

artísticas; de fruir formas artísticas; e de refletir sobre arte (BRASIL, PCN – Arte, 1997), 

que remete a Proposta Triangular, defendida por Ana Mei Barbosa. Segundo Barbosa e 

Coutinho (2011, p. 31, 32) “(dentro dos PCN) a Proposta Triangular foi a agenda escondida 

da área de Arte.” Para elas:  

Nesses Parâmetros foi desconsiderado todo o trabalho de revolução 
curricular que Paulo Freire desenvolveu quando Secretário Municipal de 
Educação (1989/1990) com vasta equipe de consultores e avaliação 
permanente. Os PCN brasileiros, dirigidos por um educador espanhol, 
desistoricizam nossa experiência educacional para se apresentarem como 
novidade e receita para a salvação da educação nacional. A nomenclatura 
dos componentes da aprendizagem triangular designados como fazer arte (ou 
produção), leitura da obra de arte e contextualização foi trocada para 
produção, apreciação e reflexão (da primeira a quarta séries) ou produção, 
apreciação e contextualização (na quinta a oitava séries). 
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O PCN de Arte propõe aos professores que estimulem os alunos a realizarem trabalhos 

pessoais e em grupos com autonomia, além de identificar a posição que sua comunidade 

ocupa no contexto de diferentes espaços de produção cultural, comparando, interpretando e se 

posicionando em relação a uma gama variada de propostas artísticas da sua região, outras 

regiões do país e de outros países. O professor pode também desenvolver atividades em grupo 

ou individualmente, articulando experiências relativas às questões políticas, culturais e sociais 

da própria comunidade e de outras, principalmente as que tratam das questões do universo 

cultural de seus alunos. A curiosidade dos alunos pela manifestação artística não só de sua 

comunidade, mas também de outras fora de seu contexto, certamente irá despertar nos alunos 

o interesse por valores diferentes dos seus, promovendo o respeito e o reconhecimento dessas 

distinções (BRASIL, PCN – Arte, 1997). 

Em relação à linguagem do teatro, no documento de 1ª à 4ª séries, o que chama a 

atenção é que o texto faz referências ao jogo simbólico, jogo espontâneo, jogo de regras ou 

jogo dramático, sem maiores explicitações (PEREGRINO, SANTANA, 2001, p. 111). Esses 

são termos técnicos que poucos professores conhecem, pois a formação desses é precária, no 

sentido de que poucos procuram um aprofundamento nas quatro linguagens e também pela 

carência de políticas públicas voltadas para uma formação continuada dos professores.  

Por outro lado os PCN buscam definir objetivamente a função do teatro na 

escolarização, situando como fontes de estudo a história do teatro, a encenação, a 

dramaturgia, a cenografia, métodos de ensino e aprendizagem teatral. No geral os conteúdos 

propostos para as séries iniciais são adequados, objetivos e bem formulados. Esse é um bom 

sinal, principalmente quando se pensa na necessidade cada vez maior da formação de um 

público crítico e participativo. 

 

1.3  A história recente da disciplina de Arte no Estado de São Paulo  

Durante o governo de Franco Montoro, 1983 a 1987, houve preocupação de 

descentralizar os recursos da educação e se iniciou também discussão sobre a reforma 

curricular para o ensino de primeiro e segundo graus. A Secretaria de Educação do Estado de 

São Paulo (SEE-SP), em 1984, deu início ao processo de reorientação curricular para a 

construção de uma proposta que teve publicação da versão preliminar com ampla mobilização 

dos docentes em 1986. A publicação da versão final dessa proposta curricular se deu em 1988 
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no governo de Orestes Quércia. No referente à Educação Artística a versão preliminar do 

documento defendia uma superação das tendências tradicional e tecnicista que imperavam na 

rede até então, defendendo que: 

Pensar que a Educação Artística se limita a um mero fazer é ignorar o papel 
do professor como intelectual, reprodutor mecanicista de coisas 
desvinculadas do seu contexto e de suas experiências culturais, desprovido 
de senso crítico, reflexivo e criativo. [...] Evidentemente, a Proposta, por si 
só, não suprirá as necessidades do professor, quer em relação à defasagem de 
formação acadêmica, quer em relação à sua atualização pedagógica. São 
indispensáveis muitas leituras complementares sobre arte e educação pela 
arte, uma participação em cursos de aperfeiçoamento ou em reuniões 
pedagógicas que possibilitem a troca de experiências e o acesso a outras 
informações. (SÃO PAULO, SEE, 1986, p.11). 
 

O governo de Orestes Quércia, 1987 a 1991, teve como principais diretrizes para a 

educação pública paulista o desenvolvimento de ações administrativas e educacionais 

integradas com os municípios. O Decreto nº 28.170, instituiu a Jornada Única Discente e 

Docente, com a ampliação para seis horas/aula diárias para os alunos das séries iniciais, que 

seriam trabalhadas pelo professor alfabetizador e por profissionais das áreas de Educação 

Artística e Educação Física. Nesse período o ensino da Arte passa de um espaço de mero 

desenvolvimento de atividades mecânicas para o patamar de uma disciplina que tem um 

importante papel no desenvolvimento do indivíduo. 

Em 1990 a publicação do documento “Ciclo Básico em Jornada Única”, volume 01, da 

Secretaria da Educação do Estado, destaca a concepção e o papel do especialista em ensino de 

Arte no Ciclo Básico. No artigo “Arte no ciclo básico: o papel do especialista” da Professora 

Miriam Celeste Martins13, são apontadas orientações aos professores para a 1ª e a 2ª séries do 

Ensino fundamental, à época denominado ensino de Primeiro Grau:  

• Desvelar o repertório pessoal – consiste em dar espaço para que a criança 
possa se expressar e perceber o movimento de seu desenvolvimento; 
• Ampliar o repertório pessoal – contempla a percepção e a sensibilidade 
como elementos para o educando fazer sua leitura de mundo, que serão 
proporcionadas na sua aproximação com as formas de expressão, o que lhe 
possibilitará ampliar seu repertório pessoal e o desenvolver de sua 
consciência crítica; 

                                                           
13 Mirian Celeste Ferreira Dias Martins é Doutora em Educação pela Universidade de São Paulo (SP, Brasil)  
e professora universitária. Atua no ensino de Arte, mediação cultural, formação de educadores e Educação.  
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• Sensibilidade e abertura à vida e à expressão – defende a possibilidade da 
criança estabelecer relações ricas e sensíveis com o mundo, cabendo ao 
professor mediar este aprendizado de maneira desafiante e instigante; 
• Valorização do potencial criador – defende o estímulo à curiosidade e ao 
desenvolvimento do pensamento divergente. (SÃO PAULO, 1990). 
 

No governo de Mário Covas, 1995 a 2001, houve um conjunto de mudanças na 

Educação, merecendo destaque: a implantação da Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo 

(HTPC) e da Coordenação Pedagógica; a reorganização física da rede; a reorganização 

curricular; a progressão continuada; a municipalização e as classes de aceleração. Apesar da 

LDB de 96 reconhecer o ensino de Arte obrigatório, como disciplina, ainda assim ela sofria 

discriminações. A não inclusão dos professores de Educação Artística nos Projetos de 

Formação Continuada oferecidos pelo governo estadual paulista revela a desvalorização da 

área e dos profissionais que nela atuavam. Nesse período, com a reorganização da rede física 

e o processo de municipalização, houve uma redução significativa nas aulas de Educação 

Artística, pois com as mudanças realizadas, os professores polivalentes voltaram a lecionar 

esta disciplina para os alunos de 1ª a 4ª séries, situação esta que se agrava ainda mais com a 

reorganização curricular. 

Em 2002, já no governo de Geraldo Alckmin, houve a realização do I e do II Fórum de 

Ensino de Arte do Estado de São Paulo, organizado pela Secretaria de Estado da Educação de 

São Paulo (SEE/SP). Objetivo principal: discutir e refletir o papel do professor especialista; a 

importância da inclusão do ensino de Arte no Ciclo I; formação continuada e a própria 

história do ensino de Arte. Nesse mesmo ano foi baixada a Resolução nº. 184, de 27 de 

dezembro de 2002 que dispõe sobre a natureza das atividades de Educação Artística e de 

Educação Física nas séries do Ciclo I do Ensino Fundamental das escolas públicas estaduais. 

Essa resolução trata das horas da disciplina, da habilitação do professor, entre outras 

instruções. Em seus artigos 1º e 2º, define que: 

Artigo 1º - As aulas de Educação Artística e de Educação Física previstas na 
matriz curricular do ciclo I das escolas estaduais com carga horária semanal 
de 25 horas serão desenvolvidas, em todas as séries, por professor portador 
de licenciatura plena específica na respectiva disciplina e na conformidade 
do contido na presente resolução. 
Artigo 2º- As atividades de Educação Artística e de Educação Física de que 
trata o artigo 1º deverão ser objeto de plano específico a ser elaborado em 
conformidade com a proposta pedagógica da escola. 
Parágrafo único - Na organização e seleção das atividades de cada uma das 
disciplinas deverão ser consideradas as modalidades existentes em cada uma 
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das áreas de conhecimento e sua adequação às características próprias da 
faixa etária a que se destinam. (SÃO PAULO, 2002). 
 

O Artigo 3º, da Resolução nº. 184 define que nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental (SIEF), as duas aulas semanais de Educação Artística, ministradas por professor 

especialista, deverão ser acompanhadas pelo professor regente da classe.  

No período entre 2003 a 2006 a Secretaria de Educação ofereceu aos professores de 

Arte desse segmento de ensino, capacitações, workshops e orientações técnicas.  A Resolução 

SE nº 1 de 06/01/2004, altera a Resolução nº. 184, de 27 de dezembro de 2002, pág. 157 do 

vol. LIV. Estas alterações foram: duas aulas semanais para disciplina de Educação Artística 

nas classes com carga horária de 25 horas semanais, e nas classes com 20 horas semanais uma 

aula apenas por semana. Outro ponto acrescido foi em relação à ausência do professor 

devidamente habilitado em Educação Artística, porém neste parágrafo único, nada se 

transcorreu, em relação a Educação Artística. 

A implantação do “Programa São Paulo Faz Escola” se deu em 2007, inicialmente 

com versão preliminar online e depois em cadernos impressos.  O programa era uma proposta 

curricular para todas as disciplinas de conteúdos por série/bimestre a serem desenvolvidos a 

partir da 5ª até a 8ª série do Ensino Fundamental e no 1º e 2º anos do Ensino Médio. Segundo 

o site14 do programa:  

O São Paulo Faz Escola tem como foco unificar o currículo escolar para 
todas as mais de cinco mil escolas estaduais. O programa é responsável pela 
implantação do Currículo Oficial do Estado de São Paulo, formatado em 
documentos que constituem orientações para o trabalho do professor em sala 
de aula e visa garantir uma base comum de conhecimento e competências 
para todos os professores e alunos.  
 

Em 2007 começou a ser implantado também no Ciclo I do Ensino Fundamental o 

“Programa Ler e Escrever”. Esse programa é um conjunto de linhas de ação articuladas que 

inclui formação, acompanhamento, elaboração e distribuição de materiais pedagógicos e 

outros subsídios, constituindo-se dessa forma como uma política pública para o Ciclo I, que 

busca promover a melhoria do ensino em toda a rede estadual. A disciplina Arte não é 

contemplada por esse programa.  

                                                           
14http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Default.aspx?alias=www.rededosaber.sp.gov.br/portais/spfe2009. 
Acesso em 19/10/2015. 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Default.aspx?alias=www.rededosaber.sp.gov.br/portais/spfe2009
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No ano de 2008 foram lançados os cadernos do Professor com sugestões de situações 

de aprendizagem compatíveis com as propostas curriculares (da 5ª até a 8ª série do Ensino 

Fundamental e no 1º e 2º anos do Ensino Médio). No ano seguinte o governo disponibilizou 

os cadernos para os alunos com propostas de atividades acompanhadas de imagens, textos, 

mapas, tabelas, gráficos, etc. Os referidos Cadernos foram reeditados em 2010 e 2011.  

Composto por 76 cadernos organizados por bimestre, por série e por matéria, eles 

indicam o conteúdo a ser ministrado aos alunos da rede pública estadual. Uma das grandes 

dificuldades desse programa foi a distribuição bimestral inicialmente proposta.  

No geral esse programa tem suas potencialidades e fragilidades a serem superadas. 

Sem dúvida o material colabora no dia-a-dia escolar e propicia a aquisição de conhecimentos 

tanto para o aluno como para o professor. A ideia de utilizá-lo é ótima, mas por outro lado os 

cadernos devem ser constantemente reformulados e revisados. Principalmente considerando 

que um ponto negativo para a adoção desse material é a falta de conhecimento prévio dos 

alunos (CASSIARI, 2011). 

Como a disciplina de Arte nas séries iniciais do Ensino Fundamental não estava sendo 

contemplada por nenhum desses programas, em 2011 houve a elaboração das Orientações 

Curriculares e Didáticas de Arte para os anos iniciais, já que o currículo de Arte para os anos 

finais do Ensino Fundamental e a 1ª e 2ª séries do Ensino Médio já havia sido implantado. Em 

2013 foi feita a publicação preliminar das Orientações Curriculares e Didáticas de Arte, para 

os anos iniciais, do Ensino Fundamental no Estado de São Paulo. Disponível no site da Base 

Nacional Comum Curricular15. Em dezembro de 2015 foi feita a publicação oficial.  

                                                           
15 Disponível em: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/documentos/CURRICULOS/Sao_Paulo_Curriculo_Oficial_2012__Anos_
Iniciais_VF_22_08.pdf. Acesso em 09/09/2015. 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/documentos/CURRICULOS/Sao_Paulo_Curriculo_Oficial_2012__Anos_Iniciais_VF_22_08.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/documentos/CURRICULOS/Sao_Paulo_Curriculo_Oficial_2012__Anos_Iniciais_VF_22_08.pdf
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2. A LINGUAGEM DO TEATRO E A EDUCAÇÃO 

 
"A arte dramática é a arte educativa por excelência.” 

João Caetano16 - 1º ator brasileiro 
 

Aula bem lecionada é aquela que a “garotada”, não vê o tempo passar, só vê o tempo 

passear. Essa brincadeira com as palavras conjuga com o pensamento de João Caetano dos 

Santos, citado por Cristiano Fernandes (2015), quando se trata da linguagem teatral e 

Educação. O teatro é uma arte educativa, extremamente prazerosa e divertida, aplicada à 

Educação transforma uma aula em uma aventura pelo autoconhecimento e pela assimilação de 

conhecimentos mais complexos e abstratos. Além de ser um canal que possibilita um maior 

relacionamento entre as crianças. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais do 

MEC (1997) a vivência teatral deve possibilitar: o exercício da imaginação e da descoberta; a 

expressão de sentimentos; a compreensão da pluralidade de valores e sentidos; a valorização 

da ação, em que o fazer e a participação são mais importantes do que um produto final. É uma 

sequência de muitas ações com a finalidade de crescimento. 

Teatro é arte, mas o que é arte? A definição de arte é subjetiva e depende da cultura, 

do período histórico e do lugar a ser examinada. Mesmo entre nós, a maneira que nos 

relacionamos com a arte está em constante mutação. Talvez a observação da própria arte 

possa nos dar pistas para resolvermos essa questão, já que vários artistas e pensadores não 

chegam a um consenso comum. Alfredo Bosi (2004), citado por Helvécio Alves Junior (2009) 

afirma: “[...] o termo alemão para arte, Kunst, partilha com o inglês know, com o latim 

cognosco e com o grego gignosco (= eu conheço) a raiz gno, que indica a ideia geral de 

saber”. (BOSI apud ALVES JÚNIOR, 2009, p. 27-28) e ainda, “[...] o trabalho do artista se 

desenvolve, ao mesmo tempo, no plano do conhecimento do mundo (ainda a mímesis) e no 

plano da construção original de um outro mundo (a obra)”. (BOSI apud ALVES JÚNIOR, 

2004, p. 36). Na arte o termo mímesis tem uma conotação maior do que apenas imitação 

como ela é entendida normalmente, representa também às correntes realistas, onde existe a 

preocupação de representar aspectos do mundo em que vivemos. 

                                                           
16 João Caetano dos Santos (Itaboraí, 1808 -1863) foi importante ator, encenador e empresário teatral brasileiro.  
Além de ser tradicionalmente conhecido como o maior ator de sua época, Caetano é considerado ainda o 
primeiro teórico da arte dramática no país e responsável pela profissionalização do teatro, com suas iniciativas 
no palco ou na administração de companhias que atuavam tanto na capital como nas províncias. (Fonte: A voz da 
cidade, 2012) 
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Encontramos no Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa17 (1999) duas 

definições complementares do conceito de arte apropriadas para nosso questionamento:  

[...] atividade que supõe a criação de sensações ou de estado de espírito, de 
caráter estético, carregados de vivência pessoal e profunda, podendo suscitar 
em outrem o desejo de prolongamento ou renovação”.  

[...] a capacidade criadora do artista de expressar ou transmitir tais sensações 
ou sentimentos.  

 

Apesar das diferenças e complexidade das definições do conceito de arte, ela sempre 

existiu na história da humanidade, e por várias razões, criamos diferentes modos de realizá-la. 

E é esse um dos fatores que diferencia o ser humano dos outros seres vivos. Na 

contemporaneidade nos valemos  desses registros artísticos como documento para pesquisa de 

uma determinada época ou de uma cultura específica. Ela nos é reveladora dos valores e 

costumes do meio em que foi produzida. Arte é conhecimento em todos os sentidos dessa 

palavra.  

A arte teatral e a educação, em conjunto, vêm ao encontro do que se pretende como 

demanda de novas formas de interagir e de construir o conhecimento para enfrentar a 

realidade do mundo contemporâneo. Para Alexandre Mate (2003) “...o século 21 se mostra 

como um mundo fragmentado, com obstáculos sociopolíticos, econômicos e culturais que 

ameaçam a diversidade e a multiplicidade das relações.” (MATE, 2003, p. 1). Nesse sentido 

cabe a uma escola libertadora o papel de formar jovens curiosos, com senso crítico e visão 

global, que sejam capazes de trabalhar em equipe e enfrentar os variados desafios, enfim um 

jovem que compreenda os outros e seja solidário, autônomo, que tenha responsabilidade 

pessoal e discernimento. 

Pretendemos refletir sobre o quanto o teatro pode se associar à Educação. Estudar suas 

diferentes formas de manifestação e especificidades, os múltiplos sentidos dessa linguagem 

para que possamos definir como deve ser o ensino de teatro nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental de modo que seja efetivamente um contributo na formação das crianças, 

formandos cidadãos capazes de enfrentar os desafios da sociedade. 

 
                                                           
17 Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1976. (3a ed., revista 
e ampliada em 1999) 
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2.1  O sentido do Teatro 

Segundo o Dicionário do Aurélio Online de português18, 2015, o teatro é definido 

como:  

Edifício onde se representam peças dramáticas; Circo; Conjunto das obras 
dramáticas de uma nação, de um autor ou de uma época; Arte de representar; 
A profissão de ator ou de atriz; Lugar onde se passa algum acontecimento 
memorável; Aparência, ilusão. 

 

Para Alexandre Mate (2004) o nome teatro vem de “...theastai ou theatron: “lugar de 

onde se vê” Com o passar dos tempos, a expressão passaria a designar não apenas um local 

como também o espetáculo e sua linguagem específica.” (MATE in SÃO PAULO, 2004, p. 

80). Hoje em dia, a palavra teatro tem diferentes significados. Exemplo disso é quando 

falamos: Teatro Cultura Artística, queremos dizer à casa de espetáculos; teatro de Mirian 

Muniz corresponde ao modo de interpretar dessa atriz; teatro de Plínio Marcos, reportamos às 

obras escritas por esse autor; teatro de Gerald Tomás, corresponde a todos os espetáculos 

dirigidos por esse diretor. E assim por diante, é uma palavra de muitos sentidos, tudo vai 

depender do contexto da colocação. Para Aderbal Freire Filho (2014)19, Augusto 

Boal20 definiu o teatro de várias formas: salvação, invenção do futuro, expressão natural do 

homem, fórum e até arte marcial. 

Trataremos aqui nessa pesquisa do teatro como linguagem artística vinculada à 

disciplina Arte, para os anos iniciais, enfatizando que linguagem é a capacidade que 

possuímos de expressar algo a alguém, é um fenômeno comunicativo. É importante ressaltar 

também nesse sentido, que para o Teatro aplicado na Educação, o importante não é o 

resultado final, mas sim o processo.  

Como o teatro é definido ou sentido por alguns diretores, autores, teóricos e atores dos 

mais representativos desta arte, de diferentes épocas e com repercursão até os dias atuais em 

vários dos âmbitos da sociedade, incluindo a educação. Para Jerzy Grotowski21 (1996), o 

                                                           
18 http://www.dicionariodoaurelio.com/teatro. Acessado em 21 de agosto de 2015.  
19 http://tvbrasil.ebc.com.br/artedoartista/episodio/cecilia-boal-bate-um-papo-com-aderbal-freire-filho. Acessado 
em 06 de janeiro de 2016.  
20 Augusto Pinto Boal, (1931 - 2009), natural do Rio de Janeiro, foi diretor teatral, escritor, político e teórico. 
Concebeu a metodologia do Teatro do Oprimido que associa teatro a ação social. (Fonte: ENCICLOPEDIA 
ITAU CULTURAL, 2016)  
21  Jerzy Grotowski foi um diretor polonês, teórico e autor do livro “Em busca de um Teatro Pobre”. (Fonte: 
CCBB, 2007) 

http://www.dicionariodoaurelio.com/teatro
http://tvbrasil.ebc.com.br/artedoartista/episodio/cecilia-boal-bate-um-papo-com-aderbal-freire-filho
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Teatro é vida e não apenas representação. Ele tem que ser pobre de adereços e cenário e rico 

na prospecção do íntimo do autor. A arte é um veículo para que o ator atinja a si mesmo, de 

maneira profunda, cotidiana e total. Para ele: “A essência do teatro é um encontro. O homem 

que realiza um ato de auto-realização é, por assim dizer, o que estabelece contato consigo 

mesmo.” (GROTOWSKI, 1987, p. 41). Já para Peter Brook22 (1993), “A essência do teatro 

reside num mistério chamado o momento presente.” (BROOK, 1993, p. 97). Ainda, Margot 

Berthold revela que:  

O mistério do teatro reside numa aparente contradição. Como uma vela, o 
teatro consome a si mesmo no próprio ato de criar a luz. Enquanto um 
quadro ou estátua possuem existência concreta uma vez terminado o ato de 
sua criação, um espetáculo teatral que termina desaparece imediatamente no 
passado. (...) O teatro pulsa vida e sempre foi vulnerável às enfermidades da 
vida. (BERTHOLD, 2011, p. XI). 

  

Portanto, podemos afirmar que teatro é um canal de autoconhecimento e de encontro. 

É troca durante sua realização: aprendendo e ensinando; errando e acertando. É conhecimento 

humano. Conhecimento pedagógico como apresentaremos nas falas e páginas seguintes. 

Augusto Boal (2001) em seu livro Jogos para Atores e Não-Atores faz uma reflexão sobre o 

teatro como reflexo da vida.  

 

A linguagem teatral é a linguagem humana por excelência, e a mais 
essencial. Sobre o palco, atores fazem exatamente aquilo que fazemos na 
vida cotidiana, a toda hora e em todo lugar. Os atores falam, andam, 
exprimem ideias e revelam paixões, exatamente como todos nós em nossas 
vidas no corriqueiro dia-a-dia. A única diferença entre nós e eles consiste em 
que os atores são conscientes de estar usando essa linguagem, tornando-se, 
com isso, mais aptos a utilizá-la. Os não-atores, ao contrário, ignoram estar 
fazendo teatro, falando teatro, isto é, usando a linguagem teatral, assim como 
Monsieur Jourdain, o personagem de O burquês fidalgo de Molière, 
ignorava estar falando em prosa, quando falava. (BOAL, 2001, p. IX). 

 

O material didático da ação educativa Diálogos e Reflexões: Teatro, promovido pelo 

Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), de São Paulo, realizado em 2007, do qual o 

pesquisador dessa investigação participou na qualidade de ouvinte, fez uma incursão pelo 

tema Teatro ou Teatros? Sentidos para a Prática Contemporânea. Ele nos trouxe também a 

opinião de alguns pensadores a cerca do sentido do teatro: para Denis Guénoun23 (2003), a 

                                                           
22 Peter Brook é um diretor teatral inglês, coordena o Centro Internacional de Pesquisa e Criação Teatral na 
França desde 1968. (Fonte: CCBB, 2007) 

23 Denis Guénoun é francês, doutor em filosofia, ensaísta, dramaturgo e diretor. (Fonte: CCBB, 2007) 
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essência do teatro é o pôr/em/cena. Fernando Peixoto24 (1985) propõe a seguinte 

suposição/questionamento:  

Um espaço, um homem que ocupa este espaço, outro homem que o observa. 
Entre ambos a consciência de uma cumplicidade, que os instantes seguintes 
poderão até atenuar, fazer esquecer, talvez acentuar: o primeiro, sozinho ou 
acompanhado, mostra um personagem e um comportamento deste 
personagem numa determinada situação, através de palavras ou gestos, 
talvez através da imobilidade e do silêncio, enquanto que o outro, sozinho ou 
acompanhado, sabe que tem diante de si uma reprodução, falsa ou fiel, 
improvisada ou previamente ensaiada, de acontecimentos que imitam ou 
reconstituem imagens da fantasia ou da realidade. (...) Será isso o teatro? 
(PEIXOTO, 1985 p. 9 - 10). 

 

O teatro como linguagem é criação humana. Sua essência é a humanização prazerosa e 

reflexiva através da imitação da humanidade. O teatro implica todas as manifestações de se 

fazer representar, tais como: encenar, imitar, mostrar claramente, descrever, simbolizar, 

retratar etc. Nele é possível concentrar também todas as manifestações e modalidades 

artísticas como a música, o canto, a dança, a luz, o desenho, o vídeo etc. Segundo Antunes 

Filho (2007), em palestra no Instituto Itaú Cultural, “No teatro pode tudo. Podem-se explorar 

todos os recursos possíveis e imaginários.” (FILHO, palestra conferida no Instituto Itaú Cultural 

em 2007). 

Para Jacó Guinsburg25 (2006) o espetáculo teatral se consubstancia em ato pela 

conjugação em dado espaço, de três fatores principais – ator, texto e público. Sotigui 

Kouyaté26 (2004) nos diz que no teatro “um” é pouco e necessário. “Dois” é bom, mas pode 

ser melhor com “três”, “quatro” ou com uma multidão: No teatro, as pessoas vão ao encontro 

umas das outras e de si mesmas, para aprender algo onde há uma verdadeira troca. Anne 

Ubersfeld27 (2005) nos mostra em sua definição que o teatro é ao mesmo tempo singular e 

plural, incomum e rotineiro:  

O teatro é uma arte paradoxal. Pode-se ir mais longe e considerá-lo a própria 
arte do paradoxo, a um só tempo: produção literária e representação 
concreta; arte a um só tempo eterna (indefinidamente reprodutível e 

                                                           
24 Fernando Peixoto foi jornalista, ator, tradutor de diversas peças e editor. (Fonte: CCBB, 2007) 
25 Jacó Guinsburg é um crítico de teatro, ensaísta e professor brasileiro, atual diretor-presidente da Editora 
Perspectiva. (Fonte: CCBB, 2007) 
26 Sotigui Kouyaté é um griot, ator e diretor africano. Griot é o mestre da palavra na tradição Mali. É ele que não 
permite que a cadeia de transmissão dos conhecimentos fundamentais de uma vida se apague. Os Kouyaté são os 
primeiros griots que, desde o século treze, passam de pai para filho o conhecimento ancestral, segundo a tradição 
oral da África Ocidental. O griot é também artista. (Fonte: CCBB, 2007) 
27 Anne Ubersfeld é escritora, especialista em teatro e professora da Universidade Paris III. (Fonte: CCBB, 2007) 
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renovável) e instantânea (nunca reprodutível como idêntica a si mesma). 
(UBERSFELD, 2005, p. 1). 

No teatro existe encontro, aprendizagem e troca. Troca de conhecimento, arte como 

conhecimento. Conhecimento de si mesmo, do meio e do outro. Saber é arte, teórico e prático. 

A função do teatro entre outras, é educar o espectador através de entretenimento, dando-lhe 

consciência do mundo em que vive, criando condições para reflexão.    

Para Bertolt Brecht28 (1979) frente aos grandes conflitos sociais e económicos da 

sociedade, afirma o poder de comunicação do teatro como um instrumento de divulgação de 

ideias e, portanto, afirma acerca do teatro didático:  

O palco principiou a ter uma ação didática. (…) É voz corrente que existe 
uma diferença marcante entre aprender e divertir-se. É possível que aprender 
seja útil, mas só divertir-se é agradável. É preciso defender o teatro épico 
contra qualquer possível suspeita de se tratar de um teatro profundamen-te 
desagradável, tristonho e fatigante. (…) Não fora esta possibilidade de uma 
aprendizagem divertida, e o teatro, em que pese toda sua estrutura, não seria 
capaz de ensinar. O teatro não deixa de ser teatro, mesmo quando é didático; 
e, desde que seja bom teatro, diverte. (BRECHT, 1979, p.48-50). 

 
O diretor teatral e educador Constantin Stanislavski, tinha como premissa em sua 

prática a importância da ética e a disciplina rigorosa. As palavras chaves de seu sistema, que 

segundo ele são técnicas em movimento são: espírito inovador e de união; relação criativa; 

princípios éticos universais; controle e disciplina; vida expressiva e autêntica; verdade 

artística; a verdade e a realidade na arte; individualidade criativa do ator; controle de si 

mesmo; evitar o individualismo; procurar dignidade e estilo; ser vivo, independente e 

participativo; criação cênica coletiva; trabalho em equipe. Para ele o teatro é a arte do 

coletivo, mas que pressupõe um trabalho sobre si mesmo e um estudo da vida, do corpo físico 

e da alma. Um estudo dos seres humanos, da natureza humana. Segundo Stanislavski (1976): 

Representar verdadeiramente significa estar certo, ser lógico, coerente, 
pensar, lutar, sentir e agir em uníssono com o papel. Tomar todos esses 
processos internos e adaptá-los à vida espiritual e física da pessoa que 
estamos representando é o que se chama viver o papel. Isto é de máxima 
importância no trabalho criador. Além de abrir caminhos para a inspiração, 
viver o papel ajuda o artista a atingir um dos seus objetivos principais. Sua 
tarefa não é simplesmente apresentar a vida exterior do personagem. Deve 
adaptar suas próprias qualidades humanas à vida dessa outra pessoa e nela 
verter, inteira, a sua própria alma. O objetivo fundamental da nossa arte é 

                                                           
28 Bertolt Brecht foi um dramaturgo, poeta e encenador alemão. Teve grande destaque no século XX. Seus 
trabalhos artísticos e teóricos influenciaram profundamente o teatro contemporâneo. (Fonte: CCBB, 2007) 
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criar essa vida interior de um espírito humano e dar-lhe expressão em forma 
artística. (STANISLAVSKI, 1976, p. 43).  

Para Roubine (2003) Stanislavski busca a inspiração na prática, na realidade:  

Ela se enraíza em uma experiência múltipla. Stanislavski foi sucessiva ou 
simultaneamente ator e diretor, diretor de companhia e pedagogo. Ele 
aperfeiçoou um "método", o "Sistema", que revoluciona a arte do ator e as 
técnicas de interpretação dos papéis. (ROUBINE, 2003, p.116). 
 

Nas últimas décadas o teatro se transformou em um leque múltiplo com diversas 

tendências e várias possibilidades. São formas distintas que nos provoca, na forma de fazer e 

de ver teatro. Faz-nos refletir sobre o seu sentido e a sua relação com a plateia. Hoje é quase 

invisível a fronteira entre o teatro e as outras linguagens e são muitas as perguntas e dúvidas. 

E isso é próprio da arte contemporânea.  

 

2.2  Breve história do Teatro e o Teatro na Educação 

Atividades como o desenho, a música, a dança e o teatro vieram da necessidade do 

homem de dominar a natureza através de rituais de celebração, agradecimento ou perda. Com 

o passar dos anos, na busca de dominar e se harmonizar com a natureza, essas manifestações 

foram se transformando em rituais sagrados. Os mitos evoluem e essas linguagens artísticas se 

tornam miméticas, quer dizer, que imitam algo ou outrem ou que reproduzem algo ou um 

comportamento de modo idêntico.  

“A finalidade de representar, tanto no princípio quanto agora, era e é oferecer um 

espelho à natureza; mostrar à virtude seus próprios traços, à infâmia sua própria imagem, e 

dar à própria época sua forma e aparência.” (HAMLET, Ato III, cena II, 1599/1601, in 

POSUGF, 2013).29 

Na pré-história o teatro era sagrado, acreditava-se que por meio desses rituais era 

possível invocar deuses e forças da natureza para fazer chover, tornar a terra mais fértil e as 

caças mais fáceis, ou deixar os desastres naturais bem longe de sua comunidade. Estes rituais 

envolviam cantos, danças e encenações de histórias dos deuses, que assim deveriam ficar 

felizes com a homenagem e ser piedosos com os homens.  

                                                           
29 http://www.posugf.com.br/noticias/todas/2375-a-historia-do-teatro, consultado no dia 06 de março de 2016.  

http://www.posugf.com.br/noticias/todas/2375-a-historia-do-teatro
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Segundo Margot Berthold (2001) um dos objetivos do mito era transmitir 

conhecimento e explicar fatos que a ciência ainda não havia explicado, sacrifícios e orações. 

Um mito também pode ter a função de manifestar alguma coisa de forma forte ou de explicar 

os temas desconhecidos e tornar o mundo conhecido ao homem. Podemos dizer então que 

teatro, desde suas primeiras manifestações na pré-história, já caminhava junto com a 

educação, com a transmissão de conhecimento e com a preocupação de se comunicar.  

Não somente os festivais de Dionísio da antiga Atenas, mas a pré-história da 
religião, a etnologia e o folclore oferecem um material abundante sobre 
danças rituais e festivais das mais diversas formas que carregam em si as 
sementes do teatro. Há clara evidência de que o processo sempre seguiu o 
mesmo curso. (BERTHOLD, 2001, p. 2). 

O Egito realizava um teatro cujos temas centrais eram a ressurreição de Osíris e a 
morte de Hórus. Por volta de 1.700 a.C. peregrinos viajavam todos os anos a Abidos para a 
realização de grandes festivais de culto ao deus Osíris. A mitologia sobre esse deus-falcão da 
fertilidade contava que ele havia se tornado humano e sofrido traição e morte. A apresentação 
dos seus mistérios narrava uma grande batalha na qual os inimigos de Osíris são derrotados 
por seu filho Hórus. O deus tornava-se então “governador dos mortos” e sua imagem 
adentrava um templo onde acontecia a parte final dos ritos, somente entre “iniciados”. Os 
sacerdotes organizavam a representação e atuavam nela, levando a estátua de Osíris numa 
barca e guiando procissões que incluíam cantores, bailarinos e músicos. 

Com o surgimento da civilização egípcia os pequenos rituais tornaram-se grandes 
rituais formalizados e baseados em mitos. Cada mito conta como uma realidade veio a existir. 
Os mitos possuíam regras de acordo com o que propunha o estado e a religião. Estes rituais 
propagavam as tradições e serviam para o divertimento e a honra dos nobres. A tarefa de 
organizar as apresentações constituiu uma das atividades intrínsecas ao culto dos deuses.  

Quanto a isso, Margot Berthold (2001) destaca que: 

 “Os estágios do destino de Osíris constituem as estações do grande mistério 
de Abidos. Os sacerdotes organizavam a peça e atuavam nela. O clero 
percebia quão vastas possibilidades de sugestão das massas o mistério 
oferecia.” (BERTHOLD, 2001, p. 11). 

Percebe-se então que no Egito Antigo já havia uma consciência de que a forma da 
construção da cena religiosa tinha grande influência sobre a plateia.     

Segundo Molinari (2010), o aparecimento da tragédia e da comédia grega determina a 
base histórica da tradição teatral do Ocidente. Essa manifestação deriva dos ritos dionisíacos, 
em homenagem a Dionísio (ou Baco), deus do vinho, da vegetação e do crescimento, da 
procriação e da vida exuberante, que mais tarde será também o deus do teatro. Seu culto se 
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dava por meio de procissões chamadas ditirambos, em que os participantes (formando o coro) 
cantavam, dançavam e representavam as diversas peripécias de Dionísio. Em Atenas, iria 
surgir a figura do respondedor do coro: Tespis (hypócrites = uma pessoa que finge ter 
virtudes, crenças religiosas ou morais, princípios, etc. Vem daí a origem da palavra ator) e, 
em razão disso, sugiram os diálogos que o transformariam no primeiro ator grego. Para Olga 
Reverbel, 2002, a educação grega valorizara o teatro, a música, a dança e a literatura: 

Platão considerava o jogo fundamental na educação. Dizia que mesmo as 
crianças de tenra idade deviam participar de todas as formas de jogos 
adequadas ao nível de desenvolvimento, pois sem essa atmosfera lúdica, elas 
jamais seriam adultos educados e bons cidadãos. Achava também que a 
educação deveria começar de maneira lúdica e sem qualquer ar de 
constrangimento, sobretudo para que as crianças pudessem desenvolver a 
tendência natural de seu caráter. (REVERBEL, 2002, p.12).  

 O teatro grego teve como característica principal ser um teatro cívico. Cumpria uma 
função educativa. Como ensinou Aristóteles, a tragédia não era vista com pessimismo pelos 
gregos e sim como educativa. Tinha a função de ensinar as pessoas a buscar a sua medida 
ideal, não pendendo para nenhum dos extremos de sua própria personalidade. Para 
Aristóteles, entretanto, a função principal da tragédia era a catarse, descrita por ele como o 
processo de reconhecer a si mesmo como num espelho e ao mesmo tempo se afastar do 
reflexo, como que “observando a sua vida” de fora. Tal processo permitiria que as pessoas 
lidassem com problemas não resolvidos e refletissem no seu dia-a-dia, exteriorizando suas 
emoções e interiorizando pensamentos racionais. A reflexão oriunda da catarse permitiria o 
crescimento do indivíduo que conhecia os limites de seu métron (medida ideal). A catarse 
ocorreria quando o herói passasse da felicidade para a infelicidade por “errar o alvo”, saindo 
da sua medida ideal. Para Olga Reverbel (2002) Aristóteles deu também grande ênfase ao 
jogo na educação, pois acreditava que educar era preparar para a vida proporcionando ao 
mesmo tempo prazer.   

Segundo Berthold, a interpretação da tragédia tem sido alvo de debate durante os 
séculos e entre muitos estudiosos, ela cita entre outros:  

Foi da natureza inalterável do conceito de destino sofocliano que Aristóteles 
derivou a sua famosa definição de tragédia, cuja interpretação tem sido 
debatida ao longo dos séculos. O crítico e dramaturgo alemão Lessinga 
entende como a purificação daspaixões pelo medo e pela compaixão, ao 
passo que atualmente é interpretado por Wolfgang Schdewaldt, um estudioso 
contemporâneo, como “o alívio prazeroso do horror e da aflição”. Na 
qualidade de peça cultural, como toda tragédia genuína o é, ela também não 
é feita para melhorar, purificar ou educar. Schadewaldt escreve: A tragédia 
comove profundamente o coração, já que o faz transcender (pelo deleite 
primevo como horrível semblante de toda verdade- e com a lamentação) até 
o prazer catártico da libertação aliviadora. Tendo a sua essência inteiramente 
orientada para outro objetivo, a tragédia logra, por isso mesmo, atingir 
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eventualmente por comoção o âmago de uma pessoa que poderá sair 
transformada deste contato com a verdade do real. (BERTHOLD, 2001, 
p.110).  

A comédia é oposta à tragédia, para Molinari, deriva dos que entoam cantos fálicos no 
decorrer de um cortejo, em honra de Dionísio, originalmente referindo à fecundidade. De 
acordo com Berthold a palavra comédia tem origem na palavra konios, que significavam 
orgias noturnas onde os cavalheiros da sociedade ática em nome de Dioniso se libertavam de 
seus comportamentos habituais e tinham a liberdade para experimentar e abusar de todos os 
seus desejos acerca de bebida, dança e amor. 

De acordo com Molinari, os filósofos dividem a comédia em três fases: antiga, média 
e nova. Na antiga, as únicas conservadas de Aristófanes (45-388 a. C.) caracterizam-se por 
uma estrutura literária livre, constituído por uma espécie de coro e atores com versos 
mordazes, as máscaras na comédia antiga podem ser cabeças grotescas de animais e até 
retratos caricaturais; na média há uma redução da importância do coro e há maior 
concentração na personagem, a temática deixa de ser política e passa a ser moral, segundo 
Berthold a comédia agora entra no campo da vida cotidiana, saindo da sátira política. A 
comédia nova tem como expoente Filemon (361-262 a. C.) e Menadro (343-291 a. C.) entram 
na comédia nova o enredo e o caráter, caracteriza-se na valorização das mudanças internas, 
questionamento do bem e do mal, do certo e do errado; desaparecem alguns elementos como 
corcunda, símbolos fálicos, mas realçam a expressão do caráter na máscara. A figura 2 
(ANEXO B) mostra o teatro de Epidauro, construção do século IV, ele é um bom exemplo da 
construção grega de teatro. 

No século II a. C. os romanos invadem e dominam a Grécia, mas na verdade, 
culturalmente o conquistado conquista o conquistador. Roma passa então a tentar imitar 
muitas produções artísticas gregas. Mas como imitação não é a mesma coisa que a obra 
original, as formas teatrais eruditas não vingam como na Grécia. Por outro lado o Estado 
romano estava mais preocupado com as guerras de conquista de novos territórios, deixando 
em segundo plano as atividades culturais. Por esse motivo as formas populares de cultura se 
firmaram como nunca naquela sociedade, surgem então as comédias populares: fescenino, 
gênero cômico caracterizado por improvisação, canto, dança, recitação e muitas obscenidades; 
satura, era um espetáculo misto com bufonarias (espécie de palhaçada); atelana, peça curta, 
farsesca que satirizava a sociedade; pantomima e mímica, gêneros organizados a partir da 
sátira, a linguagem gestual permitia a qualquer indivíduo entender a obra apresentada. Olga 
Reverbel informa o seguinte em relação ao teatro feito pelos romanos:  

Para os romanos, o teatro era uma imitação que teria um propósito 
educacional se pudesse ensinar lições morais. Horácio considerava o teatro 
uma forma não só de entretenimento, mas também de educação: “Todo 
louvor obtém o poeta que une informação com prazer, ao mesmo tempo 
iluminando e instruindo o leitor”. (REVERBEL, 2002, p.13).  
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O Estado romano foi responsável pela construção das arenas para grandes espetáculos 
públicos, possuíam capacidade em engenharia para construções de grande porte. 
Consequentemente vieram as lutas entre gladiadores, as batalhas navais, as corridas de 
quadrigas, as perseguições de animais aos opositores do regime. Um espetáculo grandioso (no 
sentido quantitativo), espetacular (no sentido mais negativo possível dessa palavra), violento e 
competitivo, visava à diversão, a atrocidades e ao prazer, que em termos de educação não 
acrescentava nada. A figura 3 (ANEXO C) mostra a imagem do Teatro Romano de 
Mérida/Espanha, construído entre os anos 16 e 15 a.C. O cônsul Marco Vipsânio Agripa foi 
quem ordenou a construção.   

 Com a queda do império romano do Ocidente no século V d.C se consolidou o 
período denominado de Idade Média. Dos séculos V ao XI (Alta Idade Média) chamado 
“Período das Trevas” a atividade teatral foi condenada e perseguida pela igreja católica. Um 
dos motivos era porque o teatro popular outrora praticado pelos romanos era extremamente 
alegre e debochado, irreverente e com temas fazendo alusão aos prazeres sexuais. Outro 
motivo da incansável perseguição era o fato de o teatro praticado pelos artistas populares ter 
em suas obras bases em muitos deuses (politeísmo), resquícios das culturas gregas e romanas 
da Antiguidade. Os católicos são devotos de apenas um deus e queriam apagar o passado e 
eliminar opositores ao poder que impunham. Apesar de toda essa repressão o teatro nunca 
deixou de existir e confrontar com a ordem vigente. 

No período compreendido pelos séculos XI ao XV (Baixa Idade Média), a igreja 

revitaliza o teatro, e passa a inseri-lo no culto da missa com objetivos doutrinadores. Os Autos 

Sacramentais são considerados o principal gênero teatral desse período, consiste em peça 

teatral religiosa alegórica de um ou vários atos e de tema preferencialmente eucarístico e com 

grande aparato cenográfico. Segundo Olga Reverbel (2002), Carlos Magno, coroado rei do 

Sacro Império Romano-Germânico, por volta do século IX, fundou escolas e monastério por 

toda a Europa, a partir dos quais ocorreram mudanças gradativas. 

Os trabalhos de Aristóteles foram novamente estudados e o teatro foi 
reavaliado. São Tomás de Aquino adaptou a filosofia aristotélica à fé 
católica, dando então aprovação plena à representação, desde que ela fosse 
recreação pura. O ensino do teatro propagou-se pelas escolas. Por cinco 
séculos, as encenações dos mistérios e das moralidades propiciaram às 
massas sua educação. (REVERBEL, 2002, p.13).  

 

A produção popular, fora da vigilância da Igreja, foi praticada nos feudos pelos 

menestréis, trovadores ou “bobos da corte”. As obras populares fora dos feudos eram 

apresentadas por saltimbancos – atores improvisadores e viajantes – que apresentavam 

normalmente farsas grotescas, fora dos padrões de comportamento. 
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Na Idade Moderna, Renascimento, temos a criação de novas formas teatrais (como o 

drama histórico, por exemplo) e de conteúdos opostos àqueles impostos pela Igreja. A cultura 

teatral do período fundamentou-se no conceito grego do “homem como medida de todas as 

coisas” (conhecido como visão antropocêntrica). Destacando-se as seguintes produções na 

Europa, conforme apresenta o Quadro 3 a seguir:   

Quadro 3 - Teatro no renascimento na Europa 

1502 Em Portugal, com o surgimento das farsas e comédias de Gil Vicente, cuja obra mais 

conhecida é: Auto da barca do inferno. Salvo os espetáculos de Rua, o teatro 

erudito era apresentado em palácios. 

1510 Na Itália, com a explosão da comédia popular conhecida com o nome de commedia 

dell´arte. Esse gênero de comédia fundamentou-se em roteiros improvisados e 

tiradas cômicas. Outra tendência de comédia foi denominada escrita, chamada 

regular (regolare). Em relação ao espaço de representação cria-se o chamado palco 

à italiana ou palco italiano, que até hoje é hegemônico. 

1558 Na Inglaterra, com o chamado “teatro elisabetano”, do qual William Shakespeare é 

considerado o maior representante.  Foi criado um espaço cênico octogonal, 

chamado palco elisabetano. Espaço também com três galerias verticais. 

1608 Na Espanha, com o chamado “Século de Ouro”, destacando-se, entre vários outros, 

os nomes de Calderón de La Barca e Lope de Veja. A febre pelo teatro durante essa 

época levou à reapropriação de antigos galpões chamados de corrales. 

1630 Na França inúmeras companhias de teatro popular foram criadas com a figura do 

sot (tolo), seguindo uma tradição de teatro popular. Em período posterior, mas 

influenciado pela dramaturgia espanhola, pelo trabalho da commedia dell´arte e 

pelos usos e costumes dos nobres, explodiu a comédia mista (popular e erudita) de 

Jean Batiste Poquelin, conhecido pelo nome de Molière. Ligado ao movimento 

barroco, esse autor escreveu uma série de obras-primas. 

Fonte: MATE (2010) 

Para Olga Reverbel (1979, p.152), o teatro na escola, nos séculos XVI, XVII e XVIII, 

tinha um objetivo bem definido: sensibilizar os jovens para a prática religiosa, o que nos 

parece limitado e distante, comparado com o teatro que se faz hoje em diversas escolas, cujo 
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objetivo é a auto-expressão do aluno, atendendo-se, evidentemente, aos princípios morais e 

sociais. 

Citado também por Olga Reverbel (2002), Rousseau, filósofo, escritor suíço, 

destacava que o jogo para as crianças tinha significações além da distração e nesse sentido 

ressaltava a importância do ensino das artes na escola com a sua utilização. Seus pensamentos 

influenciaram autores e pedagogos como Besedow, Fröbel, Pestalozzi, Montessori e Dewey.  

Ame a infância; estimule seus jogos, seus prazeres, seus encantamentos 
instintos. Considere o homem no homem e a criança na criança. A natureza 
deseja que as crianças sejam crianças antes de serem homens. Se tentarmos 
inverter a ordem, produziremos frutos precoces, que não terão nem 
maturação nem sabor, e logo estarão estragados. (ROUSSEAU apud  
REVERBEL, 2002, p.14).   

 

O séc. XVIII é marcado por mudanças sociais e ideológicas - o Iluminismo, vem 

superar os postulados da idade média e é sustentado pela razão, segundo Berthold (2001) o 

teatro vem contribuir para esta mudança sendo uma plataforma deste novo pensamento que é 

exemplo a obra de Diderot, O Pai de Família, considerado o teatro da cidadania burguesa, a 

partir daí grandes teatros são criados por toda Europa. 

Já no séc. XIX é marcado pelo Romantismo e segundo Berthold (2001), os países da 

Europa central, setentrional e oriental ansiavam por um teatro próprio, sendo este um impulso 

principal para o teatro e o outro, idealizado por Goethe era um repertório mundial. Este século 

do Iluminismo tendia para o sentimentalismo e a crítica resultando em obras com carácter de 

moralização e argumentação em pró da razão, no teatro as obras de Marivaux expressam esta 

época, criando o que se conheceu como Comédia Jovial. Na Inglaterra o tipo de comédia 

sentimental também foi bem-sucedida, exemplo é a obra de Voltaire, O Filho Pródigo. 

Rousseau, em sua Carta a d’ Alembert sobre Espetáculos opõe-se a predominância do 

drama clássico francês no teatro suiço. O que fazia sucesso era arrancar gargalhadas ou tirar 

lágrimas da plateia, segundo Berthold (2001) esta era ordem à qual também Londres seguia, 

com expressão em dois teatros, O Drury Lane Theatre e o Dost Gardem Theatre. Em meados 

do XVIII houve uma retomada de Shakespeare nos teatros londrinos de público burguês, 

caracterizado por restauração da naturalidade, simplicidade, responsabilidade de David 

Garrick que sendo empresário e ator moldou o teatro inglês por trinta anos. 
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O primeiro país a se opor às influências francesas foi a Dinamarca, com O Estanhador 

Politiqueiro, de Holberg (entre muitas comédias de 1722-54), Holberg também impunha o 

sentido moral em suas comédias, mas estava preocupado com o carácter didático de sua obra. 

A busca de uma identidade segue por vários países da Europa, para Estocolmo e para a 

Rússia, com Catarina II como imperatriz ela adere aos prossuposto do iluminismo quanto à 

vertente do teatro com fins educacionais e assim assume o controle, produzindo e escrevendo 

comédias. Já na Polónia o teatro jesuíta havia sobrevivido, expressando os ideiais burgueses, 

assim como em outros países europeus buscavam a sua própria identidade no teatro, inclusive 

a Alemanha com o trabalho e luta de Lessing que acaba por de certa forma não conseguir um 

modelo alemão, até que é apresentada o conceito do Teatro Universal por Goethe, seu teatro 

em Weimar é início do classicismo alemão.  

Goethe e Schiller propõem a harmonia entre a criação poética e o teatro, Goethe 

exerceu como ator, poeta e encenador na Corte em Weimar, em fins do séc. XVIII estreia Os 

Caçadores, um retrato dos costumes rurais que marca a história do teatro alemão, na 

harmonia da representação, o estilo Weimar de Goethe segundo Berthold (2001) era a 

linguagem métrica, não imitando a natureza, mas buscando representá-la idealmente. O 

grande ideal de Goethe era: Educam-se pela arte, cujo lema ele próprio colocou em prática, 

seu trabalho foi documentado em uma edição: Regras para o ator, que consiste em técnicas 

de fala, recitação postura do corpo, atuação conjunta e agrupamentos em quadros estilizados; 

foi criticado por seu formalismo convencional das regras. 

Em Londres, 1891, Bernard Shaw publica a Essência do Ibsenismo em oposição ao 

teatro praticado até então que era caracterizado como comercial. Paralelamente Stanisláviski, 

ainda jovem, funda o teatro de Moscou, mais adiante com as obras de Máximo Gorki, o teatro 

de Stanisláviski ganha uma componente social e crítica; com novas formas de fazer teatro, 

propõe seu método realista, baseado em que “representar significa viver”, propondo a 

vivência dos atores à realidade em que iriam representar. Vai influenciar muitos grupos 

experimentais em Moscou, outros países da Europa e Estados Unidos. 

Segundo Berthold (2001), o novo drama encontra um autor em Bertolt Brecht, que em 

colaboração com Erwin Piscator30, percebeu que o teatro revolucionário dependia também de 

                                                           
30 Erwin Friedrich Maximilian Piscator (1893-1966) foi um dramaturgo alemão, produtor e diretor teatral. Ele foi 
um dos criadores do teatro épico juntamente com Bertold Brecht. (Fonte: http://piscatornelson.blogspot.com.br/, 
acesso 22/05/2016)   
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um diretor, para ele o teatro devia transmitir conhecimento, o Teatro Épico, propõe o efeito de 

distanciamento, tanto para o ator como para o público, o ator deve provocar a consciência 

crítica no espectador.  

 

2.3  A sala de aula com Teatro no Brasil: breve histórico e contribuições teóricas 

No Brasil o teatro surgiu no século XVI sob a forma de propaganda político-religiosa 

com a finalidade de catequizar os indígenas dentro da fé católica e educar moralmente os 

colonos portugueses. José de Anchieta31, que chegou ao país em 1553, foi o primeiro a 

escrever peças. Os próprios índios, alunos das escolas criadas pela ordem, é que interpretavam 

as peças escritas em português, espanhol, latim e tupi.  

 Em 1564, O Auto de Santiago, do português Afonso Álvares, foi a primeira peça 

montada no Brasil, de composição dramática simples e de conteúdo e fundo moral, à maneira 

medieval. Antes, porém, eram realizadas encenações ainda mais simples, não documentadas, 

por iniciativa dos jesuítas, com o objetivo de catequizar os índios. Aliada aos rituais festivos e 

danças indígenas, a primeira forma de teatro que os brasileiros conheceram foi a dos 

portugueses, que tinha um caráter pedagógico baseado na Bíblia. O teatro foi considerado 

mais eficaz do que um sermão e utilizado com os fins de domínio. 

Com a catequese, o teatro acabou se tornando matéria obrigatória para os estudantes 

da área de Humanas, nos colégios da Companhia de Jesus. No entanto, os personagens 

femininos eram proibidos (com exceção das Santas), por motivos morais e repressores. Os 

autos sacramentais, que continham caráter dramático, eram preferidos que as comédias e 

tragédias, porque eram neles que estavam impregnadas as características da catequese. Eles 

tinham sempre um fundo religioso, moral e “didático”, e eram repletos de personagens 

alegóricos. 

A partir do século XVII e ao longo de grande parte do século XVIII, o teatro passou a 

fazer parte das atividades cívicas e religiosas. Além da capital, o Rio de Janeiro e áreas de 

                                                                                                                                                                                     
 

31 José de Anchieta (1534-1597) foi um padre jesuíta espanhol. Ingressou na Companhia de Jesus e ainda noviço, 
veio para o Brasil na frota de D. Duarte da Costa, segundo governador-geral. Dedicou-se ao trabalho de educar 
os filhos dos colonos, a pacificar e catequizar os índios. Assim como o padre Manuel da Nóbrega e outros 
religiosos, percebeu que o teatro podia ser útil para evangelização dos povos indígenas, com adaptações de peças 
ou com textos originais. (Fonte: UOL educação) 
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mineração de ouro, como Vila Rica e Cuiabá, contavam com montagens em festas onde 

também havia outros atos como os religiosos. As ruas, as igrejas e as casas de autoridades 

eram os palcos dessas encenações totalmente amadoras. Todos interpretavam: padres, freiras, 

índios, escravos alforriados, portugueses recém-chegados, jovens brasileiros e, dependendo da 

ocasião, prostitutas. 

Das peças encenadas nessa época, no Rio de Janeiro, destacam-se as comédias 

apresentadas nos eventos de aclamação a D. João IV, em 1641, e as encenações promovidas 

pelos Franciscanos do Convento de Santo Antônio, com a finalidade de distrair a comunidade. 

Também se realizaram representações teatrais por causa das festas de instalação da província 

franciscana da Imaculada Conceição, em 1678. O que podemos notar neste período é a 

repercussão do teatro espanhol em nosso país, representado pelas suas influências na 

produção nacional na obra de Manuel Botelho de Oliveira32.  

Na segunda metade do século XVIII, a característica educacional do teatro é forte, 

assumindo maior destaque e ganhando lugares próprios, locais fixos para as peças: as 

chamadas Casas da Ópera ou Casas da Comédia, que começaram a se espalhar pelo país. Por 

volta de 1760, foram construídas as primeiras casas de ópera do país. Vila Rica, Salvador e 

Rio de Janeiro ganharam teatros líricos, com capacidade para cerca de 400 pessoas. Em 1780, 

ocorreu um fato decisivo: na Casa de Ópera de Recife, representou-se Amor mal 

Correspondido, uma comédia em forma de sonetos de Luís Alves Pinto33, primeira peça de 

um autor brasileiro encenada na colônia. 

No início do XIX, os atores eram pessoas das classes mais baixas, em sua maioria 

mulata, havia um preconceito contra a atividade, chegando inclusive a ser proibida a 

participação de mulheres nos elencos. Dessa forma, eram os próprios homens que 

representavam os papéis femininos, passando a ser chamados de "travestis". Mesmo quando a 

presença de atrizes já havia sido aceita, a má fama da classe de artistas, bem como a reclusão 

das mulheres na sociedade da época, as afastava dos palcos.  

Com a chegada da família real portuguesa, inaugurou-se em 1813 o primeiro teatro de 

grande porte do Brasil, o Real Teatro São João, no Rio de Janeiro. Nas peças aqui produzidas, 

dominavam os atores portugueses, que contracenavam com mulatos brasileiros e aprendizes. 

                                                           
32 Manuel Botelho (Bahia, 1636-1711) Participou do Movimento Barroco, foi o primeiro brasileiro a publicar 
versos. Foi também advogado e político. Ele foi o primeiro poeta brasileiro a ter suas obras publicadas, tendo 
escrito duas comédias em espanhol – Hay amigo para amigo e Amor, Engaños y Celos.  
33 Luís Alves Pinto (Recife, 1745-c.1815), poeta brasileiro. 
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João Caetano dos Santos, que em pouquíssimo tempo passaria de aprendiz a grande mestre, 

tornando-se o mais aclamado ator do Brasil e o primeiro a lutar por um teatro 

verdadeiramente nacional. 

Após a independência do Brasil, o romantismo deu a tônica de uma dramaturgia de 

temas brasileiros. Muitas peças, a partir de 1838, foram influenciadas pelo Romantismo, entre 

elas: A tragédia Antônio José ou O poeta e a inquisição escrita por Gonçalves de 

Magalhães34; O juiz de paz da roça, de Martins Pena35, que é considerado o verdadeiro 

fundador do teatro nacional, pela quantidade e qualidade de sua produção, sua obra, pela 

grande popularidade que atingiu, foi muito importante para a consolidação do teatro no Brasil; 

e ainda o ator e empresário João Caetano e o escritor Machado de Assis e José de Alencar.  

De 1937 a 1945, a ditadura procura silenciar o teatro, mas a ideologia populista, 

através do teatro de revista, mantém-se ativa. Em oposição, esse período é marcado pelas 

obras de Oswald de Andrade, O Rei da Vela (1933), O Homem e o Cavalo (1934) e A Morta 

(1937), enfrentando a ditadura de Getúlio Vargas. 

A partir do Teatro do Estudante do Brasil (1938), começam a surgir companhias 

experimentais de teatro, que marca a entrada do modelo estrangeiro de teatro, consagrando 

então o princípio da encenação moderna no Brasil. As primeiras companhias estáveis do país 

aparecem como: Procópio Ferreira, Jaime Costa, Odilon de Azevedo entre outros. 

No ano de 1948 surge o Teatro Brasileiro de Comédia - TBC uma companhia que 

produzia teatro da burguesia para a burguesia, importando técnica e repertório, com 

tendências para o culturalismo estético. Já em 1957, em meio a preocupações sócio-políticas 

surge o Teatro de Arena de São Paulo. Com o Golpe Militar de 64 a censura instala-se 

fortemente, obrigando muitos artistas a exilar-se. Deste período em diante abordaremos, nos 

próximos itens, os principais momentos do teatro brasileiro, alguns dramaturgos e 

professores, suas teorias, e o seu contributo para o teatro na educação. 

Faz-se necessário e fundamental a partir deste ponto, analisarmos os diferentes 

teatrólogos / autores / teóricos que influenciaram mais recentemente o ensino e/ou a prática do 

teatro na escola no Brasil. Acreditamos que estes autores, ligados diretamente ao Teatro e à 

                                                           
34 Domingos José Gonçalves de Magalhães (1811-1882) foi diplomata, médico, poeta, ensaísta, filósofo e 
dramaturgo brasileiro. 

35 Luís Carlos Martins Pena (Rio de Janeiro, 1815-1848) foi dramaturgo, diplomata e introdutor da comédia de 
costumes no Brasil, tendo sido considerado o Molière brasileiro.  
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Educação, foram adotados como base teórica na elaboração das situações de aprendizagem e 

proposições nas OCDArte, na linguagem do Teatro, para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental do Estado de São Paulo, são eles: os autores brasileiros Olga Reverbel, Augusto 

Boal, Ingrid Domien Koudela, Flávio Desgranges, Beatriz Ângela Vieira Cabral, Ana Mae 

Barbosa, a autora norte americana Viola Spolin e o autor canadense Raymond Murray 

Schafer. Todos são referências nacionais e no caso de Augusto Boal, Viola Spolin e Raymond 

Murray Schafer seus reconhecimentos são também internacionais.  

O contributo destes autores para prática de teatro na escola tem grande 

reconhecimento e recepção por parte dos educadores que atuam como professores de Arte, 

professores de Teatro e professores universitários, além do reconhecimento de profissionais 

do meio teatral, como dramaturgos, encenadores, diretores e atores. A seguir, em nossa 

análise das OCDArte, para os anos iniciais, pretendemos confrontar os métodos adotados e o 

desenvolvimento das proposições com os métodos dos autores citados, e realmente comprovar 

essas  influências. 

Nas proposições da OCDArte, para os anos iniciais, recorreu-se a vários métodos  

pedagógicos desenvolvidos por esses pensadores tais como: jogos dramáticos, jogos teatrais, 

drama, aquecimentos, improvisações, resgate de brincadeiras infantis, leituras, literatura, roda 

de conversa, etc. Para cada situação de aprendizagem de cada ano foi adotado também um 

texto literário de autores renomados como fio condutor.  

Esses recursos pedagógicos são facilitadores da investigação da história/fio condutora 

e da exploração de aspectos da linguagem teatral, além de promover o processo de 

socialização, estimular a auto expressão, a invenção e a criatividade. De acordo com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais do MEC (1997):  

Cabe à escola estar atenta ao desenvolvimento no jogo dramatizado 
oferecendo condições para o exercício consciente e eficaz, para aquisição e 
ordenação progressiva da linguagem dramática. Deve tornar consciente as 
suas possibilidades, sem a perda da espontaneidade lúdica e criativa que é 
característica da criança ao ingressar na escola. (BRASIL, PCN, 1997, p.57). 
 

Dentro do ambiente escolar a prática teatral pode ser apresentada de duas formas 

distintas: a primeira é aquela atividade produzida na escola com o objetivo de uma 

apresentação para um grande público – teatro escolar, nesse caso o objetivo é 

aperfeiçoamento estético da linguagem; e a segunda forma é o teatro pedagógico, este é 

desenvolvido dentro da sala de aula, ou melhor, durante uma aula, o nosso objeto de estudo, 
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consiste em um material didático para esse tipo de prática. Em qualquer uma das duas formas 

de prática teatral na escola o início das atividades deve sempre ser feito com jogos e práticas 

lúdicas a partir dos conhecimentos prévios dos alunos, seu repertório e suas histórias.  

Para Olga Reverbel (1994) há dois tipos de teatro: “O Teatro, arte milenar 

desenvolvido pelos gregos no século VI ac, e o Teatro na Educação, que é ainda mais antigo, 

pois o homem primitivo dramatizava os fatos e os fenômenos da natureza para compreendê-

los melhor.” (REVERBEL, 2002, p 12). Desses rituais primitivos religiosos, no ocidente, os 

gregos formalizam o teatro como arte, e o transferem para um espaço próprio para os atores 

como comprovação de cultura e conhecimento. 

 

2.3.1 Olga Reverbel 

Olga Garcia Reverbel (1917-2008), natural do Rio Grande do Sul, foi professora, 

autora e teórica. É reconhecida como a primeira professora a se dedicar, no início do século 

XX, a pesquisa e a prática do teatro na educação no Brasil, tendo como resultado a autoria de 

inúmeros livros sobre o teatro na educação, que é matéria obrigatória para quem pesquisa esse 

campo. Dedicou uma vida inteira ao ensino e ao papel que representa o teatro na escola. 

Formada em 1937, iniciou sua carreira acadêmica fazendo experimentos bem sucedidos da 

utilização de recursos dramáticos na alfabetização. A partir de 1939 atua como professora no 

Instituto de Educação General Flores da Cunha, nessa instituição foi precursora na introdução 

da disciplina Teatro na Educação no currículo do curso de Formação de Professores. A 

inserção das artes na escola só veio a ser configurada como lei no Brasil em 1970. Em 1946 

estudou dramaturgia e literatura na Université Paris - Sorbonne onde é convidada a lecionar 

em cursos de graduação e pós-graduação.  

Quando voltou para o Brasil em 1956 criou o Laboratório de Teatro e Didática, que 

tinha como objetivo a formação de professores para a escola primária. O resultado desta 

experiência foi o Teatro Infantil Permanente do Instituto de Educação – Tipie, agremiação 

com características didáticas que encorajava a prática do teatro na escola, montagens de 

espetáculos teatrais e apresentações semanais para crianças e jovens.     

Olga Reverbel ingressa no primeiro curso de cultura teatral da Universidade Federal 

de Rio Grande do Sul – UFRGS, em 1958. Tendo posteriormente passado a ser docente na 

mesma instituição. De sua obra destacamos: Técnicas dramáticas aplicadas à escola (1974), 
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Teatro na sala de aula (1979), Vamos alfabetizar com jogos dramáticos (1989), A chave 

perdida (1996); Um caminho do teatro na escola (1997) e Jogos Teatrais na escola (2002). 

Em algumas de suas obras constatamos relatos autobiográficos onde sua experiência 

como professora de teatro é mostrada, assim acompanhamos os estágios de seu trabalho e 

conhecemos a sua concepção de teatro e de educação. O livro Teatro na Sala de Aula, a 

autora dá indicações no trabalho em teatro como instrumento de aprendizagem, por meio da 

sistematização de experiências com alunos de 1º e 2º graus, na disciplina de teatro, no Colégio 

de Aplicação da UFRGS. As bases do seu trabalho com teatro na escola são apresentadas 

também em outras obras suas. Em Jogos Teatrais na Escola, descreve uma listagem de 

palavras-chaves, referentes à prática dos jogos teatrais, e sugere atividades dramáticas 

direcionadas a diferentes níveis de escolarização e dicas para o professor.  

No livro Um caminho do Teatro na Escola, Olga propõe um equilíbrio entre a 

liberdade de expressão do aluno e a importância do conhecimento erudito, através da 

informação sistematizada, seu entendimento de Teatro na Escola considera o jogo dramático, 

a improvisação teatral, exercícios baseados na commedia dell´arte e na encenação de peças. 

Propõe também as atividades globais de expressão que pressupõem uma ação dramática, com 

base em jogos associado com componentes da música, das artes plásticas, da dança, da 

literatura, entre outras áreas. Essas atividades são constituídas de quatro fases: estímulo, 

sensibilização, objetivo e roteiro. Sobre as atividades globais de expressão Ana Mae Barbosa 

(2002) faz uma ressalva:  

Será que os professores de Educação Artística não vão ver nele (livro) um 
esforço da polivalência? Isso poderia ser muito perigoso. A defesa da 
polivalência implica a ideia de um único professor ser capaz de ensinar 
teatro, música, artes plásticas, dança e desenho geométrico e, portanto, dar 
ao aluno tudo o que precisa aprender em cada uma dessas áreas. (BARBOSA 
apud REVERBEL, 2002, p. 9). 

A partir de várias definições de jogo dramático citadas por Olga Reverbel (2002) ela 

nos esclarece:  

Os jogos dramáticos dão à criança um meio de exteriorizar seus sentimentos 
profundos e suas observações pessoais, pelo exercício do movimento e da 
voz. Seu objetivo é orientar e ampliar os desejos e as possibilidades de 
expressão da criança. (...) Os conceitos sobre jogo dramático de todos os 
autores a que recorremos têm dois pontos comuns: a importância do jogo 
dramático no desenvolvimento e na expressão da personalidade do aluno e a 
improvisação como base do jogo. (REVERBEL, 2002, p. 108/112). 
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 A autora acreditava que a prática da improvisação, tanto a espontânea como a 

planejada, era um forte incentivo para o aumento da espontaneidade dos alunos. Ela sugere 

inúmeros jogos dramáticos de improvisação reunidos em cinco categorias: relacionamento 

grupal, de espontaneidade, de imaginação de observação e de percepção. Ela incentivou a 

formação de um público inteligente e sensível, sua obra é acessível e contribui de modo 

substancial com o fazer teatral na escola. 

 

2.3.2 Augusto Boal 

Augusto Pinto Boal (1931 - 2009), natural do Rio de Janeiro, foi diretor teatral, 

escritor, político e teórico, é referência do teatro contemporâneo internacional. Escreveu sobre 

sua longa experiência e formulou teorias sobre seu trabalho em diversos livros traduzidos em 

vários idiomas. Dirigiu o Teatro de Arena de São Paulo nos anos 1960, fazendo forte 

resistência à ditadura militar brasileira. Concebeu a metodologia do Teatro do Oprimido que 

associa teatro a ação social. Ele teve como suporte teórico os ensinamentos da Pedagogia do 

Oprimido de Paulo Freire, onde encontramos afinidades com ideias socialistas e de forte 

resistência às injustiças sociais. Ao longo de sua vida, Boal foi homenageado com muitos 

prêmios e condecorações no Brasil e principalmente no exterior.  

Com uma formação inicial em engenharia química, pela atual Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, Boal segue para se especializar na Universidade de Columbia, em Nova York, 

e ao mesmo tempo começa a estudar também direção teatral e dramaturgia, na School of 

Dramatic Arts, teve a orientação de grandes mestres como John Gassner, inicia sua carreira 

profissional como diretor e dramaturgo no Teatro de Arena em 1956, onde atua em parceria 

com José Renato, fundador e idealizador da companhia.  

No Arena, Boal oferece um curso prático de dramaturgia para equipe e forma um 

grupo de estudos do método Stanislavski, adaptando-o, com bons resultados, ao Brasil e ao 

Teatro de Arena. Nesta época, promove o engajamento do grupo em questões sociais com 

tendências de esquerda, desenvolve também uma dramaturgia autoral, com questionamentos 

sobre os anseios do povo brasileiro; lança o Seminário de Dramaturgia, grupo de estudo 

dentro do Arena, que consistia em encontros em que cada participante lia suas produções 

dramatúrgicas em desenvolvimento e em seguida ouvia críticas e sugestões. Participavam 

desse grupo Oduvaldo Vianna Filho, Roberto Freira, Benedito Rui Barbosa, Chico de Assis, 

entre outros. Esses encontros resultaram em vários espetáculos de sucesso. Entre 1995 e 1996 
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o pesquisador desse trabalho participou do Seminário de Dramaturgia do Arena, que na época 

era coordenado por Chico de Assis, segundo o pesquisador foi uma das experiências mais 

relevantes em sua formação teatral.   

Nos anos de 1960, Boal faz intercâmbios entre o Teatro Arena e o Teatro Oficina, este 

liderado por José Celso Martinez Corrêa, diretor que sempre teve um papel de vanguarda no 

cenário brasileiro, cujo teatro é contestador e procura se pautar por uma liberdade sexual 

incondicional. Nessa época Boal se firma como um grande dramaturgo, encenador e ideólogo 

em São Paulo. 

Assim que os militares tomaram o poder, Boal foi para o Rio de Janeiro e se une a 

intelectuais e militante em torno do movimento cultural do Grupo Opinião36 para fazer 

resistência à ditadura implantada no país. De volta a São Paulo desenvolve no Teatro Arena 

uma série de espetáculos como: Arena Contra Zumbi, Arena Contra Bahia, Arena Contra 

Tiradentes, entre outros.  Ele usa uma técnica inovadora, o sistema coringa, que consistia, 

segundo Welington Andrade (2009)37 em uma síntese de várias experiências feitas pelo teatro 

ocidental e oriental com o objetivo de criar um elo intermediário entre autor, atores e público, 

de modo a que fosse apresentada dentro do espetáculo a análise da própria peça. Tinham o 

propósito de relacionar os fatos históricos com a movimentação pré e pós-golpe de 1964.  

Depois de várias experimentações dramatúrgicas e cênicas sempre voltadas a fazer 

oposição ao regime militar, no ano de 1971, Boal foi preso e exilado, morou na Argentina por 

cinco anos, onde começa elaborar a sustentação teórica do Teatro do Oprimido. Em seguida 

muda-se para Portugal e depois de dois anos estabelece-se em Paris. Lá ele cria o Centro para 

Pesquisa e Difusão do Teatro do Oprimido (CEDITAD). 

Nas décadas subsequentes publica muitos livros teóricos em que reflete sobre as suas 

experimentações teatrais, suas principais obras que definem a teoria do Teatro do Oprimido 

são: Teatro do Oprimido e outras poéticas políticas, 1975; Técnicas latino-americanas de 

teatro popular: uma revolução copernicana ao contrario, 1979; Stop! c´est magique, 1980; 

                                                           
36 Grupo carioca que centraliza, nos anos 1960, o teatro de protesto e de resistência, núcleo de estudos e difusão 
da dramaturgia nacional e popular. (Fonte: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo399366/grupo-opiniao) 

37 http://revistacult.uol.com.br/home/2010/03/homenagem-augusto-boal/, consultado em 24 de fevereiro de 2016.  

 

http://revistacult.uol.com.br/home/2010/03/homenagem-augusto-boal/
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Jogos para atores e não-atores, 1988; Arco-íris do desejo, 1996; Teatro legislativo, 1996. Os 

títulos Milagre no Brasil, 1977 e, Hamlet e ou filho do padeiro, 2000, são autobiográficos. 

No livro Teatro do Oprimido e outras poéticas políticas, Boal discute como o teatro, 

que tem origem em manifestações populares, é usado a partir de determinado período como 

um instrumento de dominação das classes mais favorecidas em detrimento das camadas 

subordinadas. Para reverter esse quadro Boal propõem a utilização de técnicas teatrais 

específicas desenvolvidas, segundo ele não individualmente, ao longo de sua trajetória e 

descreve os propósitos de cada um deles.  

A estrutura pedagógica do método do Teatro do Oprimido é constituída pelos aspectos 

educativo, social e terapêutico. Tem como mote a ética e a solidariedade na busca de dar 

oportunidade aos oprimidos o direito à opinião, o direito de não ser invisível. Os múltiplos 

jogos e conjuntos de exercícios utilizados nesse método formam a sua base e constituem suma 

importância para a aplicação das técnicas. Eles desbloqueiam a mecanização do corpo e da 

mente dos participantes, propiciando uma descoberta de novas formas de expressão pessoal.  

São utilizadas as técnicas do teatro-jornal, teatro-fórum, teatro invisível, ações 

diretas, teatro-imagem, arco-iris do desejo e teatro legislativo, em que é motivado o 

intercâmbio entre os espectadores e atores, a partir da apresentação de uma situação existente. 

O procedimento se dá por meio de uma interferência direta na cena por parte do espectador, 

buscando um entendimento maior das questões representadas e possíveis modificações 

daquele quadro apresentado. No teatro-jornal, por exemplo, representam-se cenas do que está 

sendo censurado na imprensa. Essa técnica foi criada em plena ditadura militar brasileira para 

difundir notícias boicotadas. 

O teatro-fórum se faz de cenas que retratam acontecimentos em que a presença do 

opressor é marcante, ela é apresentada como um questionamento e sugere a participação do 

ouvinte para procurar uma solução viável. O obstáculo entre os atores e a plateia é rompido e 

a conversa é efetivada.  A linguagem não verbal também é contemplada na tentativa de 

compreensão e resolução de fatos indesejados, ela é a base para o teatro-imagem, que altera 

questionamentos e sentimentos em imagens fixas a serem observadas e digeridas.  

Um teatro que não se apresenta como teatro, mas se apresenta como vida, essa é a 

definição do teatro-invisível, técnica criada quando Boal morava na Argentina, em uma época 
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que a lei era fazer teatro somente dentro do teatro. A cena é ensaiada normalmente com atores 

interpretando seus personagens em uma situação proposta, uma ideia, um roteiro, enfim com 

todos os elementos que o teatro necessita. A inovação é que a apresentação é feita em locais 

onde estas cenas poderiam estar ocorrendo na vida real, sem comunicar antecipadamente que 

é uma apresentação teatral. Os espectadores são pessoas da vida cotidiana e podem responder 

as provocações e interagir com o elenco dialogando e opinando sobre os acontecimentos da 

peça.  

As ações diretas constituem-se em uma técnica em que se teatralizam movimentos de 

protesto em geral, passeatas, marchas, assembleias, comícios de rua, e como no teatro-

invisível, são utilizados os elementos teatrais necessários, como a música, a dança, o figurino. 

Nas ações diretas o público também não é comunicado antecipadamente sobre esse evento 

teatral.  

Em Arco-íris do desejo caracteriza-se por técnicas extrospectivas e introspectivas,  

terapêuticas e teatrais, que investiga os opressores internalizados, aqueles que habitam as 

mentes daquele que está oprimido pela reprodução dessas situações.  O teatro legislativo se 

constitui de uma técnica mais elaborada, pois engloba todas as outras do Teatro do Oprimido. 

Tem objetivo de fazer do teatro um centro de decisões políticas. É uma continuidade da 

sessão de teatro-fórum, em que os participantes redigem as propostas do resultado que 

chegaram através do diálogo, votam e as aprovadas são encaminhadas, como sugestão de lei, 

para as autoridades discutirem em plenário. A figura 4 (ANEXO D) ilustra a Árvore do Teatro 

do Oprimido, suas palavras chaves, sua filosofia e estética. Sobre os temas abordados na 

experiência cênica do Teatro do Oprimido, Flávio Desgranges (2010) comenta:  

Os temas abordados devem estar diretamente relacionados com o cotidiano 
da comunidade onde acontece o evento. Por isso, frequentemente, a trama da 
ação é proposta por algum morador da localidade, para que, desse modo, o 
grupo dramatize um fato cotidiano, uma situação significativa e conhecida 
por todos os habitantes do lugar, propondo aos expectadores a reflexão sobre 
os acontecimentos do seu dia-a-dia, e um novo olhar para estas situações, 
estimulando-os a fazerem e refazerem a história da comunidade. Para que 
isso ocorra, torna-se fundamental que o caso apresentado repercuta nos 
participantes. (DESGRANGES, 2010, p. 71). 

  

Em algumas dessas técnicas do Teatro do Oprimido o espectador é preparado com 

antecedência para garantir uma participação mais ativa e consciente. Em um primeiro 
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momento ele vivencia alguns exercícios dramáticos que lhe dão algum suporte como 

consciência corporal e desenvolvimento da criatividade e expressão para intervir nas cenas.   

 

2.3.3 Viola Spolin e Ingrid Dormien Koudela  

Viola Spolin (1906 – 1994), natural de Chicago, Estados Unidos da América, foi atriz, 

diretora teatral, educadora e autora. Pioneira do teatro improvisacional, ao sistematizar os 

jogos teatrais, durante as décadas de 50 e 60, tornou-se internacionalmente reconhecida. Esses 

jogos exploram o processo de educação através do teatro, metodologia da atuação e 

entendimento da prática teatral. Para Ingrid Koudela (2007), tradutora e divulgadora da obra 

de Viola Spolin no Brasil, o jogo teatral não pode ser confundido com o jogo dramático, na 

medida em que o jogo teatral pressupõe um conjunto de princípios pedagógicos que 

constituem um sistema educacional específico. 

 O início de sua carreira profissional de Viola Spolin se deu como assistente social 

atuando e estudando na Escola de Formação de Trabalho de Grupo de Neva Boyd, nos anos 

de 1920. A escola da educadora Boyd promovia um acolhimento para os imigrantes de 

Chicago em um momento de crise econômica sem precedentes, a grande depressão. A partir 

dos jogos tradicionais ela desenvolvia um trabalho relevante no campo da recreação, liderança 

de grupo e assistência social. Esta prática encantou Viola Spolin e serviu de inspiração para 

que ela desenvolvesse, no início dos anos de 1940, seus jogos teatrais, theater Games, nome 

adotado pela autora, onde propõe uma junção da livre expressão da imaginação criativa a 

regra tradicional do jogo. 

 Essa pedagogia teatral, além de influenciar fortemente o meio artístico profissional e 

amador do teatro, incentivou a existência da prática teatral em outras áreas como a educação, 

a dança, a psicologia e a psiquiatria. Ela se pauta na criatividade individual e na auto-

expressão criativa. Segundo Ingrid Koudela (2007) os jogos teatrais:  

São baseados em problemas a serem solucionados. O problema é o objeto do 
jogo que proporciona o foco. As regras do jogo teatral incluem a estrutura 
dramática (Onde/Quem/O Que) e o foco, mais o acordo de grupo. Para 
ajudar os jogadores a alcançar uma solução focalizada para o problema, 
Spolim sugere o princípio da instrução, por meio do qual o jogador é 
encorajado a manter a atenção no foco. Dessa forma, o jogo é estruturado 
através de uma intervenção pedagógica na qual o coordenador/professor e o 
aluno/atuante se tornam parceiros de um projeto artístico. (KOUDELA, 
2007, p. 22). 
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Para Viola Spolin (1992) o jogo é uma forma natural de grupo que propicia o 

envolvimento e a liberdade pessoal, necessários para a experiência. Os jogos desenvolvem as 

técnicas e habilidades pessoais necessárias para o jogo em si, através do próprio ato de jogar. 

As habilidades são desenvolvidas no próprio momento em que a pessoa está jogando, 

divertindo-se ao máximo e recebendo toda a estimulação que o jogo tem para oferecer – é este 

o exato momento em que ela está verdadeiramente aberta para recebê-las. 

Entre 1940 e 1965, Spolin trabalhou como diretora dramática para a seção de Chicago. 

Fundou a Companhia dos Jovens Atores em Hollywood, dirigiu o Clube Teatral de 

Dramaturgos em Chicago e também a primeira companhia de teatro improvisacional Teatro 

Bússola. Trabalhou também, no início dos anos de 1960, como preparadora da companhia o 

The Second City, de seu filho, o diretor teatral Paul Sills. 

Em 1963 publicou seu primeiro livro, Improvisações para o Teatro (Northwestem 

University Press), traduzido em 1979 por Ingrid Koudela e Eduardo Amos. Em seguida foram 

feitas as traduções de O Jogo Teatral no livro do Diretor em 1999 por Ingrid Koudela e 

Eduardo Amos, Jogos Teatrais: O Fichário de Viola Spolim em 2001, por Ingrid Koudela e 

Jogos Teatrais na Sala de Aula em 2007 por Ingrid Koudela, todos editados pela Editora 

Perspectiva. 

Os jogos teatrais, segundo Ingrid Koudela (2011), contam com raízes profundas nas 

técnicas do cabaret alemão e da commedia dell´arte, principalmente pela improvisação, 

descontração, críticas sociais, e variedades de recursos utilizados como canções, danças, 

esquetes, sátiras e discursos. Conta também com raízes na teoria e prática de Bertolt Brecht 

pelo seu teor reflexivo; seu teatro desnudado, que revela os mecanismos utilizados como 

indicadores das engrenagens teatrais e sociais; por seu caráter pedagógico, com as peças 

didáticas, que estimula o diálogo e uma resposta criativa dos atores e espectadores às 

narrativas apresentadas. Para Brecht (Koudela, 1991): 

A peça didática ensina quando nela se atua, não quando se é espectador. Em 
princípio, não há necessidade de espectadores, mas eles podem ser 
utilizados. A peça didática baseia-se na expectativa de que o atuante possa 
ser influenciado socialmente, levando a cabo determinadas formas de agir, 
assumindo determinadas posturas, reproduzindo determinadas falas. (...) A 
forma da peça didática é árida, mas apenas para permitir que trechos de 
invenção própria e de tipo atual possam ser introduzidos. (BRECHT, apud 
KOUDELA, 1991, p. 16)    



62 

Ingrid Koudela (2011) destaca também a influência que a pedagogia teatral de 

Constantin Stanislavski teve nos Jogos Teatrais de Viola Spolin. Sua sistematização para o 

desenvolvimento da interpretação do ator é uma das mais importantes e tem grande legado. 

Em seu sistema encontramos inúmeras técnicas como: relaxamento, que procura deixar o 

artista relaxado física e vocalmente o tempo todo; ações psicofísicas, que promove a 

consciência de que uma ação tem seu propósito e ela é que conduz ao sentimento, um 

exemplo é quando um personagem dá um abraço em outro personagem. Eles se sentiram mais 

íntimos um do outro, esta sensação foi provocada pela ação do abraço; verdade interior, diz 

respeito a como representar o mundo interior ou subjetivo do personagem, seus pensamentos 

e emoções. Uma das ideias que Stanislavski teve para chegar a essa sensação foi á utilização 

da palavra “se”. A palavra “se” nos permite imaginar virtualmente em qualquer situação.    

No inicio do século XX muitos professores e atores que atuaram com Stanislavski na 

Rússia se estabelecem nos Estados Unidos e lá divulgaram as técnicas desse diretor. Elas 

consistem em um conjunto de regras, exercícios e diretrizes que dão ao ator a “ferramenta” 

necessária para uma performance melhor possível, além de um controle físico e emocional de 

si mesmo, assim como ao entendimento do seu personagem. 

 

2.3.4 Beatriz Cabral 

Beatriz Ângela Vieira Cabral (Joinville/SC) é pesquisadora, diretora de Artes Cênicas 

da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e professora da Universidade do Estado de 

Santa Catarina (Udesc). Graduada em Letras (Alemão e Português) pela Universidade de São 

Paulo (1973) tem Mestrado em Teatro e Cinema pela Escola de Comunicação de Artes da 

Universidade de São Paulo (1984) e PhD em Phylosophy Of Art Drama In Education (1994) 

pela University of England/UK. É também autora dos livros Ensino do teatro: experiência 

interculturais, Imprensa Universitária/UFSC, 1999; e O Drama como método de ensino, 

publicado em São Paulo, SP, pela editora Hucitec, edições Mandacaru, 2006. Beatriz Cabral 

(2006) ressalta que o Drama dá margens para muitas estratégias: 

O drama, uma forma essencial de comportamento em todas as culturas; 
permite explorar questões e problemas centrais à condição humana, e oferece 
ao indivíduo a oportunidade de definir e clarificar sua própria cultura. É uma 
atividade criativa em grupo, na qual os participantes se comportam como se 
estivessem em outra situação ou lugar, sendo eles próprios ou outras pessoas. 
(CABRAL, 2006, p. 11). 
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Beatriz Cabral é uma das poucas pessoas que procura difundir e contextualizar o 

Drama como recurso pedagógico no Brasil. Ela vivenciou e pesquisou esse método por 

ocasião de seu doutorado em Birmingham, entre 1990 e 1994. Segundo ela (2006) o Drama 

como método de ensino ou como eixo curricular é uma abordagem que foi desenvolvida na 

Inglaterra por Dorothy Heathcote (1927/2011)38 e atualmente está bastante difundida nos 

países de língua inglesa. Heathcote publicou, dividindo a autoria com Gavin Bolton, o livro 

Drama for Learning: Doroty Heathcote´s Mantle of the Expert Approach to Education 

(Dimensions of Dram), Portsmouth, Nh Hinemann, em 1994. Beatriz Cabral (2006) ressalta 

que o Drama dá margens para muitas estratégias:  

Usando drama como método de ensino, o professor assume papéis e/ou 
personagens com o objetivo de interagir com os alunos em contextos 
diversos, utilizando diferentes códigos linguísticos para desafiar posturas, 
ações e atitudes. (...) A estratégia professor-personagem pode ser usada com 
a classe como um todo ou em trabalho com pequenos grupos. (p.19, 20). 

 

 

O Drama não era muito conhecido nos meios educacionais e culturais brasileiros. Sua 

contribuição tem trazido grandes benefícios para a pedagogia do Teatro. O material teórico 

sobre o ensino e a aprendizagem de teatro e as investigações artísticas e pedagógicas que 

Beatriz Cabral nos propicia tem feito a diferença em nossas instituições escolares, é um 

processo didático e ao mesmo tempo provocativo. Entre os vários temas que ela pesquisa 

podemos destacar: teatro na escola e comunidade; e texto como pré-texto, que tem como foco 

a apreensão e uso de clássicos através de uma relação de representação e performances. 

 

2.3.5 Flávio Desgranges 

Flávio Augusto Desgranges de Carvalho (Rio de Janeiro, 1965) é professor 

universitário, escritor, editor e diretor teatral. Graduou-se em Artes Cênicas / Direção Teatral 

pala Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, UNIRIO (1990). Seu mestrado foi em 

Educação pela Universidade Federal Fluminense, UFF (1995) com o tema “O Teatro Épico e 

a Criança”. O doutorado foi também em Educação pela Universidade de São Paulo, USP, 

                                                           
38 Dorothy Heathcote (Inglaterra 1926 / idem 2011) foi professora universitária e de teatro. Influenciada por 
Rudolf Laban (coreógrafo eslovaco) e Esmé Church (atriz inglesa) com quem estudou, inseriu diversos 
aperfeiçoamentos para o uso do drama como suporte para o currículo escolar. O mais destacado deles é o método 
“teacher in role” (professor-personagem). (Fonte: Vidor, 2008)      
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com o tema “A Pedagogia do Espectador” (2001). Em seguida fez dois pós-doutorados, na 

Universidade Federal da Bahia, UFBA (2008) e na Universidade do Estado de Santa Catarina, 

UDESC (2014). Em 2010 fez também concurso para livre-docência em Artes Cênicas na 

Universidade de São Paulo, USP, com o tema “A Inversão da Olhadela: no rastro da 

refuncionalização da arte teatral”.  

Consideramos um perfil muito coerente que começa nas artes cênicas e se especializa 

em educação do teatro para criança, e a seguir se aprofunda na temática do teatro e o 

espectador, possui profundo conhecimento que sustenta a sua crítica à prática do teatro na 

educação. Este perfil é acompanhado por algumas incursões na prática do exercício teatral. 

Desde 2015, Flávio Desgranges é professor da Universidade Estadual de Santa 

Catarina (UDESC). Atuou como professor entre 2000 e 2015 do Departamento de Artes 

Cênicas na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP), e 

como coordenador do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas entre 2010 e 2013 na 

mesma instituição. É coordenador do grupo de pesquisa teatral INERTE - Instável Núcleo de 

Estudos de Recepção Teatral e tem participado como convidado de recentes eventos 

internacionais. Segundo o site do INERTE39 o núcleo desenvolve três linhas investigativas e 

modos de atuação distintos: os Debates Performativos, os Estudos Cênicos e a Pedagogia do 

Espectador. Os Debates Performativos  são desdobramentos poéticos realizados com 

espectadores que assistiram a um espetáculo teatral. Os Estudos Cênicos constituem-se de 

estudos de recepção artística propostos a partir de cenas teatrais apresentadas pelo INERTE. 

O interesse do núcleo por uma Pedagogia do Espectador, por sua vez, se desenvolve a partir 

de investigações práticas e teóricas, tanto sob a perspectiva da formação de espectadores 

teatrais, quanto do modo com que a arte teatral pode intervir na vida social. 

Desgranges participou de espetáculos como “Desmontando uma Alma Boa” (Um 

estudo da parábola da peça Alma Boa de Setsuan, de Bertolt Brecht, e outras narrativas do 

autor), dramaturgia e encenação, 2003, “O Mais Frouxo dos Deuses!”, (adaptação da peça 

“Pluto”, de Aristófanes, montagem indicada ao prêmio Mambembe de teatro infantil), 

dramaturgia e encenação, 1999, “Galileu” (adaptação da obra “Vida de Galileu”, de B. 

Brecht), dramaturgia e encenação, 1994, “Um Violinista Quase do Meu Tamanho”, 

dramaturgia e encenação, 1991; e “Leôncio e Lena”, de Georg Büchner, 1990.  

                                                           
39 Disponível em: http://www2.eca.usp.br/inerte/. Acessado em 17/03/2016. 

http://www2.eca.usp.br/inerte/
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É autor dos livros: “A Pedagogia do Espectador” de 2003, “Pedagogia do Teatro: 

provocação e dialogismo” de 2006, “A Inversão da Olhadela: alterações no ato do 

espectador teatral”, de 2012 e “Teatro e Vida Pública: o fomento e os coletivos teatrais de 

São Paulo” (org.), de 2012 (indicado ao Prêmio CPT 2012). Dirige a coleção “Teatro” e a 

coleção “Pedagogia do Teatro”, ambas da Editora Hucitec. 

Segundo Celso Favaretto (2003) no livro “A Pedagogia do Espectador” Desgranges 

(2003), o autor propõe:  

“[...] uma tentativa de articular exigências artísticas, do texto e da encenação, 
e pressupostos pedagógicos, centrados em atividades educativas em torno 
dos espetáculos. O foco é a formação de espectadores, visando, no limite, 
como resultado, uma intervenção reflexiva nos modos de estar e atuar 
culturais dos participantes dessas experiências. Na linha brechtiana, 
pressupõe-se, portanto, um efeito crítico com acentuado teor moral e 
político.” (FAVARETTO, 2003, p. 203).  
 

Para Desgranges, atualmente o teatro com todo o seu aparato de negócio espetacular 

torna o espectador um elemento acessório. Esse teatro é produzido para ser consumido, não 

estão preocupados com o valor do objeto da cena e muito menos com a troca que possa existir 

com a plateia. Por esse motivo, pensar em uma pedagogia do espectador, articular 

possibilidades de comunicação entre a cena e o público torna-se necessário. Sobre essa 

questão ele comenta em seu livro:  

“[...] A atuação do espectador não se efetiva sem o reconhecimento de sua 
presença. A voz desse outro integrante do diálogo situado na platéia só pode 
ser ouvida se a palavra lhe for aberta. [...].” (p. 28) “[...]. O prazer advém da 
experiência, o gosto pela fruição artística precisa ser estimulado, provocado, 
vivenciado, o que não se resume a uma questão de marketing.”. 
(DESGRANGES, 2006, p. 29).  
 

Para ele temos que lutar contra a maré e dar talvez o primeiro passo, para reverter essa 

situação: criar condições das crianças e dos jovens brasileiros irem ao teatro; tornar a arte 

teatral mais próxima delas é um dos caminhos para sua integração e participação social; 

valorizar a apresentação e dar ênfase na participação do espectador. Sobre o livro Pedagogia 

do Teatro: provocação e dialogismo, 2010, de Desgranges, Maria Lúcia de Souza Barros 

Pupo (versão de 2006) comenta:  
“nos leva a equacionar aspectos candentes de uma Pedagogia do Teatro que 
vem sendo forjada em processos artísticos tornados públicos com 
intensidades crescente.” (p. 12) “(...) o autor nos apresenta um denso tecido 
de considerações nas quais o caráter estético e o aspecto formativo são 
indissociáveis.” (p. 13) “Um dos méritos desse livro é o de propor uma 
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articulação harmoniosa entre duas dimensões – fruir e fazer teatro  – que não 
cabe mais tratar de modo paralelo quando se tem em vista a formação 
sensível de um indivíduo crítico.” (p. 14). “A experiência sensível 
promovida pela prática em oficinas é enfocada nesse livro através de 
diferentes abordagens metodológicas, tendo em vista a aprendizagem do 
estar em cena, desdobradas para o leitor. Jogo dramático, jogo teatral e o 
chamado “drama” são trazidos à baila. Cada uma dessas abordagens carrega 
consigo diferentes concepções sobre o que implica situar-se simbolicamente 
diante do outro, de si mesmo, do mundo e de suas representações.” (pág. 14). 
“Esse livro se revela, sem dúvida, como um precioso mapeamento crítico, 
talvez um norteador de opções diante dos impasses aos quais a escola 
(brasileira) inevitavelmente nos conduz.” (pág.16). (PUPO in 
DESGRANGES, 2010).  
 

No livro A Inversão da Olhadela: alterações no ato do espectador teatral, Desgranges 

(2012), nos conduz a uma reflexão sobre as principais características de movimentos teatrais, 

a partir do século XVIII, e suas transformações em termos estéticos, com o objetivo de 

entendermos a postura do espectador nos dias de hoje. Ele procura olhar para trás e destingir 

nas diferentes propostas feitas ao espectador teatral durante essa trajetória. O modo de se 

relacionar entre o espectador e o teatro estão ligados com a realidade de cada época e está em 

constante mutação.     

Sobre os limites entre a educação e a ação sócio-cultural, muitas vezes impostos pelas 

instituições públicas e sobre a criação artística Desgranges defende que hoje muitos trabalhos 

demonstram uma luta para abertura destes limites impostos, acentua ainda um pensamento 

crítico aguçado, e com inspiração sensível questiona a Pedagogia do Teatro praticada 

atualmente e a sua urgente necessidade de discussão e mudança. Ele está comprometido com 

a problemática do fenômeno teatral nos dias de hoje e engajado na reflexão sobre o papel 

social dessa arte para todos os indivíduos por ela mobilizados, não dissociando o carácter 

estético e o aspecto formativo.  

Os seis teatrólogos/autores/teóricos que abordordamos acima estão intimamente 

ligados à prática teatral ou ao teatro na educação. No caso de Ana Mae Barbosa, que vamos 

abordar a seguir, suas ligações são com as quatro linguagens artísticas da disciplina Arte 

(Artes Visuais, Teatro, Dança e Música), pois sua linha de pesquisa é a arte-educação no 

Brasil como um todo. Sua proposta pedagógica para o ensino de Arte foi a base nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte em 1997, e consequentemente é também 

referência em nosso objeto de estudo.  
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2.3.6 Ana Mae Barbosa 

Ana Mae Tavares Bastos Barbosa (Rio de Janeiro, 1942) é educadora, pioneira em 

arte-educação no Brasil e autora de vários títulos relacionados com Arte e Educação. Ela é a 

maior referência no ensino de Arte nas escolas brasileiras. Graduou-se em Direito na 

Universidade Federal de Pernambuco, UFPE (1960), mas nunca atuou na advocacia. Nesse 

período, fez um curso preparatório para um concurso de professora primária com Paulo 

Freire. Este foi seu primeiro contato com Arte-educação e também foi nesse curso que ela se 

encantou com a educação. Foi aprovada no concurso e iniciou sua carreira no magistério em 

uma Escolinha de Arte no Recife.  

Em virtude da ditadura, em 1964, ela e seu marido, João Alexandre Costa Barbosa40, 

perseguidos pelo regime militar, foram para Brasília e, dois anos depois, foram para São 

Paulo onde Ana Mae, junto com algumas amigas, abriram uma Escolinha de Arte, pois na 

época não havia Arte nas escolas. Em 1972 fez um curso de especialização em educação para 

adulto na Secretaria de Educação da New Haven, Estados Unidos. Em 1974, formou-se no 

Mestrado em Educação, na Southern Connecticut State College, Estados Unidos, com o tema 

O ensino das artes visuais no ensino primário e secundário no Brasil de 1900 à 1922. Para 

custear os estudos, lecionou na área de cultura brasileira, na mesma instituição onde realiza o 

seu mestrado. 

O Doutorado foi em Educação Humanística pela Universidade de Boston, Estados 

Unidos, em 1979, com o tema Influências americanas em Arte-Educação no Brasil: análise 

de dois momentos: Walter Smith e John Dewey. Pós-Doutorado foram dois: um na University 

of Central England, Grã-Bretanha, em1982 e o outro na Columbia University, COLUMBIA, 

Estados Unidos, em 1992. Em 1990 prestou concurso para Livre-docência na Escola de 

Comunicação e Arte da Universidade de São Paulo, ECA/USP, com o tema A imagem no 

Ensino da Arte: anos oitenta e novos tempos. 

Atualmente é professora titular aposentada da Universidade de São Paulo e professora 

da Universidade Anhembi Morumbi. Na área de Artes, seu foco é a Arte/Educação, com os 

temas: Ensino da Arte e contextos metodológicos, História do Ensino da Arte e do Desenho, 

                                                           
40 João Alexandre Costa Barbosa (Recife PE1937 - São Paulo, SP 2006). Professor, ensaísta e crítico literário. 
Assim como Ana Mae, João Alexandre também se formou em Direito, mas nunca advogou. 
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Ensino do Design, Administração de Arte, Multiculturalidade, Estudos de Museus de Arte e 

Estudos Visuais.  

Ana Mae desenvolveu para o ensino de Arte a Proposta Triangular ou Abordagem 

Triangular. Essa proposta metodológica inclui três abordagens para se construir 

conhecimento em arte: a análise de obras ou apreciação artística (saber ler uma obra de arte); 

o fazer artístico (fazer arte) e uma contextualização teórica/histórica. Em 1987 com apoio 

nessa proposta desenvolveu o primeiro programa educativo dessa natureza, quando  

atuava como diretora do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo 

(MAC/USP). Nesse museu trabalhou como gestora entre 1987 a 1993. Mais tarde, em 1997, a 

Proposta Triangular foi referência nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte dos Ensino 

Fundamental e Médio brasileiro. Por esse motivo é também a sustentação de muitos 

programas em arte-educação no Brasil. 

Outra questão que Ana Mae sempre foi protagonista é a defesa de um professor para 

cada linguagem artística (artes visuais, música, dança e teatro). Para ela esse investimento em 

arte nas escolas se justifica pelo fato de que a arte ter grande importância intelectual e 

cognitiva. Conforme notícia divulgada no site Change.org (2016)41 o tema sobre o professor 

polivalente esteve em pauta recentemente no Senado Federal. No dia 07/04/2016 foi aprovado 

a obrigatoriedade dessas quatro linguagens artísticas no currículo do Ensino Básico e as 

Universidades que ainda possuem os cursos polivalentes terão 5 anos para readaptarem. A 

matéria ainda vai para sanção presidencial.   

Ana Mae escreveu muitos livros e artigos indispensáveis para os professores e para 

aqueles que pesquisam arte-educação no Brasil na contemporaneidade, são eles: Arte-

educação no Brasil: das origens ao modernismo, 1978; Recortes e colagens: influência de 

John Dewey no ensino da arte no Brasil, 1982; Arte-educação: conflitos/acertos, 1985; 

História da Arte-Educação, 1986; O ensino da Arte e sua história (com Heloísa M. Sales), 

1990; Teoria e prática da Educação Artística, 1990/95; A imagem do ensino da arte: anos 

oitenta e novos tempos, 1991; Arte-Educação: leituras no subsolo, 1997; Tópicos utópicos, 

1998; John Dewey e o ensino da Arte no Brasil, 2001; Inquietações e mudanças no Ensino da 

Arte, 2002; Alex Fleming, 2002; Som, gesto, forma e cor, 2003; O pós-modernismo com Jacó 

                                                           
41 Disponível em https://www.change.org/p/bncc-mantenham-as-disciplinas-artes-visuais-teatro-
m%C3%BAsica-e-dan%C3%A7a-no-
curr%C3%ADculo/u/16184396?recruiter=466891550&utm_source=share_update&utm_medium=facebook&ut
m_campaign=facebook_link. Acessado em: 25/04/2016. 

https://www.change.org/p/bncc-mantenham-as-disciplinas-artes-visuais-teatro-m%C3%BAsica-e-dan%C3%A7a-no-curr%C3%ADculo/u/16184396?recruiter=466891550&utm_source=share_update&utm_medium=facebook&utm_campaign=facebook_link
https://www.change.org/p/bncc-mantenham-as-disciplinas-artes-visuais-teatro-m%C3%BAsica-e-dan%C3%A7a-no-curr%C3%ADculo/u/16184396?recruiter=466891550&utm_source=share_update&utm_medium=facebook&utm_campaign=facebook_link
https://www.change.org/p/bncc-mantenham-as-disciplinas-artes-visuais-teatro-m%C3%BAsica-e-dan%C3%A7a-no-curr%C3%ADculo/u/16184396?recruiter=466891550&utm_source=share_update&utm_medium=facebook&utm_campaign=facebook_link
https://www.change.org/p/bncc-mantenham-as-disciplinas-artes-visuais-teatro-m%C3%BAsica-e-dan%C3%A7a-no-curr%C3%ADculo/u/16184396?recruiter=466891550&utm_source=share_update&utm_medium=facebook&utm_campaign=facebook_link


69 

Grinsburg, 2005; Arte/Educação contemporânea, 2006; Ensino da arte: memória e história, 

2008. 

Para Ana Mae (1993) o futuro da Arte-Educação no Brasil: 

(...) Está ligado a três propostas complementares: uma primeira proposta 
seria o reconhecimento da importância do estudo da imagem no ensino da 
arte em particular e na educação em geral. A necessidade da capacidade de 
leitura de imagens poderia ser reforçada através de diferentes teorias da 
imagem e também da relação entre imagem e cognição. (...) Outra proposta 
que estará presente na arte-educação no Brasil do futuro é a ideia de reforçar 
a herança artística e estética dos alunos, levando em consideração seu meio 
ambiente. Há perigos de se enfatizar a falta de comunicação entre a cultura 
de classe alta e a popular tornando impossível a compreensão mútua. Para o 
grupo popular isto é ainda mais perigoso porque eles não terão acesso ao 
código erudito que é o código dominante na nossa sociedade. Teremos no 
futuro a forte influência dos movimentos de arte comunitária na arte-
educação formal. Aqueles movimentos superam o perigo de negar a 
informação de nível mais elevado para a classe popular. Arte comunitária no 
Brasil é caracterizada pelo intercâmbio de classes sociais nos Festivais de 
Rua, comemorações regionais e nacionais, festas religiosas, etc. 
Embasamento teórico e exame das práticas são necessários para o avanço da 
arte comunitária. (BARBOSA, 1993, p. 181/182). 

 

  Outra tendência da Arte-Educação como veículo de valores estéticos e culturais no 

Brasil, apontada por Ana Mae (1993), é a iniciação ao design principalmente no Ensino 

Médio. Segundo Ana Mae (2009), a Arte-Educação é fundamental para o desenvolvimento da 

cognição, que é um processo amplo de interação do indivíduo com o meio ambiente, pelo qual 

é construído o conhecimento.  

“Arte é uma linguagem por meio da qual damos conta do mundo, 
principalmente por meio da imagem, que pode ser uma peça de teatro, uma 
campanha publicitária ou uma embalagem de produto no 
supermercado”(…)“É importante por se tratar de um veículo que prepara o 
indivíduo para receber criticamente os produtos culturais e saber o que fazer 
com eles”. (BARBOSA, 2009, p.4). 

 

Ana Mae Barbosa teve um percurso e um contributo fundamental para a arte-educação 

no Brasil, contribuiu para as primeiras bases teóricas que foram adotadas legalmente no 

ensino público, seus livros são referência na investigação da arte-educação e em suas recentes 

publicações continuamos a ver um sentido de atualidade e inovação.  
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2.3.7  Raymond Murray Schafer 

Raymond Murray Schafer (1933), natural da cidade de Sarnia, localizada na província 

canadense Ontario, foi criado em Toronto. Artista de renome internacional é compositor, 

pedagogo musical, escritor, educador e investigador do ambiente sonoro. É também artista 

plástico e cenógrafo. Em sua trajetória revoluciona o universo sonoro e musical através de 

pesquisas desenvolvidas no The World Soundscape Projecto, na Simon Fraser University,42e 

contribui consideravelmente para ampliação do conceito sobre o ambiente sonoro. 

 Apesar de Schafer ter grande produção em todas as áreas que atua, ele é mais 

reconhecido em todo o mundo pelos seus livros e suas teorias sobre educação musical e a 

paisagem sonora. A paisagem sonora são os sons e ruídos que se manifestam em um campo 

de 360 graus ao redor do ouvinte, sejam estes do campo ou da cidade. Em 1969 ele também 

criou o termo esquizofonio, que segundo Murray Schafer (1997): 

O prefixo grego schizo significa cortar, separar. E phone é a palavra grega 
para voz. Esquizofonia refere-se ao rompimento entre um som original e sua 
transmissão ou reprodução eletroacústica. É mais um desenvolvimento do 
século XX. (SCHAFER, 1997, p. 133). 

 

Entre seus inúmeros livros, podemos destacar O Ouvido Pensante (1991) que é uma 

compilação de textos escritos quando o autor lecionava para crianças e adolescentes. Essa 

obra é dirigida a toda população de todas as idades e classes sociais. Outro livro de grande 

relevância é A afinação do mundo (1977) em que o autor discute o quanto estamos sujeitos 

aos malefícios da poluição sonora na contemporaneidade. Ele propõe uma “limpeza de 

ouvido”, que significa um treinamento para que escutemos com mais critério os sons que nos 

rodeia.       

Estas referências teóricas abordadas na área do teatro e educação são ou foram 

professores e autores de livros que foram precursores em suas teorias e práticas pedagógicas, 

muitos deles tiveram uma primeira formação acadêmica em áreas distintas, mas depois de 

alguma vivência com o teatro ou com a arte-educação, acabaram se dedicando a vida inteira a 

essa causa. 

                                                           
42 O World Soundscape Projecto (WSP) foi estabelecido como um grupo educacional e de pesquisa por R. 
Murray Schafer na Universidade Simon Fraser durante o final dos anos 1960 e início dos anos 1970. (SFU)  
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Outros pontos em comum na formação da maioria desses artistas foram a experiência 

de viver e estudar no exterior e de terem ministrado aulas também em universidades. No caso 

do Augusto Boal e de Ana Mae Barbosa, a ditadura militar os forçaram a abandonar o país 

por um determinado período, mas se isso por um lado foi extremamente constrangedor, por 

outro lado, eles ultrapassaram esta situação e com grande empenho e espirito aberto seguiram 

seus objetivos e inspiração, o que acabou por resultar em grande produção nas áreas do teatro 

e educação, estas referências que nos são tão importantes hoje. 
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3. A CONSTRUÇÃO DA PESQUISA: UM RELATO DA TRAJETÓRIA  

Neste capítulo pretende-se apresentar os procedimentos metodológicos adotados para 

a investigação do nosso objeto de estudo, assim como, os instrumentos de coleta de dados. 

Iremos relatar o processo de construção das Orientações Curriculares de Arte (OCDArte), na 

linguagem do Teatro, para os 1ºs, 2ºs e 3ºs anos do Ensino Fundamental I43 do Estado de São 

Paulo que foi iniciada numa realidade concreta, numa experiência educativa e que teve 

proposta de autoria colaborativa.  

Descreveremos a formação da equipe e também como se deu na prática o 

desenvolvimento e implementação dos trabalhos e a construção das Orientações. A 

metodologia adotada tem caráter qualitativo envolvendo revisão bibliográfica e análise 

documental. Oferecemos levantamentos quantitativos, no momento do exame das OCDArte 

para os anos iniciais e que servem como base auxiliar para o desenvolvimento da análise 

qualitativa. Deseja-se que o nosso processo investigativo de levantamento de dados, seja uma 

realização de diagnósticos e sua sistematização se consolide como uma análise que contribua 

para enriquecer a reflexão sobre o ensino de Arte, especificamente com a adoção da 

linguagem do teatro, e promova maior discussão no que diz respeito à melhora e a 

transformação social. 

E por último, como resultado, pretende-se obter algumas conclusões preliminares 

baseadas nas análises propostas. Buscaremos, portanto, compreender a especificidade do 

trabalho docente diante dessa mudança curricular; analisar a consistência da proposta que 

orienta a atuação de professores de Arte nos anos iniciais enfaticamente na linguagem do 

teatro.  

3.1 Metodologias adotadas  

Sendo o objeto de estudo um documento de orientação estadual, de grande alcance e 

com grande repercussão, pois segundo o site oficial da Secretaria de Educação do Estado de 

São Paulo, a rede estadual de ensino paulista é o maior destinado à formação de jovens e 

crianças do País. São mais de 4 milhões de alunos matriculados no Ensino Fundamental ou 

Ensino Médio. A Educação mantêm mais de 250 mil professores atuando nas salas de aula, 

além de cerca de 70 mil servidores que atuam em funções administrativas ou técnicas nas 

                                                           
43 Compreende do 1º ao 5º ano de escolarização do Ensino Fundamental. 
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unidades escolares e nos órgãos centrais da Educação. As Orientações Curriculares e 

Didáticas de Arte (OCDArte), na linguagem do Teatro, para os 1ºs, 2ºs e 3ºs anos do Ensino 

Fundamental do Estado de São Paulo, publicadas oficialmente em dezembro de 2015, são 

documentos oficiais elaborados pela Secretaria de Educação a serem, segundo Voorwald 

(2015, p.6): “...livremente analisadas pelos docentes e postas em prática em sala de aula.” 

Teve autoria colaborativa em que Antonio Delfino atuou como um dos coadjuvantes. Desta 

participação resultou em um engajamento profundo ao tema e a sua aplicação na sala de aula.  

Esse envolvimento possibilitou aproximação do autor dessa pesquisa com os seus 

pares permitindo um levantamento qualitativo de dados, resultando na realização do relato da 

trajetória construção das OCDArte para os anos iniciais. E pela importância do documento 

adotamos a análise documental como metodologia privilegiada. Segundo Silva, Almeida e 

Guindani (2009) a análise documental se faz importante por que:  

O uso de documentos em pesquisa deve ser apreciado e valorizado. A 
riqueza de informações que deles podemos extrair e resgatar justifica o seu 
uso em várias áreas das Ciências Humanas e Sociais porque possibilita 
ampliar o entendimento de objetos cuja compreensão necessita de 
contextualização histórica e sociocultural. Por exemplo, na reconstrução de 
uma história vivida. (SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 2009, p.1).  

Segundo Raimundo (2006) a pesquisa documental é realizada a partir de documentos 

que são considerados cientificamente autênticos, é uma das técnicas decisivas para a pesquisa 

em ciências sociais e humanas porque a maior parte das fontes são quase sempre a base do 

trabalho de investigação. 

Já para Cellard (2012) todo o material que é vestígio do passado, todo o material que 

serve de testemunho deve ser considerado uma fonte documental. A pesquisa de documento 

não se restringe apenas a análise de documentos escritos (livros, jornais, revistas, documentos 

legais, relatórios, cartas, arquivos em mídia eletrônica), mas também pode se basear em outros 

meios como filmes, vídeos, gravações, slides, pôsteres, fotografias, postagens na internet. No 

nosso caso nos limitaremos aos documentos oficiais escritos publicados em formato PDF, via 

internet, em 2013 e 2015.  

Por possibilitar realizar alguns tipos de reconstrução, o documento escrito 
constitui, portanto, uma fonte extremamente preciosa para todo pesquisador 
nas ciências sociais. (...) O documento permite acrescentar a dimensão do 
tempo à compreensão do social. (CELLARD, 2012, p. 295).  

Sobre as fontes, Oliveira (2007) classifica como primária e secundária: as fontes 

primárias são aquelas cujo pesquisador analisa diretamente e as secundárias são as que o 
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pesquisador analisa a partir de dados trabalhados por outro investigador. Nesse sentido, os 

documentos que formam nosso objeto de estudo se constituem em fontes primárias.  

Tradicionalmente, os historiadores chamam de “fonte” os depoimentos de 
contemporâneos do acontecimento que eles desejam reconstituir. 
Distinguem-se, geralmente, as fontes “primárias”, produzidas por 
testemunhas diretas do fato, das fontes “secundárias”, que provém de 
pessoas que não participaram dele, mas que o reproduziram posteriormente. 
(CELLARD, 2012, p. 297).  

Procurou-se seguir as orientações sugeridas por Cellard (2012) em relação a avaliação 

preliminar dos documentos. Esta se refere à primeira etapa da análise documental que se 

aplica em cinco dimensões: O contexto; O autor (ou os autores); A autenticidade e a 

confiabilidade do texto; A natureza do texto; Os conceitos-chave e a lógica interna do texto; A 

análise documental.  

É impossível transformar um documento, é preciso aceitá-lo como ele se 
apresenta, tão incompleto, parcial ou impreciso que seja. Torna-se, assim, 
essencial saber compor com algumas fontes documentais, mesmo as mais 
pobres, pois elas são geralmente as únicas que podem nos esclarecer, por 
pouco que seja, sobre uma situação determinada. Entretanto, continua sendo 
capital usar de prudência e avaliar adequadamente, com um olhar crítico, a 
documentação que se pretende analisar. Essa avaliação crítica constitui, 
aliás, a primeira etapa de toda análise documental. CELLARD (2012, p. 
299). 

 

Objetivando compreender o nosso objeto de estudo, conhecer e aprofundar as 

diferentes dimensões do documento procedemos as seguintes análises: no primeiro momento 

uma análise preliminar, depois algumas classificações por campos de análise e finalmente 

retiramos algumas conclusões.  

 

3.2 Relato da construção das Orientações Curriculares de Arte (OCDArte), para os     
anos iniciais 

 

Ao longo dos anos de 2011 e 2012, foram realizadas diversas iniciativas com o 

objetivo de constituir as Orientações Curriculares e Didáticas de Arte como, por exemplo: 

capacitações, orientações técnicas, três fóruns – O ensino de arte nos anos iniciais, mesas 

redondas, palestras, oficinas, etc. A partir deste ponto reconstruímos a trajetória dos 

envolvidos neste processo a partir da visão e relato do pesquisador que participou ativamente 

deste processo. 
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3.2.1  A formação da equipe que participou na construção das OCDArte, para os anos    

iniciais 

 

Durante os anos de 2011 e 2012, vários grupos reuniram-se mensalmente com a 

Equipe Curricular de Arte da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica da Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo (CGEB/SEE-SP) e consultores especialistas em cada uma 

das quatro linguagens artísticas (Artes Visuais, Teatro, Dança e Música), objetivando 

estabelecer expectativas e situações de aprendizagem para compor as OCDArte para os 1ºs, 2ºs 

e 3ºs anos do Ensino Fundamental do Estado de São Paulo.  

O Grupo de Referência de Arte foi um dos grupos que colaborou nessa construção. 

Composto por dezessete Professores Coordenadores dos Núcleos Pedagógicos (PCNP)44 das 

Diretorias Regionais de Ensino, escolhidos entre os noventa e um PCNP de Arte do Estado de 

acordo com os seguintes critérios: PCNP que já haviam desenvolvido alguns projetos com a 

Equipe Curricular de Arte da (CGEB/SEE-SP) e portanto, era conhecida as suas 

potencialidades e seus perfis; PCNP que representavam Diretorias de Ensino localizadas em 

pontos estratégicos na cidade de São Paulo e no Estado; nessa equipe  tinha que haver um 

equilíbrio entre os PCNP em relação a sua habilitação nas quatro linguagens do ensino da 

Arte (Artes Visuais, Teatro, Música e Dança). Um grupo da Coordenadoria de Ensino da 

Região Metropolitana da Grande São Paulo (COGSP) e representantes da Coordenadoria de 

Ensino do Interior (CEI) também participaram das atividades. Ver Figura 5 (ANEXO E). 

A organização dessa construção procurou vir ao encontro com o pensamento de 

Michael W. Apple que defende que esta situação: Requer um processo democrático em que 

todos – e não apenas aqueles que são os guardiões intelectuais da “tradição ocidental” – 

possam envolver-se nas deliberações acerca do que é importante. (APPLE 2006, p.288). 

Na apresentação da publicação preliminar dessas orientações João Cardoso Palma 

Filho, ressalta a colaboração dos PCNP, confirmando uma preocupação em estar ouvindo 

representantes dos professores.  

                                                           
44 Um Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico - PCNP é um docente, servidor público, designado para 
atuar nessa função na Diretoria Regional de Ensino em sua área específica.  Seu papel é dar apoio à gestão do 
currículo da rede pública estadual de ensino; promover encontros, oficinas de trabalho, grupos de estudos e 
outras atividades para divulgar e capacitar professores na utilização de materiais pedagógicos em cada disciplina; 
analisar os resultados das avaliações externas com vistas à construção de um plano de intervenção pedagógica, 
entre outros.  
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Decorridos um pouco mais de dois anos, vem a lume o documento 
“Orientações Curriculares e Didáticas de Arte para Ensino Fundamental – 
anos iniciais”, que ao ser elaborado, contou com a colaboração efetiva de 
Professores Coordenadores de Arte de Núcleos Pedagógicos – PCNP, 
importante representação da rede estadual. (SÃO PAULO, 2013, p.5). 

Mais adiante, na introdução da publicação preliminar é feita outra menção a formação 

da equipe que elaborou as orientações.   

Este documento foi elaborado com a participação de um grupo de 
Professores Coordenadores de Arte do Núcleo Pedagógico (PCNP) de 
diversas Diretorias de Ensino do Estado de São Paulo, orientados pela 
Equipe Curricular de Arte da CGEB e consultores especialistas. (SÃO 
PAULO, 2013, p.6). 

Esse processo de construção das OCDArte para os anos iniciais se deu no início do 

segundo mandato do governador de Geraldo Alckimin do Partido da Social Democracia 

Brasileira (PSDB), neste período Herman Voorwald era o Secretário da Educação do Estado 

de São Paulo e João Cardoso Palma Filho era o seu Secretário-Adjunto. 

A seguir, o Quadro 4 apresenta os nomes dos profissionais que tiveram participação 

nesse projeto, seus cargos e departamentos em que atuavam. 

Quadro 4 -  Outros profissionais que tiveram participação nesse projeto 

Maria Elizabete da Costa, coordenadora da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB) 

João Freitas da Silva, diretor do Departamento de Desenvolvimento Curricular  

e Gestão da Educação Básica (DEGEB)  

Valéria Tarantello Georgel, Diretora do Centro de Ensino Fundamental dos anos Finais,  

do Médio e da Educação Profissional (CEFAF)  

Sonia Gouveia Jorge, Diretora do Centro de Ensino Fundamental – Anos Iniciais (CEFAI)  

Edgard de Souza Junior, Edmilson de Moraes Ribeiro, Luciana Aparecida Fakri,  

Márcia Soares de Araújo Feitosa, Maria José Gonçalves da Silva Irmã, Renata Rossi Fiorim Siqueira,  

Silvana Ferreira de Lima, Soraia Calderoni Statonato e Vasti Maria Evangelista, membros  

da Equipe do Centro de Ensino Fundamental dos anos iniciais (CEFAI) 

Carlos Eduardo Povinha, Kátia Lucila Bueno e Roseli Ventrella, Equipe Curricular de Arte (CEFAF)  

Rosa Iavelberg e Tarcísio Tatit Sapienza (consultores de conteúdo) 

Autores: Flávio Desgranges (Consultor Especialistas – Teatro), Andréia Carla Lobo da Silva  
(Diretoria de Ensino – DE São José dos Campos), Antonio Delfino (DE Centro Oeste), Camila  
Josefina Jesus (DE Itapeva), Cristina Aparecida Zaniboni Antonelli (DE Ourinhos), Débora David 
Guidolin (DE Ribeirão Preto), Dinorah Gomes Sanches (DE Norte 2), Djalma Abel Novaes  
(DE Guaratinguetá), Eduardo Garrido Lodovico (DE Andradina), Elisângela Vicente (Leste 5), Fátima 
Regina Dias Vilas Boas (DE Sul 2), Lucia Ângela Mansano Bergner (DE Lins), Luiz Carlos Tozetto  
(DE Norte 2), Pedro Kazuo Nagasse (DE Jales), Pedro Luis Padovini (DE Bauru), Silmara Lourdes 
Truzzi (DE Marília), Silvia Ramalho Navarro (DE Registro), Vera Lúcia Fernandes Sassi (DE Penápolis), 
Coordenadores de Arte dos Núcleos Pedagógicos das Diretorias de Ensino do Estado de São Paulo 

Fonte: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/documentos/CURRICULOS/Sao_Paulo_Curriculo_Oficial_2012 
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Na qualidade de Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico – Arte (PCNP) da 

Diretoria de Ensino Região Centro Oeste, o pesquisador dessa investigação foi convocado e 

participou ativamente das capacitações destinadas à elaboração das OCDArte para os anos 

iniciais.  

No período da construção das OCDArte para os 1ºs, 2ºs e 3ºs anos do Ensino 

Fundamental três professores da Equipe Curricular de Arte acompanharam e coordenaram de 

perto todas as atividades, desde o início em 2011 até o final em 2012, são eles: Roseli 

Ventrella, Carlos Eduardo Povinha e Kátia Lucila Bueno. Para acompanhar esses três 

professores, contratou-se o consultor especialista Flávio Desgranges que somados aos outros 

dezessete professores coordenadores, totalizou num grupo de vinte e um docentes que tiveram 

uma atuação constante nesse trabalho. 

Observe na sequência, o Quadro 5 com o perfil dos 21 docentes que participaram da 

construção das OCDArte, para os anos iniciais. O quadro mostra que esse grupo era 

constituído de pessoas experientes, boa parte na faixa etária acima dos 40 anos. Poucos 

tinham formação específica em teatro, a maioria apresentava-se aquém do esperado e 

necessário para um trabalho de tamanha responsabilidade. 

 

Quadro 5 - Perfil dos 21 docentes que participaram ativamente e durante todo  
o Tempo da construção das Orientações Curriculares e Didáticas, na linguagem do 
Teatro, para os 1ºs, 2ºs e 3ºs anos do Ensino fundamental do Estado de São Paulo 

Sexo 62% mulheres 38% homens. 

Idade Faixa dos 40 anos Faixa dos 50 anos Faixa dos 60 anos 

43% 43% 14% 

Formação 
acadêmica 

Nível superior Com mestrado Com doutorado 

86% 9,5% 4,7% 

Habilitação 
em Teatro 

Com habilitação Com habilitação em outras linguagens 

30% 70% 

Diretorias  
de Ensino 

São Paulo/Capital Interior de São Paulo 

43% 57%  

Fonte: elaborado pelo autor 

Percebe-se que quando se trata dos anos iniciais do Ensino Fundamental, a presença de 

mulheres ainda é maioria. Trata-se de uma questão de representação social, pois ao longo do 

século XX houve um processo de feminização da escola básica. Segundo Almeida (1998), a 

feminização do magistério no Brasil aconteceu num momento em que o campo educacional 

expandia-se quantativamente, aliado ao discurso de progresso do país. Com o processo de 
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urbanização e industrialização ampliou-se as oportunidades de trabalho para os homens. Estes 

foram em busca de empregos mais bem remunerados.  

Os dados indicam que parte desses professores são da geração baby boomer, nascidos 

de 1940 e 1960, filhos da Segunda Guerra Mundial e também da geração X, nascidos de 1960 

à 1980, consequentemente filhos da ditadura militar brasileira. Para Serrano (2011) essas 

gerações se caracterizam por terem um padrão de vida estável, preferência por qualidade e 

não quantidade, sabem o que querem, buscam por seus direitos e liberdade. Mas, por outro 

lado eles não têm muita familiaridade com os grandes avanços tecnológicos, com o domínio 

da virtualidade como sistema de interação social e midiática.  

3.2.2  A realização prática do desenvolvimento das OCDArte, para os anos iniciais  

Pela primeira vez, em São Paulo, foi elaborada uma proposta de Arte exclusiva para os 

anos iniciais. O desenvolvimento deste projeto foi organizado através das Orientações 

Técnicas que ocorreram cinco dias por mês em 2011, de março a novembro, e quatro dias por 

mês em 2012, de fevereiro a agosto, das 8h30 às 17h30, totalizando 360 horas em 2011 e 256 

horas em 2012. Nesses encontros assistíamos palestras, estudávamos textos, pesquisávamos 

constantemente, trocávamos ideias, elaborávamos proposições, aprendíamos e ensinávamos. 

As Orientações Técnicas eram realizadas na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de 

Professores “Paulo Renato Costa de Souza”, no bairro das Perdizes em São Paulo.  

O primeiro Fórum “O ensino de Arte nos anos iniciais” realizou-se nos dias 22 e 23 

de novembro de 2011, no anfiteatro do prédio da Secretaria da Educação. O encontro foi 

marcado por palestras como: “Currículo de Arte” de Rosa Iavelberg45; “De onde partimos” 

de Roseli Ventrella46, “O ensino de Arte no Estado de São Paulo” de João Cardoso Palma 

Filho47; “A criança nova... A criança eterna...” de Lydia Maria Goritzki48, entre outros.  

                                                           
45 A Drª. Rosa Iavelberg é professora e pesquisadora da Graduação e Pós-graduação do Curso de Pedagogia da 
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo - USP. É uma das autoras dos PCN (Parâmetros 
Curriculares Nacionais) na área de Arte e diretora do Centro Universitário Maria Antônia, da USP.  
46 Roseli Ventrella é arte-educadora, mestra em Artes Visuais e membro da Equipe Curricular de Arte, da 
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo – SEE/SP. É também autora de várias coleções dedicadas ao 
ensino de Arte para professores e alunos.  
47 O Prof. Dr. João Cardoso Palma Filho era na época Secretário-Adjunto da Secretaria da Educação do Estado 
de São Paulo, além de professor titular da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita -UNESP.  
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Ocorreram também mesas-redondas, apresentações artísticas e vivência musical. Foi 

um período importante para apresentação do projeto para os PCNP das Diretorias Regionais 

de Ensino, professores de Arte e Supervisores.   

A partir de agosto de 2012 o Grupo de Referência de Arte, ofereceu oficinas na Escola 

de Formação e Aperfeiçoamento de Professores para os PCNP do Estado de São Paulo. O 

objetivo foi iniciar a implementação das OCDArte nas Diretorias de Ensino e fazer com que 

todos os PCNP se tornassem agentes multiplicadores nas Unidades Escolares. 

Entretanto, nessa época os PCNP encontravam grande dificuldade de capacitarem 

diretamente os professores de Arte. O Artigo 3º da Res. SE 61 de 6-6-2012 que “Dispõe 

sobre Orientações Técnicas realizadas pelos órgãos centrais e regionais” (2012), determina 

que:  

As atividades propostas para cada Orientação Técnica deverão totalizar, no 
mínimo, 4 (quatro) e, no máximo, 8 (oito) horas diárias, podendo ser 
realizadas em horário regular de trabalho dos servidores envolvidos, sendo 
que, no caso de Orientação Técnica destinada a docentes em sala de aula, seu 
desenvolvimento não poderá exceder a 1 (um) dia de atividades por 
trimestre.(SÃO PAULO, 2012). 

No entanto, a orientação dada pelos Dirigentes era de que os PCNP não poderiam 

convocar professores que estivessem em sala de aula em hipótese alguma. A justificativa 

ficava por conta da falta de professores na rede estadual naquela época.  

Durante 2011 e 2012 o grupo de autores, em nenhum momento, propôs uma pesquisa-

ação envolvendo alunos das faixas etárias correspondentes aos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Não se procurou amostragem diretamente com as crianças, mas sim vivências 

com as proposições entre os PCNP do Estado de São Paulo que não faziam parte do grupo de 

referência de Arte. O grupo de referência de Arte coordenava as oficinas socializando as 

proposições e analisando os resultados e as reações dos outros PCNP. 

Quando se iniciaram as Orientações Técnicas para a construção das OCDArte, para os 

anos iniciais, o investigador desse trabalho começou também o processo de produção de 

registros. Requisitou autorização da Equipe Curricular de Arte, que organizava os encontros e, 

começou a fotografar, filmar e escrever artigos para o Informativo “Aprender”. Esta era uma 

                                                                                                                                                                                     
48 Lydia Maria Goritzki (Lydia Hortélio) é uma das mais reconhecidas autoridades na pesquisa sobre a cultura da 
infância. Fundadora da Casa das Cinco Pedrinhas, lugar de Brinquedo, de vivência, pesquisa e documentação, 
estudo e irradiação de Cultura da Criança. 
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publicação da Diretoria de Ensino da Região Centro Oeste. Esse periódico era distribuído via 

e-mail para as 358 escolas jurisdicionadas à referida Diretoria, como também para as outras 

91 Diretorias de Ensino do Estado de São Paulo. Os exemplares do Informativo “Aprender” 

foram também afixados em murais na própria Diretoria como um canal de divulgação do 

trabalho que estava sendo desenvolvido em relação às OCDArte. A produção dessa 

documentação facilitava o processo reflexivo sobre o andamento dos nossos encontro e 

desencontros.  

Em termos práticos o cotidiano das reuniões destinadas à elaboração das OCDArte, 

para os anos iniciais, em 2011 e 2012, acontecia da seguinte forma: desde o início o Grupo de 

Referência foi dividido em quatro grupos de trabalho. O grupo em que Antonio Delfino 

participava foi constituído por ele (DE Centro Oeste), com especialização lato senso em Artes 

Cênicas – Teatro, por Djalma Abel Novaes (DE Guaratinguetá), com habilitação em Artes 

Visuais, por Elisângela Vicente (Leste 5), com habilitação em Artes Visuais e Vera Lúcia 

Fernandes Sassi (DE Penápolis), com habilitação em Música. As capacitações ocorreram 

cinco dias consecutivos por mês em 2011 e quatro dias consecutivos por mês em 2012. A 

cada dia um consultor especialista dirigia as atividades, no caso da linguagem teatral, que é o 

nosso objeto de estudo, o consultor especialista foi o Prof. Dr. Flávio Desgranges49. 

O pesquisador dessa investigação conheceu o Prof. Flávio Desgranges em 2003, na 

Universidade São Judas Tadeu. Ele ministrava as disciplinas de Encenação, Direção, Didática 

do Ensino Superior e Prática de Magistério, no curso de pós-graduação lato senso em Teatro. 

Gostou muito de seu trabalho e ficou imensamente contente em atuar com ele nesse projeto. 

Com Carlos Eduardo Povinha, ele já havia atuado em 2001, no Núcleo de Artes Cênicas da 

Faculdade Mozarteum de São Paulo que tinha coordenação de Gabriela Rabelo e Jorge 

Martins. Voltou a encontrar Gabriela Rabelo, também na pós-graduação lato senso em Teatro 

na Universidade São Judas Tadeu, ela ministrava o curso de Encenação – Interpretação. 

Apresentamos estas informações porque julgamos importante frisar que as redes de contato e 

aprendizagem estão cada vez mais presentes em nosso cotidiano, principalmente quando se 

trata de profissionais do teatro que são também educadores e pesquisadores. O meio teatral, 

atuando também na Educação, constitui-se em um meio bem restrito, então não é difícil 

encontrar os mesmos profissionais em vários momentos de sua vida.  

                                                           
49O  Prof. Dr. Flávio Desgranges é Livre-docente em Artes Cênicas pela USP. Coordena desde 2010, o Programa 
de Pós-Graduação em Artes Cênicas da USP. Dirige a coleção "Teatro" e a coleção "Pedagogia do Teatro", 
ambas da Editora Hucitec.  
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Flávio Desgranges decidiu então usar para o primeiro ano do Ensino Fundamental o 

conto infantil O Gigante Egoísta50, de Oscar Wilde (2011), com tradução e adaptação Liana 

Leão; para o segundo ano o conto Pinóquio51, do escritor italiano Carlo Collodi (2008), com 

tradução de Carolina Cimenti; e para o terceiro ano oito poemas de Cecília Meireles (2002), 

cujos títulos são: 1º. Rio na Sombra; 2º. Ou Isto ou Aquilo; 3º. O Vestido de Laura; 4º. Para 

ir à Lua; 5º. Lua Depois da Chuva; 6º. O lagarto Medroso; 7º. A Língua do Nhem; 8º. A Flor 

Amarela  

Normalmente o Prof. Flávio Desgranges iniciava o trabalho com um aquecimento 

integrativo muito especial. Por exemplo, podemos citar uma ocasião em que este aquecimento 

consistia em nos organizarmos em dois círculos, um dentro do outro, de mãos dadas os 

participantes deveriam abrir os círculos, fixar os pés no chão, fechar os olhos e, continuando 

com as mãos dadas, lentamente lançar a parte de cima do corpo, a partir do quadril, para trás, 

inclinando todo o corpo em um movimento de desequilíbrio, mas como as mãos estavam 

dadas, o participante não caía, era segurado pelos outros participantes. Criava-se assim uma 

sensação de confiança, integração e coletividade. Depois de certo tempo o professor nos 

orientava para lentamente voltarmos com o corpo na vertical, repetíamos esse processo umas 

três vezes. Essa dinâmica foi muito gratificante e motivadora, nos propiciava concentração e 

autoconfiança para enfrentar os desafios do dia. 

Depois desses momentos iniciais, a pauta do dia era distribuída e discutida. 

Normalmente pela manhã os subgrupos se reuniam para leitura, pesquisa e elaboração de 

proposições. À tarde havia a socialização das propostas encaminhadas com abertura para o 

debate, no qual os participantes tinham a oportunidade de apresentar suas opiniões. 

Apresentávamos as propostas de jogos dramáticos e teatrais, mas não as vivenciávamos. 

Depois de alguns dias trabalhando em um determinado ano do Ensino Fundamental, o Prof. 

Flávio nos apresentava sua proposta de situação de aprendizagem com proposições pensadas 

de modo sequenciado elaborada a partir de nossas sugestões.  

Debruçávamo-nos na proposta final do Prof. Flávio revisando e fazendo observações. 

Tudo era negociado com o grupo, pois este documento final deveria estar em sintonia e 

                                                           
50  "The Selfish Giant" é um conto infantil de Oscar Wilde, publicado na coletânea de contos "The Happy Prince 
and Other Tales" em 1888. 

51 Em 1881, Carlo Collodi, inicia a publicação do "Giornale per i bambini" (Jornal para as crianças) – primeiro 
periódico italiano voltado para o público infantil. Foi ali que, em curtos capítulos, publica originalmente 
a "Storia di un burattino" (História de um Boneco) - primeiro título das Aventuras de Pinóquio. 
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completar o Currículo de Arte apresentado pela Secretaria de Educação do Estado de São 

Paulo para o Ensino Fundamental para os anos finais e o “Ensino Médio em 2007, uma vez 

que, o caderno “Linguagens, códigos e suas tecnologias” explicita: 

Metodologicamente, de acordo com os PCN de Arte e o Currículo, o ensino 
de arte, visto como área de conhecimento e linguagem, deverá se dar de 
forma a articular três eixos metodológicos, a saber: • Criação/produção em 
arte – o fazer artístico. • Fruição estética – apreciação significativa da arte e 
do universo a ela relacionado, leitura, crítica. • Reflexão: a arte como 
produto da história e da multiplicidade de culturas. (SÃO PAULO, 2010, p. 
153). 

Esses três eixos metodológicos representam a Proposta triangular de Ana Mae 

Barbosa52 (1987), que ela desenvolve com apoio em sua Abordagem Triangular, o primeiro 

programa educativo do gênero. Foi elaborado por ela entre os anos de 1987 e 1993 no 

contexto do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC-USP). 

(BARBOSA e COUTINHO, 2011, p. 50).  

Hoje ainda é a base da maioria dos programas em arte-educação no Brasil, 

principalmente depois de ter sido referência nos parâmetros Curriculares Nacionais de Arte do 

Ensino Fundamental e Médio brasileiro.  

Esse processo de elaboração das OCDArte, para os anos iniciais, motivou o 

investigador desse trabalho a investir numa formação mais aprofundada, objetivando poder 

contribuir com mais propriedade nessa empreitada. Em agosto de 2012 iniciou na UNESP – 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Campus de São Paulo – Instituto 

de Artes, como aluno especial do curso de Mestrado em Arte Educação, cursando a disciplina: 

“Política Educacional e Ensino de Arte na Educação Básica: formação de professores e 

currículo” com o Prof. Dr. João Cardoso Palma Filho. 

Com a saída do pesquisador desse trabalho da Diretoria de Ensino Centro Oeste em 

setembro de 2012, declinou da participação no Grupo de Referência de Arte. Nessa altura as 

Orientações Curriculares de Arte para os 1ºs, 2ºs e 3ºs anos do Ensino Fundamental já estavam 

concluídas. Posteriormente o grupo continuou a construção das Orientações para os 4ºs e 5ºs 

anos sem sua presença. 

                                                           
52 A Profª. Drª. Ana Mae Barbosa é a principal referência no Brasil para o ensino da Arte nas escolas. 
Atualmente é professora titular aposentada da Universidade de São Paulo e professora da Universidade Anhembi 
Morumbi. 
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Em dezembro de 2012, já fora do grupo de referência, o investigador desse trabalho 

participou na qualidade de professor de Arte da rede pública paulista do II fórum “O Ensino 

de Arte nos anos iniciais”, realizado durante quatro dias em Serra Negra/SP. Nesse evento 

foram oferecidas oficinas nas quatro linguagens: Artes Visuais, Teatro, Música e Dança, para 

os professores de Arte do Estado, a partir das proposições do novo currículo. Foi um evento 

que deu sequência na implementação das Orientações Curriculares e Didáticas de Arte nas 

escolas. 

O fato de atualmente ele trabalhar como professor de Arte na Diretoria de Ensino 

Região Centro fez com que pudesse desenvolver de forma mais próxima a aplicação das 

OCDArte, para os anos iniciais, pois o PCNP de Arte da Diretoria de Ensino Centro 

disponibilizou para os professores de Arte, em março de 2014, uma versão preliminar das 

OCDArte, para os anos iniciais, do Ensino Fundamental e orientou para que utilizassem esse 

material durante o ano letivo.  

Do tempo de elaboração até dezembro de 2015, o material não foi publicado 

oficialmente e encaminhado para as escolas. Em 2013 foi realizada uma publicação na 

internet, que consiste em fragmentos preliminares do texto que foram encaminhados para os 

professores de Arte pelos PCNP das Diretorias de Ensino. Essa publicação preliminar 

encontra-se disponível no site da Base Nacional Comum Curricular53, 2013. 

O lançamento oficial das OCDArte para os anos iniciais foi comunicado por um dos 

coordenadores gerais desse projeto, Carlos Povinha, no dia 23 de dezembro de 2015, através 

da rede social Facebook para os PCNP de Arte e professores envolvidos com o projeto.  

O comunicado orientava que para realizar o download dos cadernos, (somente 

professores da rede estadual) seria necessário acessar o site da Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo e entrar no Espaço do Servidor (sistema intranet) com a sua respectiva 

senha. Esse comunicado foi feito pela rede social Facebook, e não oficialmente pelos canais 

burocráticos da Secretária de Educação do Estado de são Paulo. No dia 28/12/15, Roseli 

Ventrela, a outra coordenadora geral das OCDArte, para os anos iniciais, também publicou no 

Facebook a mesma notícia. 

                                                           
53  http://basenacionalcomum.mec.gov.br/documentos/CURRICULOS/São_Paulo_Curriculo_Oficial_ 
2012_Anos_Iniciais_VF_22_08.pdf, acesso dia 10/08/2015. 
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4.   ANÁLISE DOCUMENTAL: A LINGUAGEM DO TEATRO NAS OCDARTE  
DOS  ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Esta análise compõe-se inicialmente de uma contextualização do momento social e 

político em que se deu o desenvolvimento e implantação das OCDArte para os anos iniciais; 

uma breve análise da sua estrutura editorial e do miolo; e finalmente focamos a pesquisa na 

área específica do nosso estudo, a linguagem do teatro nessa proposta curricular, discutindo as 

metodologias adotadas, os recursos pedagógicos e as bases teóricas, com a finalidade de 

entender o nosso objeto de pesquisa, compreender e aprofundar as diferentes dimensões do 

documento. 

 

4.1 Contexto  

O lançamento das OCDArte para os anos iniciais se deu em contexto político 

desfavorável para o Governo de São Paulo. Em dezembro de 2015 muitas escolas estaduais 

ainda estavam ocupadas por alunos em protesto contra a proposta do Governo de fazer uma 

reorganização na rede paulista de ensino. A intenção de tomar essa atitude foi divulgada em 

outubro de 2015 e implicaria no “fechamento” de 94 unidades escolares. A reorganização 

proposta tinha por objetivo tornar as escolas ciclo único – com alunos separados por anos 

iniciais e finais do fundamental e o médio. Em reportagem com o título Balanço das 

ocupações54, publicada no site do movimento da sociedade brasileira Todos Pela Educação, 

Renato Janine Ribeiro (2015) afirma: “A divisão de escolas segundo os critérios de ciclos ou 

por faixa etária faz sentido, porque facilita a administração da escola. Hoje, um dos gargalos 

da Educação é a dificuldade de gestão”; O problema foi o processo desta proposta, sem uma 

discussão prévia com a comunidade escolar.  

Segundo o Sindicato de Ensino Oficial do Estado de São Paulo, em reportagem no site 

da Empresa Brasil de Comunicação – EBC (12/2015)55, os estudantes ocuparam 205 escolas 

estaduais. Com esse protagonismo juvenil manifesto os estudantes foram para as ruas e deram 

de frente com uma polícia que agiu com violentas agressões. Esses episódios somados com o 

problema hídrico no estado contribuíram para que a popularidade de Alckmin atingisse em 
                                                           
54 Disponível em: http://www.todospelaeducacao.org.br/reportagens-tpe/36426/balanco-das-ocupacoes/ 
Acessado em: 05-04-2016. 

55 Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2015-12/decreto-que-transfere professores-
nareorganizacao-escolar-e-publicado, Acessado em: 20-01-2016.  
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dezembro de 2015 a pior marca, apontou a Datafolha (2015) em reportagem no Jornal Folha 

de São Paulo de 04/12/2015. No dia 04 de novembro a reorganização da rede paulista de 

ensino foi suspensa provisoriamente e abriu-se para um diálogo democrático sobre esse 

assunto. Nessa mesma ocasião Herman Voorwald deixa o cargo de Secretário da Educação.  

Pelos motivos expostos conclui-se que o lançamento das OCDarte, para os anos 

iniciais, se fez necessário antes do final de 2015. Mesmo porque foi na gestão do professor 

Herman Voorwald que se deu todo o seu desenvolvimento que teve início em 2011. E talvez, 

porque esse poderia vir a se constituir em mais um argumento para contribuir com as 

negociações com a sociedade em relação a reorganização na rede paulista de ensino e 

melhorar a imagem do governador Geraldo Alckimin.  

Na esfera Federal o contexto político e econômico também estava bastante delicado. 

Os governos federais, estaduais e municipais estão tomando medidas de austeridade com o 

objetivo de reduzir o déficit público e isso atinge diretamente a Educação. É nesse cenário de 

incertezas e de contenção de despesas que foi lançada as OCDArte, para os anos iniciais, do 

Ensino Fundamental do Estado de São Paulo.  

4.2  Análise 

As OCDArte para os anos iniciais foram publicadas via internet em formato PDF e 

disponibilizadas aos professores através site da Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo. Os documentos apresentam-se conforme Quadro 6, a seguir. 

 

         Fonte: elaborado pelo autor  

Quadro 6 - Orientações Curriculares e Didáticas  
de Arte (OCDArte), para os anos iniciais 

VOLUMES/ ARQUIVOS PDF CONTEÚDO 

Arte para os Anos Iniciais 1º ao 5º ano 
Esse volume é comum a todos os cinco  

anos iniciais. 

Arte para os Anos Iniciais 1º ano 
Esses cinco volumes trazem as Orientações 

Curriculares e Didáticas de Arte para o Ensino 

Fundamental das quatro linguagens (Arte Visuais, 

Teatro, Dança e Música) da disciplina Arte para 

cada um dos cinco primeiros anos do Ensino 

Fundamental. 

Arte para os Anos Iniciais 2º ano 

Arte para os Anos Iniciais 3º ano 

Arte para os Anos Iniciais 4º ano 

Arte para os Anos Iniciais 5º ano 
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Observa-se que cada caderno tem um número do ISBN próprio. Segundo a Agência 

Brasileira do ISBN, o International Standard Book Number (ISBN) é um sistema 

internacional padronizado que identifica numericamente os livros segundo o título, o autor, o 

país, a editora, individualizando-os inclusive por edição; facilita a interconexão de arquivos e 

a recuperação e transmissão de dados em sistemas automatizados e simplifica a busca e a 

atualização bibliográfica. 

 

4.2.1 Análise quanto ao aspecto editorial e do miolo do primeiro volume das OCDArte                   
para o Ensino Fundamental – Anos Iniciais  

As OCDArte para os anos iniciais 2015 compreendem 6 volumes, o primeiro faz uma 

apresentação geral ao tema e aos outros volumes, que são cada um deles destinado a um ano 

escolar, do 1.º ao 5.º ano.  

Esse primeiro volume tem como título Orientações Curriculares e Didáticas de Arte 

para o Ensino Fundamental – Anos Iniciais – 1º ao 5º Ano. Contém informações que dizem 

respeito às quatro linguagens da disciplina Arte e também aos cinco primeiros anos do Ensino 

Fundamental. Ele é composto por capa e miolo.  

No sumário, páginas 4 e 5, observa-se a falta de hierarquização dos conteúdos, ou 

melhor, dos elementos textuais, os que compõem a parte intelectual. Eles estão todos com o 

mesmo peso. Para que a transmissão da ideia seja feita com clareza, o conteúdo deve estar 

normalizado e bem organizado, dividido em tópicos e subtópicos, dependendo de sua 

importância. Esse sumário se apresenta de modo inacabado, sem a menor preocupação em dar 

destaques às partes mais relevantes. Ele se apresenta como um bloco pesado e inexpressivo e 

reflete todo o miolo do volume. Adiante, quando se refere às diferentes linguagens da 

disciplina Arte (Artes Visuais, Teatro, Música e Dança) não há uniformização dos conteúdos, 

faltando coerência em relação aos tipos e quantidades de informação de cada área particular.  

No prefácio encontra-se a mensagem assinada por Herman Voorwald, ele foi 

Secretário da Educação do Estado de São Paulo até dezembro de 2015. A apresentação da 

publicação preliminar de 2013 era assinada por João Cardoso Palma Filho. Em ambas as 

apresentações, em que o texto é praticamente o mesmo, é destacada: “…a colaboração efetiva 

de Professores Coordenadores de Arte de Núcleos Pedagógicos – PCNP, com a importante 

representação de professores de Arte da rede estadual…” (VOORWALD, 2015). Outro 
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destaque importante é que: “… O documento se constitui de orientações a serem livremente 

analisadas pelos docentes e postas em prática em sala de aula….” (VOORWALD, 2015). A 

expressão: “livremente analisadas”, utilizados na frase anterior implica na não obrigatoriedade 

da utilização desse documento, respeitando assim a liberdade de cátedra dos professores. 

Na introdução, páginas 7, 8 e 9, logo no segundo parágrafo é reforçada a informação 

de que o processo de elaboração das OCDArte para os anos iniciais foi democrático, 

conforme segue: 

“Este documento foi elaborado com a participação de um grupo de 
Professores Coordenadores de Arte do Núcleo Pedagógico (PCNP) de 
diversas Diretorias de Ensino do Estado de São Paulo, orientados pela 
Equipe Curricular de Arte da CGEB e consultores especialistas.” (SÃO 
PAULO, SEE, 2015, p.7).  

 

Na página seguinte o texto sugere que o professor poderá adaptar as OCDArte para os 

anos iniciais ao contexto de realidade de sua escola: “Na sala de aula, o professor poderá 

adequar as situações de aprendizagem e selecionar conteúdos, compatibilizando-os ao 

contexto educativo, entretanto, sempre seguindo as expectativas enunciadas para cada ano na 

proposta.” (SÃO PAULO, SEE, 2015, p.8). Essa alusão torna-se necessária, visto que, o 

Estado de São Paulo é enorme e conta com grande diversidade cultural.  

Quando, nessa introdução, é indicado sobre a não utilização de propostas 

interdisciplinares e também entre as linguagens da própria disciplina de Arte, deixando a 

critério da equipe das escolas fazer ou não fazer isso, percebe-se certa contradição, sendo que 

a base para esse documento são os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN de Arte, e o 

sentido maior dos PCN é a interdisciplinaridade, cuja argumentação é: 

”Otimizamos conteúdos da disciplina em detrimento de propostas 
interdisciplinares, dado o tempo didático destinado ao trabalho em sala de 
aula. Isto não impede que a equipe das escolas encontre espaço de 
interlocução entre Arte e as demais disciplinas, assim como entre artes 
visuais, dança, música e teatro.” (SÃO PAULO, SEE, 2015, p.8).  

 

Em seguida nas páginas 10,11 e 12 temos um breve histórico do Ensino de Arte nos 

anos iniciais no Estado de São Paulo, onde no final desse texto é destacado os objetivos da 

elaboração da OCDArte para os anos iniciais: 
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 “O objetivo principal da elaboração desse documento pautou-se na 
necessidade de apoiar o trabalho realizado nas escolas estaduais e contribuir 
para a melhoria da qualidade da aprendizagem dos alunos em Arte no Ensino 
Fundamental – anos iniciais.(...) É a partir dessas Orientações Curriculares e 
Didáticas que se pretende realizar ações de monitoramento da rede de 
ensino, formação continuada de professores coordenadores e professores que 
atuam em sala de aula, indicação de material didático de apoio a professores 
e alunos e referenciais para a avaliação da aprendizagem.” (SÃO PAULO, 
SEE, 2015, p.12).  

A expressão “ações de monitoramento da rede de ensino”, utilizada no parágrafo 

anterior pode nos remeter à ideia de controle, supervisão, não transmitindo a ideia de abertura 

que se pretende.  

Nas páginas 13 e 14 encontramos um texto sobre a concepção do Ensino de Arte, esse 

texto esclarece dois pontos essenciais para o entendimento da Arte, são eles: “Arte é área do 

conhecimento humano, patrimônio histórico e cultural da humanidade; e Arte é linguagem, 

portanto, sistema simbólico de representação.” (SÃO PAULO, SEE, 2015, p.13). Explica 

também os eixos norteadores da disciplina: apreciar, produzir e contextualizar. Percebe-se 

então que a proposta busca se estruturar segundo a proposta de Ana Mae Barbosa (1987), na 

aprendizagem dos conhecimentos artísticos a partir da inter-relação entre o fazer, o ler e o 

contextualizar a arte – a Proposta Triangular consiste em três abordagens para se construir 

conhecimentos em arte, a saber: Contextualização histórica – Conhecer (conhecer a sua 

contextualização histórica); Fazer artístico - Produzir (fazer arte); Apreciação artística – Fruir 

(saber ler uma obra de arte).  

Nas páginas 15 e 16 segue o texto sobre Arte – leitura e escrita, que nos fala da 

importância do professor, que atua nas séries iniciais, que desenvolva nas crianças não só a 

competência da leitura e escrita de textos verbais, mas também à leitura e produção de textos 

nas linguagens não verbais. Considerando que na contemporaneidade a cultura visual e 

musical ganha cada vez mais espaço, se faz necessário que outras linguagens e suas 

modalidades façam parte do cotidiano escolar. Sobre essa questão Imanol Aguirre (2009) 

comenta: 

É necessário procurar um currículo flexível. (...) Um currículo 
pluridisciplinar, aberto à emergência, um currículo crítico e não reprodutivo, 
mas centrado nos significados e na preparação de pessoas bem equipadas 
para se desenvolverem com critério num mundo dominado pelo visual. Um 
currículo de arte, fundamentado nos usos e funções das artes, mais do que, 
nos desenvolvimento de destrezas, ou em atingir e reproduzir conhecimento, 
ainda que não esqueça essas importantes tarefas. Em definitivo, um currículo 
motivador, que engaje os jovens nas artes e na cultura visual, para que, delas, 
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possam extrair todo o necessário para configurar, criticamente, sua 
identidade, para reconhecer as identidades alheias, para se converterem em 
cidadãos plenamente habilitados e, assim, criar uma sociedade mais justa e 
democrática. (AGUIRRE, 2009, p. 14). 

Na página 17 segue o texto sobre modelo de ensino e de aprendizagem – anos iniciais. 

Segundo o documento a concepção de aprendizagem adotada (metodologia) é o da resolução 

de problemas. 

A seguir temos nas páginas 18 a 22 o texto sobre Arte e seus princípios nos anos 

iniciais, que destaca: a importância de o professor procurar saber o conhecimento prévio 

trazido pelo aluno; trazer à tona a socialização dos saberes culturais; dar condições que todos 

falem e sejam ouvidos; as rodas de conversa e os combinados; contextualização dos 

conteúdos trabalhados; proporcionar variadas fontes de pesquisa; trabalhos em grupo e 

coletivos; sugerir pesquisas e registros orais, escritos e iconográficos. Ao falarem sobre o 

tempo e a Arte nos anos iniciais adotam como base teórica a classificação do trabalho em 

classe da pesquisadora argentina Delia Lerner, chamada de modalidade organizativa. As 

modalidades organizativas constituem em três grandes blocos: atividades permanentes; 

sequencias didáticas; e projetos didáticos. É explicada cada uma delas e sugerem, em nota de 

rodapé, uma bibliografia para aprofundamento do assunto.  

As questões do tempo didático e do espaço da sala de aula são muito delicadas em se 

tratando de aulas de Arte: a importância das aulas duplas para o rendimento do aluno; ao 

espaço de trabalho que garanta autonomia, interação, mobilidade e circulação dos alunos; as 

salas ambientes. Conforme material de orientação didática distribuído aos professores pela 

Secretaria da Educação em 1999, as aulas duplas podem favorecer a dinâmica na utilização 

dos materiais pedagógicos nas aulas de Arte. 

“Na organização do horário das aulas de Arte utilizar, sempre que possível, o 
recurso de aulas duplas: esse recurso não só concorre para maior 
aproveitamento das aulas como diminui a circulação dos alunos pelo prédio. 
Pensar na organização das aulas como aulas duplas reflete, portanto, uma 
mudança de concepção do processo de ensino aprendizagem, que resulta das 
discussões mais recentes sobre como se dá este processo. Essas discussões 
apoiam-se e outra forma de olhar para a construção do conhecimento 
humano, que se impõe no mundo atual, em acelerada transformação.” (SÃO 
PAULO, 1999). 

Quando falam sobre a avaliação, indicam que ela tem como referencial as expectativas 

de aprendizagem, as mesmas apontadas pelas matrizes curriculares. A avaliação processual 

deve se valer de diversos instrumentos para que se efetue uma aprendizagem numa 
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perspectiva formativa. Sugerem a utilização de portfólios e outras formas de registro e que 

compartilhem esses registros com os alunos a fim de contribuir com a autoavaliação de todos. 

Nas páginas 23 e 24 segue um texto sobre as rodas de conversa como atividade 

permanente em Arte. Elas têm um valor imensurável, mas a realidade das escolas esbarra 

novamente com empecilhos, como o tempo e o espaço, que impedem que essa prática seja 

constante. A utilização de aulas duplas, as dobradinhas, assim como sala ambiente, não são 

comuns nas escolas estaduais.  

Considerando uma aula de Arte de 50 minutos em uma sala de aula comum com 

quarenta carteiras e cadeiras, onde o professor perde no mínimo dez minutos para afastar as 

carteiras e organizar as cadeiras em círculo, isso se tiver a colaboração dos alunos, que nem 

sempre existe. Nessa mesma aula o professor vai perder mais 10 minutos no mínimo para 

organizar a sala como estava antes. Só nessas e outras já se perderam 20 minutos da aula, fora 

o estresse físico do professor, que muitas vezes dá até nove aulas por dia, quando não dá mais 

aulas em outro cargo no mesmo dia. 

Acredita-se que seja pertinente a Secretaria da Educação voltar com as recomendações 

de 1999 em relação às aulas duplas e sala ambiente, pois mesmo havendo boa vontade do 

corpo gestor e dos professores em relação às essas medidas, sempre teremos pelo menos trinta 

por cento de aulas únicas e também a possibilidade de nem todos os professores utilizarem a 

sala ambiente todos os dias, mas pelo menos garante o mínimo de qualidade. Isso já é um 

grande passo e torna o discurso acima plausível.  

Somente na página 25 encontramos um texto sobre os objetivos da disciplina para o 

Ensino Fundamental – anos iniciais, tendo como referência os Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCN’s (BRASIL 1997). A seguir, da página 26 até a página 39 encontramos um 

texto com o título “O Público Alvo da Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva e o Currículo de Arte da Secretaria de Educação de São Paulo”, onde os autores se 

propõem a passar informações relacionadas à legislação vigente sobre o assunto e traçam um 

panorama geral dos avanços na área. Em seguida o Núcleo de Apoio Pedagógico 

Especializado – CAPE organizou orientações específicas aos docentes de Arte, essas 

orientações estão divididas por área, com definições e dicas específicas de cada deficiência, 

são elas: deficiência física; deficiência visual; deficiência auditiva; altas habilidades ou 

superdotação; deficiência intelectual; transtornos globais do desenvolvimento.  
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A partir dos anos de 1990 acentuou-se uma perspectiva da construção de uma 

educação inclusiva no Brasil, com o objetivo de responder ao desafio de promover uma 

educação para todos. Entre a diversidade de alunos que necessita ser incluída nos sistemas de 

ensino, encontra-se o público da educação especial. Desde então o Estado de São Paulo vem 

ajustando sua política local às diretrizes indicadas pela Política Nacional de Educação 

Especial e também aos outros documentos orientadores vindo do governo federal. Essa tarefa 

é bastante complexa, pois existem na sociedade diversas opiniões divergentes sobre esse 

assunto. Todo esse processo é muito recente, percebe-se que é um processo lento, mas 

significativo no que diz respeito à conscientização de que o confinamento e a segregação por 

meio da institucionalização não pode ser a resposta social para essa questão. O 

desenvolvimento espiritual e humanístico da população tem que se pautar no direito à 

cidadania e o acesso à educação a todos.     

Na página 40 encontramos o texto sobre avaliação em Arte. Nessa página os autores 

procuram deixar claro que a concepção de avaliação adotada é diagnóstica e processual. 

Conceituam cada uma delas e sugerem o uso de registros diferentes e também uma 

observação atenta no dia a dia em sala de aula. Isso além da utilização de vários instrumentos 

de avaliação.  

A seguir encontraremos os quadros curriculares de cada expressão, são divididos em 

três parâmetros: 1. Expectativa de aprendizagem, 2. Condições didáticas e indicadores para a 

elaboração de atividades e 3. Observar se o aluno. O quadro curricular de Artes Visuais 

compõem-se de 5 páginas (páginas 41 à 45), o quadro curricular de Dança compõem-se de 4 

páginas (páginas 46-49), o quadro curricular de Música ocupa 3 páginas e meia (página 50-

53) e por fim o quadro curricular de Teatro ocupa 1 página e meia (páginas 54 à 55). O que 

nos chamou a atenção é que o quadro curricular de Teatro além de ser o último dos quadros, é 

também o menor. 

Após os quadros segue um texto de apresentação da linguagem Artes Visuais, 

assinado pela consultora especialista Maria Terezinha Teles Guerra, (páginas 56 à 60) com 5 

páginas, observou-se com estranheza a abreviação do nome da autora do texto: M Terezinha T 

Guerra. Não vemos essa abreviação como sendo algo necessário, mas independente de 

qualquer coisa, as letras “M” e “T” das abreviaturas dos nomes “Maria” e de “Teles” devem 

ser acompanhadas por um ponto. O nome da autora tem uma nota de rodapé com um 

“briefing”, de duas linhas, de suas principais realizações. Os nomes dos autores das outras 
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linguagens que sucedem nas outras apresentacões seguem o mesmo padrão de nota de rodapé 

com o “briefing” do currículo.  

Essa apresentação da linguagem Artes Visuais está dividida em quatro partes: uma 

pequena introdução de quatro parágrafos; em seguida um texto intitulado “As Artes Visuais 

nos anos iniciais”; depois o texto “Percurso educativos em Artes Visuais”; e por fim as 

Referências.  Essa abertura se apresenta com bastante clareza e de fácil entendimento, é um 

texto sucinto, contemporâneo e esclarecedor.    

Na sequência encontra-se um texto de apresentação da linguagem da Dança, assinado 

pelas consultoras especialistas Ana Terra e Uxa Xavier, seus nomes estão em ordem 

alfabética, (páginas 61 à 80) com 20 páginas.  A apresentação da linguagem da Dança está 

dividida em sete partes: Introdução; O que entendemos por proposições em Dança; A criação 

do ambiente; Desenvolvimento; Planejamento e aprofundamento; Expectativa de 

aprendizagem em Dança; Referências.   

 A fundamentação teórica da linguagem da Dança é baseada principalmente no 

Método Laban. Apesar das autoras citarem termos técnicos adotados por Rudolf Laban, seu 

nome e o nome de seu método não são mencionados nenhuma vez, no decorrer do texto 

referem a fundamentos teóricos indicando uma bibliografia:  

“Os materiais publicados pela Secretaria Estadual de Educação (SEE/FDE, 
2006; SEE/FDE, 2010), volumes 1, 2 e 3, trazem fundamentos teóricos, 
proposições e experiências importantes para a leitura desta publicação que 
irá orientar o ensino da linguagem da dança nos anos iniciais.” (SÃO 
PAULO, SEE, 2015, p.92).   

Em seguida encontra-se a apresentação da linguagem da Música, assinado pelo 

consultor especialista Thiago Abdalla (páginas 81 à 95) com 15 páginas. Essa abertura está 

dividida em seis partes: na primeira, O que é música? Música é a linguagem do som. Mas o 

que isto significa? O autor faz uma introdução apresentando o material didático na linguagem 

da música, reflete sobre Música, seus parâmetros e sua função na sociedade; na segunda parte 

ele descreve os Parâmetros do som (as partes que compõe um som); e a terceira parte, propõe 

Possibilidades de aquecimento; Avaliação; Conclusão; Referências.  

Finalmente chega-se à apresentação da linguagem Teatro, assinado pelo consultor 

especialista Flávio Desgranges, (páginas 96 à 101) com 6 páginas. Desgranges dividiu esta 

apresentação em três partes e deu como títulos específicos para cada uma delas: As Situações 

de Aprendizagem na Escola; Minha Linguagem, Meu Mundo; Arte Como Experiência da 
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Arte. Na primeira parte de sua abertura, As Situações de Aprendizagem na Escola, o autor fala 

sobre os elementos que constitui a linguagem teatral e como as situações de aprendizagem 

propostas vão explorar as possibilidades desses elementos de linguagem com o objetivo de 

que os alunos elaborem uma escrita cênica e se comuniquem teatralmente. No decorrer desse 

trecho ele faz várias recomendações sobre o processo de coordenação do professor para 

alcançar bons resultados.   

Essas recomendações refletem também o pensamento de Imanol Aguirre (2009) sobre 

o papel do professor a partir do prisma ironista: tramador, pesquisador, aberto à emergência e 

gerador de relações inéditas. Esse mesmo modelo possibilita também imaginar de outro modo 

as práticas educacionais e, principalmente, todo o seu propósito, não focados, exclusivamente, 

na aquisição de conhecimentos, senão na preparação para a vida (AGUIRRE, 2009). 

A segunda parte, Minha Linguagem, Meu Mundo, descreve uma experiência que 

Philippe Meirieu realizou em 1992. A partir da análise de entrevistas que Meirieu fez com 

diversas crianças ele percebeu que quem sabe ouvir uma história sabe contar histórias. 

Desgranges faz então um paralelo com a apropriação da linguagem teatral pelos alunos e a 

vontade dos mesmos de lançar um olhar interpretativo para a vida como leitura de mundo.   

A terceira e última parte da apresentação da linguagem do Teatro, intitulada Arte como 

Experiência da Arte diz respeito à importância da experiência artística. Sua fundamentação 

teórica é Walter Benjamin que é citado algumas vezes. O texto é profundo e relevante, mas 

por outro lado, é de difícil entendimento. Não houve uma transposição didática focada nos 

professores que em grande parte tem uma formação aquém do ideal. As ideias de Benjamin 

são complexas e necessitam de uma transposição menos acadêmica e mais voltada a realidade 

dentro da sala de aula. A primeira e a segunda parte dessa abertura estão com uma escrita 

mais fluente, em que não se encontra dificuldade de compreensão. Na terceira parte o estilo de 

escrever se diferenciou, assemelhando-se a uma sucessão de transcrição de citações de Walter 

Benjamin. O título Arte como Experiência da Arte é uma apropriação, citação, ao livro de 

John Dewey, Arte como Experiência, escrito em 1934. 

A seguir apresenta-se no Quadro 7 uma comparação, em números, das características 

das apresentações de cada linguagem artística da disciplina Arte contidas no primeiro volume 

Arte para os Anos Iniciais 1º ao 5º ano. Isso se faz necessário para que possamos melhor 

visualizar algumas diferenças que chamam a atenção. 
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Quadro 7 - Comparação das características das apresentações de cada 
linguagem de Arte contidas no volume Arte para os Anos Iniciais 1º ao 5º ano 

Linguagem Artes Visuais Dança Música Teatro 

Sequência Primeiro Segundo Terceiro Quatro 

Número de páginas 5 20 15 6 

Número de Partes 4 7 6 3 

Número de Fotografias 0 48 7 0 

Número de Ilustrações 0 1 9 0 

        Fonte: elaborado pelo autor 

 

Essas apresentações de cada linguagem artística da disciplina Arte (Artes Visuais, 

Teatro, Dança e Música) que constam nesse primeiro volume, se repetem também nos outros 

cinco volumes de cada ano. Observou-se que as apresentações das linguagens da Dança e de 

Música ficaram com um número de páginas muito superior do que as apresentações das 

linguagens de Artes Visuais e de Teatro, por terem incluído nelas possibilidades de exercícios 

de aquecimento. Pelo menos nesse primeiro volume, Arte para os Anos Iniciais 1º ao 5º ano, 

essa inclusão dos exercícios ficou fora de propósito, pois o volume não possui caráter de 

aplicação e sim de discussão geral de objetivos e concepções que norteiam a proposta. A 

diferença na quantidade de páginas ficou desproporcional, e isso pode levar os leitores a 

pensarem que essas linguagens são mais importantes em detrimento das outras. A impressão 

que ficou é que não houve um projeto editorial. Um projeto que definisse as proporções e que 

desse um equilíbrio global. Outra questão que reforça essa ideia é a utilização de fotografias e 

de ilustrações na apresentação somente de algumas linguagens.   

Considerando que somos seres imagéticos e que nos dias de hoje o sentido da visão 

tem sido extremamente intensificado. Podemos dizer que a chamada “cultura visual” está 

presente na sociedade contemporânea como nunca esteve. Em seu livro O que vemos, o que 

nos olha, o filósofo Frances Georges Didi-Huberman (1998) afirma categoricamente que 

vemos delinear-se um deslocamento da História da Arte para os estudos da “Cultura Visual”. 

Essa “virada visual” acentua os “modos de ver” e a “experiência visual” como paradigmas da 
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nossa época. Pensando nesse sentido e considerando também a sugestão de J. Gimeno 

Sacristán (2000) sobre os diferentes âmbitos que um currículo pode ser analisado: 

 “Fala-se do currículo como a expressão formal e material desse projeto que deve 

apresentar, sob determinado formato, seus conteúdos, suas orientações e suas sequências para 

abordá-lo, etc.” (SACRISTÁN, 2000, p. 14). Desse modo não poderíamos deixar de nos ater 

também ao aspecto da comunicação visual das OCDArte para os anos iniciais, que se constitui 

como uma comunicação não verbal.  
 

Quanto a programação visual, considerando que essa publicação é relacionada à 

disciplina Arte, observou-se que o design gráfico é padronizado e sem criatividade, somado 

aos inúmeros problemas encontrados que comprometem a recepção da mensagem pretendida 

e não estabelece qualquer laço de apego a publicação. Falta um design funcional, e mais 

ousado, que transmita o espírito inovador da própria Arte. Pretendia-se ainda que uma 

publicação desse caráter funcionasse como um modelo a seguir pelos professores, uma 

referência de conteúdos e de forma, que permitisse ser um objeto único, com o qual os 

professores de artes se identificassem completamente.  

4.2.2  Análise Pedagógica das OCDArte, na linguagem do Teatro, para os Anos Iniciais 

 

Os volumes Arte para os Anos Iniciais para os 1ºs, 2ºs, 3ºs, 4ºs e 5ºs anos trazem as 

Orientações Curriculares e Didáticas de Arte para os anos iniciais do Ensino Fundamental das 

quatro linguagens artísticas (Arte Visuais, Teatro, Dança e Música) da disciplina Arte para 

cada um dos cinco primeiros anos. 

Nossa pesquisa se limita apenas a linguagem do Teatro para os 1ºs, 2ºs, 3ºs, anos do 

Ensino Fundamental. Esses foram os anos em que o pesquisador teve participação ativa na 

construção dessas orientações curriculares. 

A organização do trabalho pedagógico – modalidades organizativas – das OCDArte 

para os anos iniciais se apresenta estruturada na forma de situações de aprendizagem e 

atividades permanentes. Essa opção de prática pedagógica tem base teórica na classificação 

do trabalho em classe de Delia Lener56. Na página 20 das OCDArte para os anos iniciais – 1º 

                                                           

56 Delia Lener, educadora argentina. Professora de graduação e de mestrado nas universidades de Buenos Aires e 
La Plata. Faz assessoria para órgãos governamentais e instituições particulares na Espanha e em vários países da 
América Latina. No Brasil aconselha o Ministério da Educação nas áreas de alfabetização, currículos e livros 
didáticos. (Nova Escola) 
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ao 5º Ano, no capítulo O tempo e a Arte nos anos iniciais, é apresentado um briefing das 

ideias principais de Delia Lener e também uma bibliografia sobre Modalidades 

Organizativas.     

As situações de aprendizagem são sequências didáticas articuladas e possuem uma 

série de realização, cujo fundamento primordial são os níveis de dificuldade. Desenvolvem 

habilidades e competências e não se comprometem em apresentar um produto final 

predeterminado, como é o caso do projeto, que inclusive pode ser integrado a ela. No 

primeiro volume da OCDArte para os anos iniciais – 1º ao 5º Ano é feito um comentário 

relacionando as atividades sequenciadas com as expectativas de aprendizagem:  

No caso das atividades sequenciadas ou sequências didáticas, são as que 
envolvem atividades cuja duração é definida, geralmente em função de 
conteúdos mais específicos. Estas sequências podem possibilitar o alcance 
de diferentes objetivos didáticos relacionados à arte envolvendo a linguagem 
musical, teatral, visual ou da dança contribuindo para a alternância e 
dinamização do trabalho realizado em sala de aula. Para que as sequências 
sejam bem estruturadas é importante considerar a organização dos conteúdos 
a partir das expectativas de aprendizagem estabelecidas e sua tradução em 
situações de aprendizagem que sejam desafiadoras às crianças, visando a 
ampliação do processo de criação artística dos alunos. (SÃO PAULO, SEE, 
2015, p.21).   

As situações de aprendizagem se constituem como uma prática pedagógica que 

abrange proposições contextualizadas, desafiadoras, planejadas e com parâmetros claros de 

avaliação. Por essa razão elas trazem bons resultados, significativos para os educandos, que 

por sua vez são responsáveis pela aquisição do conhecimento. O papel do professor nesse 

processo conjunto entre os alunos e o corpo gestor, na maior parte do tempo, é de mediador. 

Sobre esse assunto Maria Elisabette Brisola Brito Prado (2012) comenta:  

Existem abordagens pedagógicas que demanda uma nova postura do 
professor. Nesta perspectiva a arte de ensinar é aquela que deve ter como 
meta, os meios de propiciar mais e melhores condições de aprendizagem 
para os alunos. (...) Para isso, o foco das ações do professor voltado para a 
transmissão de informações, precisa se deslocar para a criação de situações 
de aprendizagem de tal forma que os alunos possam transformar as 
informações em conhecimento. Na mediação pedagógica, o professor tem a 
função de observar, articular e orientar o aluno, fazendo a mediação 
pedagógica do aluno com o conhecimento. (...) Uma estratégia de mediação 
pode se constituir pelo diálogo, pelo questionamento e pelo feedback sobre 
as produções dos alunos. (PRADO, 2012, p.2 e 4). 
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As situações de aprendizagem tem base no construcionismo, isto é, o aluno deve 

aprender fazendo. Fazendo algo significativo para ele. Algo que lhe envolva emocionalmente 

e em termos cognitivos. Ele tem que ver nessa produção uma praticidade e um sentido de ser. 

No texto Modelo de Ensino e de Aprendizagem – Anos Iniciais do primeiro volume da 

OCDArte para os anos iniciais – 1º ao 5º Ano encontramos uma menção a questão da ação do 

aprendiz:   

“O modelo de ensino relacionado a essa concepção de aprendizagem é o da 
resolução de problemas, que compreende situações em que o aluno, no 
esforço de realizar a tarefa proposta, precisa pôr em jogo o que sabe para 
aprender o que não sabe. Neste modelo, o trabalho pedagógico promove a 
articulação entre a ação do aprendiz, a especificidade de cada conteúdo e a 
intervenção didática.” (SÃO PAULO, SEE, 2015, p.17). 

 

 Nos volumes Arte para os Anos Iniciais para os 1ºs, 2ºs, 3ºs anos, na linguagem do 

Teatro, encontramos logo após o Quadro Curricular – Teatro, um texto com o título Situação 

de aprendizagem. Nele os autores dão um panorama da estruturação do processo de 

aprendizagem que segue; abordam que as primeiras aulas dessa situação de aprendizagem 

foram reservadas para um engajamento inicial dos alunos; e que a partir daí eles serão 

convidados a explorar cenicamente aspectos de um texto literário adequado a cada faixa 

etária; e que as proposições não são estanques, elas podem ser retomadas a qualquer momento 

a partir de nova proposta investigativa, mas sem desviar a atenção do eixo da proposta.  

O princípio pedagógico dessas situações de aprendizagem prevê um nível de 

complexidade gradual para cada ano e também uma abertura para possíveis adaptações ao 

contexto das escolas e aos interesses das turmas. Esse texto destaca também a importância das 

rodas de conversa no início e no final das aulas como atividade constante. 

Essas situações de aprendizagem estão planejadas para ocuparem um bimestre do ano 

letivo e são divididas em dezesseis proposições (uma proposição para cada aula). Cada 

proposição contém, em média, quatro propostas de técnicas diferentes. Essas técnicas 

(leituras, rodas, jogos, brincadeiras, etc.) estão articuladas e sintonizadas com o fio narrativo 

do conto adotado para cada situação de aprendizagem.   

Nas proposições, além da investigação da história, é proposto também, de modo 

gradual, a exploração de aspectos da linguagem teatral. Segundo os autores, as proposições 



98 

sugeridas para cada aula, bem como a sequência das aulas, buscam estabelecer uma relação 

investigativa entre elas, na tentativa de instaurar um processo de aprendizagem.  

A atividade permanente é uma prática didática que ocorre constantemente, que pode 

ser diária, semanal ou quinzenal. Tem como objetivo familiarizar determinado conteúdo aos 

alunos e criar hábitos. É importante salientar que as atividades permanentes também devem se 

reinventar e apresentar novos estímulos para que a proposta não fique sempre a mesma coisa e 

se torne monótona. De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil, vol. 2, (1998):  

Todas as atividades permanentes do grupo contribuem, de forma direta ou 
indireta, para a construção da identidade e o desenvolvimento da autonomia, 
pois são competências que perpassam todas as vivências das crianças. 
(BRASIL, 1998, p. 62). 

 Nas OCDArte para os anos iniciais, na linguagem do Teatro, encontramos diversas 

sugestões de atividades permanentes como, por exemplo, rodas de conversas; rodas de 

apreciação – incluindo as próprias produções dos alunos; leitura compartilhada; narração das 

histórias – investigação de obra literária; aquecimento; exploração de aspectos da linguagem 

teatral através de jogos improvisacionais e brincadeiras; atividades coletivas, individuais e em 

grupo. Sobre as atividades habituais ou permanentes o volume da OCDArte para os anos 

iniciais – 1º ao 5º Ano destaca algumas orientações e sugestões:   

Vale ressaltar que as atividades desenvolvidas em sala de aula 
permanentemente informam às crianças sobre quais os procedimentos e 
conteúdos que são priorizados e valorizados por você professor, por isso 
fique atento às atividades propostas permanentemente ao longo do ano. (...) 
O professor que, por exemplo, raramente propõe atividades em grupo, ou 
rodas de apreciação da produção de seus alunos, indiretamente, indica que 
estas atividades não são prioritárias, já que as mesmas adentram sua rotina 
de trabalho de forma esporádica. Portanto, questione-se sobre as atividades 
que precisam ser priorizadas no trabalho com arte nos anos iniciais, 
garantindo que as mesmas tornem-se permanentes na rotina dos alunos, não 
porque ocorrem necessariamente em todas as suas aulas, mas porque 
acontecem com regularidade ao longo de todo ano letivo.  (SÃO PAULO, 
SEE, 2015, p.20/21)  

  

Atividades constantes, durante o ano letivo, dão a oportunidade de maior proximidade 

dos alunos com determinados conteúdos mais complexos. Fazer sempre rodas de leitura e/ou 

de contação de histórias, por exemplo, faz com que os alunos aprendam sobre a linguagem 

escrita, estimula o ato de ler e de criar narrativas. 
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Diferentemente do sistema tradicional de educação que é centrado na transmissão de 

conteúdos prontos, metodologia ultrapassada, de enfoque fragmentado, que não considera a 

interdisciplinalidade e a contextualização de conteúdos e vê o aluno como um ser dependente 

e passivo, que apenas recebe informações do professor, as modalidades organizativas: 

situações de aprendizagem e atividades permanentes, propostos por Delia Lener e adotados 

como organização do trabalho pedagógico nas OCDArte para os anos iniciais, procuram uma 

conexão estreita com a sociedade contemporânea e com os estudantes da atualidade. 

A lógica desses princípios didáticos se apoia em um enfoque globalizador em que é 

criada possibilidades do aluno não apenas receber conhecimento, mas também de construí-lo, 

interagindo com o mundo. Nesse sentido, professor deve saber ouvir os alunos, intervir em 

sua aprendizagem de modo a dar condições para que eles compreendam sua realidade e 

possam intervir nela. O aluno é considerado como um sujeito ativo que quer ver sentido no 

conteúdo estudado. Propõem uma maior flexibilidade no uso do tempo e dos espaços 

escolares e também considera um trabalho interdisciplinar, se bem que nessa questão em 

particular, como já abordamos anteriormente, as OCDArte para os anos iniciais deixa em 

aberto a decisão para os professores interagirem entre si. 

 

4.2.3  Recursos pedagógicos utilizados nas situações de aprendizagem e nas proposições 

As situações de aprendizagem, na linguagem do Teatro, para os primeiros, segundos e 

terceiros anos do Ensino Fundamental das OCDarte, para os anos iniciais, estão divididas em 

dezesseis proposições com um tempo previsto para aproximadamente uma aula para cada uma 

delas. Cada proposição é dividida em várias dinâmicas, ou seja, recursos pedagógicos. Temos 

uma média de quatro recursos pedagógicos em cada proposição. O Drama é o recurso que 

permeia todas as situações de aprendizagem durante quase todas as proposições. Os outros 

recursos pedagógicos adotados são: o aquecimento, os jogos tradicionais e/ou populares, as 

rodas de conversa, a paisagem sonora, os jogos dramáticos, os jogos teatrais e o teatro do 

oprimido. A seguir abordaremos cada um deles nessa mesma ordem.   

A opção pelo uso dos textos literários é uma consequência da utilização da prática 

teatral chamado Drama como o método principal (carro-chefe) dessas situações de 

aprendizagens. Segundo Flávio Desgranges (2010), essa prática ainda é pouco conhecida no 

meio educacional e artística. Talvez isso se dê pelo fato de sua divulgação ser recente, 
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somente depois da metade do século XX e também sua compreensão ser variada. O Quadro 8 

apresenta algumas informação sistematizada para maior compreensão sobre o Drama.    

  

     Quadro  8 – Drama  

Método pedagógico criado em países anglo-saxões,  
divulgado no Brasil por Beatriz Ângela Vieira Cabral (2006) 

Concepção Características Objetivos 

O "drama"(process 
drama ou drama in 
education) é o nome 
de um método de 
ensino, apesar de ser 
geralmente entendido 
apenas como um texto 
escrito para teatro.  

É uma atividade 
criativa em grupo, na 
qual os participantes 
se comportam como 
se estivessem em 
outra situação ou 
lugar, sendo eles 
próprios ou outras 
pessoas. 

O PROCESSO é a realização contínua e 
prolongada de proposições sugeridas a 
um grupo. A participação de todos os 
membros desse grupo determina o 
processo. Ele propõe a investigação 
teatral de uma narrativa.      

O PRÉ-TEXTO é a maneira como a história 
é apresentada ao grupo. Fornecerá o 
ponto de partida para iniciar o processo 
dramático, e que irá funcionar como pano 
de fundo para orientar a seleção e 
identificação das proposições e situações 
exploradas cenicamente.  

OS EPISÓDIOS são as passagens da 
estrutura narrativa. Eles podem ser 
compostos por várias proposições 
diferentes.   

 Pretende acentuar que o 
fazer teatral, em si, 
ensina sobre 
relacionamentos, 
expectativas, conflitos e 
emoções humanas, e é a 
atmosfera do trabalho e a 
vivência em grupo, que 
tornam significante a 
experiência; 

 Permite explorar 
questões e problemas 
centrais à condição 
humana, e oferece ao 
indivíduo a oportunidade 
de definir e clarificar sua 
própria cultura.  

Fonte: CABRAL (2006), DESGRANGES (2010) 
 

Usando o Drama como método de ensino, o professor assume papéis e/ou personagens 

com o objetivo de interagir com os alunos em contextos diversos, utilizando diferentes 

códigos linguísticos para desafiar posturas, ações e atitudes. A estratégia professor-

personagem pode ser usada com a classe como um todo ou em trabalho com pequenos grupos. 

O Aquecimento como primeira parte da atividade física tem origem no ocidente na 

Grécia Antiga e no oriente na China. É uma técnica praticada antes de atividades que incluam 

exercícios físicos. Ele aumenta gradualmente a intensidade da atividade física, aumentando a 

temperatura corporal. O aquecimento é essencial e benéfico para quem pratica atividades 
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teatrais. Ele prepara o organismo para o treinamento, visa obter o estado ideal psíquico e 

físico, para a preparação dos movimentos e previne lesões.  

Para Araújo (2006) existem dois tipos de aquecimentos: o geral e o específico; o geral 

trabalha grandes grupos musculares, já o específico irá trabalhar a musculatura exigida no 

exercício que será feito em seguida. O aquecimento específico vem sempre depois do geral. 

Os fatores que influenciam no aquecimento são: a idade; o estado de treinamento e a 

frequência; disposição psíquica/motivação; período do dia; modalidade esportiva; temperatura 

ambiente; momento/tempo do efeito do aquecimento. Os principais objetivos do aquecimento 

são o de preparar o organismo para a atividade; obter um aumento da temperatura do corpo 

como um todo e preparar o sistema cardiovascular e pulmonar; melhorar o desempenho em 

qualquer que seja a sua atividade profissional e prevenir doenças na coluna e nas articulações. 

Sobre a questão de iniciar as aulas de teatro sempre com um aquecimento Viola Spolin 
(2007) comenta: 

Cantores, atletas e ginastas reconhecem a importância do aquecimento (seja 
praticando escalas, futebol ou corridas) para a performance. Aquecimentos 
regulares são sempre recomendados antes das sessões de oficina. 
Aquecimentos aquecem! Fazem com que o sangue circule. Aquecimentos 
também são úteis ao final de uma sessão de baixa energia para elevar os 
espíritos e revigorar os jogadores. (...) Os aquecimentos incluídos neste 
capítulo são jogos tradicionais, sendo que a maioria deles pode ser praticada 
ao ar livre. (...) Os jogos que exigem o canto podem ser realizados com o 
grupo todo, simultaneamente. Cada oficina deveria iniciar com alguns 
minutos dedicados a jogos desta natureza. (SPOLIN, 2007, p. 53). 

 

Segundo Kishimoto (1993) os Jogos tradicionais e/ou populares constituem-se em 

patrimônio cultural do país de origem que pertence à memória coletiva. No Brasil vamos 

encontrar influências dos portugueses, africanos e índios. Esses jogos são aqueles que têm 

origem antiga, que pertencem culturalmente a um povo (fazem parte da identidade cultural 

desse povo). São praticados por todas as idades e classes sociais. 

Os Jogos variam conforme a região e estão relacionados com o folclore, as lendas, 

atividades agrícolas, os costumes, religião, entre outros fatores; contribuem de modo saudável 

para a ocupação das horas livre. Nos Jogos, o movimento expressa-se, por exemplo, com a 

corrida (a fluência liberada e controlada) e o salto. O que importa nessa atividade é o convívio 

simples e saudável entre as pessoas, é um momento de descontração, de alegria, festa e 

confraternização. 
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Para Viola Spolin, 2007 esse tipo de aquecimento:  

(...) colocam os jogadores no tempo presente, engajando-os em uma 
experiência cujo desenlace é desconhecido. Os jogos tradicionais liberam 
fortes respostas fisiológicas; corpos ativos, olhos brilhantes e faces coradas. 
Cansaços corporais chegam ao fim quando o envolvimento inicia-se. 
Executar jogos tradicionais (e jogos teatrais de forma geral) efetivamente 
mobiliza o sistema físico como um todo, trazendo a resposta física 
necessária para ir ao encontro dos riscos do momento. (SPOLIN, 2007, 
p.54). 

  

 Os Jogos tradicionais e/ou populares sempre estão em transformação, mas existe a 

conservação e o anonimato. A sua transmissão é feita oralmente ou através da sua prática ao 

longo das gerações. Ao jogar, o participante liberta-se das tensões diárias. Trata-se de um 

momento de lazer e de diversão. Reforçam os laços de amizades e a cumplicidade dos 

momentos de descontração. 

Outra prática pedagógica que existe nessas situações de aprendizagem como atividade 

permanente são as Rodas de conversa. Elas podem ocorrer no início ou no final das 

proposições considerando sua conveniência durante o desenvolvimento do trabalho, e em 

algumas delas as rodas de conversa pode também não aparecer. É muito importante que elas 

aconteçam em roda de forma que todos possam se ver. 

Nas aulas de teatro as rodas de conversa são apropriadas para narrar histórias, fazer 

leituras compartilhadas, refletir sobre as vivências nos jogos e brincadeiras, organização e 

discussões de apresentações, debater propostas de trabalho, discutir um assunto relevante 

naquele momento e que necessita de opinião, conversar sobre algum problema que atinge o 

grupo e ainda  motivar a comunicação. Com o tempo o trabalho de mediação do professor vai 

diminuindo a medida em que os alunos vão criando autonomia e perdendo a timidez de emitir 

sua opinião para o grupo. O volume da OCDArte para os anos iniciais – 1º ao 5º Ano traz 

uma página dedicada a orientação a respeito das rodas de conversa como atividade 

permanente em Arte, vejamos uma das instruções:   

Nessa prática pedagógica, nem sempre, durante a atividade, todos terão 
oportunidade de participar dependendo da proposta, pois a conversa se 
tornaria cansativa e tomaria quase todo o tempo da aula. O objetivo não é 
esse, portanto, destacamos a importância do planejamento da roda de 
conversa. Assim, explique para seus alunos que a participação se dá também 
ao ouvir e prestar atenção no que está sendo discutido e que na próxima aula, 
outros alunos serão convidados a expor o assunto planejado. Sempre que 
necessário, auxilie aqueles que têm dificuldades em comunicar-se, seja 
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ressaltando a importância de que todos ouçam sua opinião ou solicitando a 
retomada daquilo que foi colocado, a fim de esclarecer algo que não tenha 
ficado suficientemente claro. (SÃO PAULO, SEE, 2015, p.23). 

As rodas de conversa propiciam, com sua prática, a participação de situação de 

comunicação oral utilizando um vocabulário pertinente, além de expor suas ideias com 

clareza e autonomia. Amplia o vocabulário e ensina a ouvir as ideias os outros. Afinal vários 

diretores de teatro são unânimes em dizer que saber falar em público é importante, mas se 

aprende mais ouvindo do que falando. 

Observou-se que nessas situações de aprendizagem não foi previsto momentos de 

Relaxamento para desfazer as tensões físicas, mentais e emocionais após as intensas 

atividades propostas para prática. O relaxamento é o equilíbrio entre a ação e a inércia. No 

momento em que atingimos um estado pleno de relaxamento readquirimos paz interior e 

harmonia. É justamente nesse momento que o praticante assimila todos os efeitos das outras 

técnicas praticadas antes dele.  

Como já abordamos anteriormente a questão do tempo, uma aula de 50 minutos para 

cada proposição, inviabiliza um trabalho mais completo. Uma proposição planejada com 

aquecimento inicial, narração da história, jogos e brincadeira, roda de conversa e relaxamento 

final, demanda no mínimo a utilização de duas aulas consecutivas. Nas escolas encontramos 

muitas reclamações por parte dos professores das outras disciplinas que dizem que os alunos 

saem das aulas de Arte e de Educação Física, muito eufóricos e dispersos, com pouca 

capacidade de concentração. Isso acontece justamente pela falta de exercício de relaxamento 

ao final de uma sessão mais dinâmica.    

 As técnicas do relaxamento são indicadas para eliminar as tensões, pois ela diminui a 

ansiedade, ajuda a perceber os músculos tensos, aumenta o autocontrole e reforça o sistema 

imunológico melhorando o estado energético do organismo. Para a saúde do corpo as técnicas 

de relaxamento diminuem a pressão arterial e a insônia, uma técnica simples de relaxamento 

consiste em: pedir para alunos deitarem em uma superfície plana, com a barriga para cima, 

braços a uma distância de aproximadamente quinze centímetros do corpo, palmas das mãos 

voltadas para cima e pés distantes um do outro na largura do ombro e permanecer com os 

olhos fechados por alguns minutos. Peça a eles iniciarem respirações profundas inspirando e 

expirando, jogando o ar para a barriga, enchendo-a e esvaziando-a lentamente. Essa é uma 

respiração baixa extremamente tranquilizadora. Relaxar é diminuir a atividade muscular, 

física e psíquica, através do autoconhecimento e de um ato autodirigido.  
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O educador musical canadense Raymond Murray Schafer liderando uma equipe de 

pesquisadores na Simon Fraser University conceberam o conceito de Paisagem Sonora. 

Perceber os sons de ambientes variados e sensibilizar os ouvidos para distinguir a qualidades 

desses sons é base de seus estudos. O objetivo era estudar o meio ambiente sonoro. Cada povo 

e cada cultura possuem suas paisagens sonoras específicas. Essa paisagem sonora é a 

identidade de cada uma delas e isso leva seus habitantes a se sentirem pertencentes aquele 

ambiente.  Paisagem sonora é então qualquer parte do ambiente que possui som ou ruídos. 

Pode-se ter uma paisagem sonora urbana, rural, mecânica, humana, natural, tecnológica, 

fabricada e universal.  Muitos músicos e artistas contemporâneos utilizam essa ideia em suas 

obras. Na educação artística e musical ela é também amplamente utilizada pelos educadores. 

Sobre a importância da utilização da paisagem sonora no ambiente escolar R. Murray Schafer 

(2001) se coloca da seguinte forma:  

Sempre achei que a educação pública é o mais importante aspecto do nosso 
trabalho. Em primeiro lugar, precisamos ensinar às pessoas como ouvir mais 
cuidadosa e criticamente a paisagem sonora; depois, precisamos solicitar sua 
ajuda para replanejá-la. Em uma sociedade verdadeiramente democrática, a 
paisagem sonora será planejada por aqueles que nela vivem, e não por forças 
imperialistas vinda de fora. (...) À medida que a guerra pela posse de nossos 
ouvidos aumenta, o mundo fica cada vez mais superpovoado de sons, mas ao 
mesmo tempo, a variedade de alguns deles decresce.(...) Há muitas “ 
espécies em extinção” na paisagem sonora atual. Elas precisam ser 
protegidas, do mesmo modo que a natureza. De fato, muitos dos sons em 
extinção são sons da natureza, dos quais as pessoas cada vez mais se 
alienam. (SCHAFER, 2001, p.12). 

 

O Jogo dramático infantil consiste em brincadeiras das crianças que utilizam a 

dramaticidade para vivenciar e compreender a vida social. Esses jogos improvisacionais, 

próprios das crianças, podem ser esquematizados e propostos pelos adultos com finalidades 

educacionais, tanto no meio artístico como na escola. Para Flávio Desgranges, o jogo 

dramático deve ser aplicado na educação da seguinte forma: 

Como uma atividade grupal em que o indivíduo elabora por si e com outros 
as criações cênicas, valendo-se das apresentações no interior das oficinas 
como meio de investigação e apreensão da linguagem teatral. Desenvolve-se 
no decorrer do processo, as possibilidades expressiva e analítica exercitando 
o participante tanto para dizer algo através do teatro, quanto para uma 
interpretação aguda dos diversos signos visuais e sonoros que constituem 
uma encenação teatral; estimulando-o, ainda, a tornar-se um observador 
atento em sua relação com as diversas produções espetaculares. 
(DESGRANGES, 2010, p. 95).  
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O Quadro 9 traz um esquema das possibilidades que essa atividade pedagógica, o jogo 

dramático, proporciona no meio educacional. 

Quadro 9 – Jogos Dramáticos 

No Brasil, Olga Reverbel (1989) é a principal referência;  

na produção teórica é Maria Lúcia de Souza Barros Pupo (1986) 

Concepção Características Objetivos 

Os jogos 
dramáticos são 
atividades coletivas 
e lúdicas à base da 
improvisação onde 
o atuante cria a sua 
própria forma, 
movimento ou 
palavra. No ensino 
do teatro é um 
resgate dos jogos 
dramáticos 
naturais subjetivos, 
aplicados com 
objetivos 
específicos.   

Aplicação de jogos 
infantis adaptados, de 
apresentação e/ou 
sensibilização com 
objetivos específicos;  

A improvisação é a 
base do jogo 
dramático.    

O resgate do lúdico 
confere aos 
participantes uma 
predisposição para 
jogar e diminui suas 
resistências para o 
desenvolvimento do 
trabalho em si.  

 Orientar e ampliar os desejos e as 
possibilidades de expressão;  

 Formar ao mesmo tempo seu senso 
artístico, seu senso social e seu 
caráter;  

 Exteriorizar os sentimentos profundos 
e as observações pessoais;  

 Levar o participante a liberar-se, 
equilibrar-se e a enriquecer-se pela 
atividade; 

 Criar um campo relaxado, 
desenvolvendo uma liberdade de ação 
e atuação dos indivíduos, 
possibilitando o resgate de sua 
espontaneidade criativa. 

        Fonte: OLGA REVERBEL (2002), FLÁVIO DESGRANGER (2010) 

Além do divertimento de uma brincadeira natural, o jogo dramático aplicado em sala 

de aula procura desenvolver, nos alunos em que o pratica, a criatividade, a organização, a 

proximidade com um discurso cênico e o senso crítico. É ao mesmo tempo alegria e 

aprendizagem, descontração e conhecimento. É também busca constante de análise dos 

gestos, das atitudes e do comportamento. Nesse sentido Reverbel (2002) comenta: 

Em sala de aula, o trabalho com jogos dramáticos é um lento caminho de 
descobertas. Ao trilhar esse caminho, o aluno vai pouco a pouco descobrindo 
a linguagem, a estrutura e a natureza do teatro. Se ao descobrir o outro, o 
aluno ampliar sua visão do homem e estabelecer sua própria escala de 
valores éticos; se ao descobrir a estrutura e a natureza do teatro, ele adquirir 
e desenvolver conhecimentos estéticos, poder-se-á dizer então que num certo 
ponto do caminho percorrido ele será capaz de relacionar a natureza do 
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homem com a natureza do teatro, e a arte e a ciência com a própria vida 
humana. (REVERBEL, 2002, p. 115). 

  
O jogo dramático tem na sua essência a improvisação, portanto, não está atrelado ao 

texto, mas por outro lado, o texto pode aparecer. Segundo Desgranges (2010): “(...) o jogo 

dramático está calcado em uma linguagem global que utiliza diferentes signos visuais e 

sonoros, e na qual a palavra é um dos elementos presentes.” (DESGRANGES, 2010, p. 96).  

O jogo dramático não é um sistema fechado, e isso aumenta a responsabilidade do 

coordenador no sentido de que é ele quem deve sistematizar seu trabalho com o grupo. Outro 

ponto que demanda maior atenção é o fato desse recurso pedagógico ter uma natureza que se 

vale de inúmeras vertentes de prática, técnica e procedimentos. Essa riqueza de diversidade 

por vezes pode estabelecer uma falta de rumo. Por outro lado, para Reverbel (2002): “Por 

maior que seja o número de jogos dramáticos que um professor de Teatro tenha em sua 

bagagem, isso não impedirá que ele e também seus alunos criem novos jogos.” (REVER-

BEL, 2002, p. 114). 

Em seu trabalho Olga Reverbel buscou dar uma sequência aos jogos propostos. Cada 

repertório oferecido estimula uma única capacidade: 1. Jogos de relacionamento geral; 2. 

Jogos de espontaneidade; 3. Jogos de imaginação; 4. Jogos de observação; 5. Jogos de 

percepção. Essa sequência não é rígida na distribuição, podendo ser adaptada a realidade de 

cada sala de aula. No final do jogo, acontece um debate, com focos predeterminados.  

 

Para Viola Spolin (2001) a diferença entre jogo dramático e jogo teatral consiste em:  

Como o adulto, a criança gasta muitas horas do dia fazendo jogo dramático 
subjetivo. Ao passo que a versão adulta consiste usualmente em contar 
estórias, devaneios, tecer considerações, identificar-se com os personagens 
da TV etc., a criança tem, além destes, o faz-de-conta onde dramatiza 
personagens e fatos de sua experiência, desde cowboys até pais e 
professores. Ao separar o jogo dramático da realidade teatral e, num segundo 
momento, fundindo o jogo com a realidade do teatro, o jovem ator aprende a 
diferença entre fingimento (ilusão) e realidade, no reino do seu próprio 
mundo. Contudo, essa separação não está implícita no jogo dramático. O 
jogo dramático e o mundo real freqüentemente são confusos para o jovem e - 
ai de nós – para muitos adultos também. (SPOLIN apud KOUDELA,  2001, 
p. 43-44). 
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Já para Koudela (2001):  

O processo de jogos teatrais visa efetivar a passagem do jogo dramático 
(subjetivo) para a realidade objetiva do palco. Entende-se, portanto, que o 
jogo teatral é um processo que tem por objetivo gerar uma nova realidade. A 
autora conta que para Spolin a criança, dos sete/oito anos de idade em diante, 
já conta com capacidades que lhes permitem expressar-se através da 
linguagem artística do teatro. Desta forma, a transição entre o jogo dramático 
infantil (ou jogo de faz-de-conta) para o jogo teatral é comparável à 
“transformação do jogo simbólico (subjetivo) no jogo de regras 
(socializado). No jogo teatral, se busca pela solução do problema de atuação, 
ou seja, é realizado um esforço para se atingir o estado de acomodação. 
Assim, “a improvisação de uma situação no palco tem uma organização 
própria, como no jogo, pois se trabalha com o problema de dar realidade ao 
objeto”. (KOUDELA, 2001, p. 44). 

Viola Spolin desenvolveu as técnicas de Jogos teatrais na década de 1960. Seu 

sistema é apresentado em Improvisation for the Theater (1963) e Theater Game Files (1975). 

Esses livros foram traduzidos no Brasil pela pesquisadora Ingrid Dormien Koudela, que 

representa um dos nomes que mais se empenha em divulgar e investigar os Jogos Teatrais no 

Brasil. Em seu livro Jogos teatrais, (2001)  a autora faz uma ponte entre o teatro e a Educação 

disponibilizando para os educadores um material riquíssimo com um sistema de trabalho 

potencializado para o processo didático. 

Segundo Koudela, (2001) para Viola Spolin os jogos teatrais propiciam 

desenvolvimento de liberdade pessoal dentro do limite de regras estabelecidas e cria-se 

técnicas e habilidades pessoais. “À medida que interioriza essas habilidades e essa liberdade 

ou espontaneidade”, o indivíduo “se transforma em um jogador criativo”. (KOUDELA, 2001, 

p.  43). A autora completa dizendo que os jogos possuem caráter social e baseiam-se em 

problemas a serem solucionados, ou seja, é o próprio objeto do jogo. “As regras do jogo 

incluem a estrutura (onde, quem, o que) e o objeto (foco) mais o acordo de grupo”. 

(KOUDELA, 2001, p.  43). 

No recurso pedagógico dos jogos teatrais, através do Foco, ou ponto de concentração 

do ator, percebe-se a possibilidade de se trabalhar com o significado do gesto, uma vez que a 

delimitação do campo de jogo leva ao nível de concentração que garante o envolvimento do 

participante. Pensando nesse sentido, a função que o jogo cumpre pode ser entendida como 

uma estratégia para se atingir objetivos específicos. No Quadro 10, apresentado a seguir, 

procurou-se trazer uma visão sintetizada do que representa o jogo teatral no meio artístico e 

no meio educacional com suas inúmeras possibilidades.  
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 Quadro 10 – Jogos Teatrais  

Viola Spolin (EUA), divulgado no Brasil por Ingrid Dormien Koudela 

Concepção Características Objetivos 

Esses jogos exploram 
o processo de 
educação no teatro, 
metodologia da 
atuação e 
entendimento da 
prática teatral.  

Pressupõe um 
conjunto de princípios 
pedagógicos que 
constituem um 
sistema educacional 
específico;  

Sua base é a 
experiência prática e 
social do grupo e do 
ator. 

Baseiam-se em problemas 
a serem solucionados; 
jogo de regras 
(socializado). 

As regras do jogo incluem 
a estrutura (onde, quem, 
o que) e o objeto (foco) 
mais o acordo de grupo. 

Dessa forma, o jogo é 
estruturado através de 
uma intervenção 
pedagógica na qual o 
coordenador/professor e 
o aluno/atuante se 
tornam parceiros de um 
projeto artístico.  

 Transmitir um sistema de 
atuação; promover a utilização 
do jogo em qualquer situação de 
aprendizagem;  

 Efetivar a passagem do jogo 
dramático (subjetivo) para a 
realidade objetiva do palco; 
gerar uma nova realidade;  

 A função pode ser entendida 
como uma estratégia para se 
atingir objetivos específicos; 

 Desenvolve-se liberdade pessoal 
dentro do limite de regras 
estabelecidas e criam-se técnicas 
e habilidades pessoais.  

       Fonte: KOUDELA (2001); SPOLIM (1987) 

 

O método teatral Teatro do Oprimido, que já abordamos de maneira detalhada no 

capítulo 2, foi concebido por Augusto Boal e teve como suporte teórico os ensinamentos da 

Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire, onde encontramos afinidades com ideias socialistas e 

de forte resistência às injustiças sociais. Em termos pedagógicos sua base teórica veio de 

Jacob Levy Moreno, Brecht e em Stanislavski. 

Esse método é uma junção de jogos, exercícios e técnicas teatrais que objetivam 

democratizar o teatro em vários sentidos, mas principalmente ao acesso da população mais 

humilde e a intervenção da mesma na busca de novas realidades menos opressoras. O diálogo 

e o teatro são as palavras chaves e o caminho para essa transformação. O Teatro do Oprimido 

conquistou reconhecimento mundial ao trazer novas técnicas para a preparação do ator e 

propor novas relações sociais. Em seguida, no Quadro 11, esmiuçaremos um pouco mais esse 

método.     
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Quadro 11 – Teatro do Oprimido  

Augusto Boal (Paulo Freire, Jacob Levy Moreno, Brecht e em Stanislavski) 

Concepção Características Objetivos 

O Teatro do 
Oprimido é 
constituído 
pelos aspectos 
educativo, social 
e terapêutico. 
Os jogos e 
exercícios 
utilizados nesse 
método 
constituem 
suma 
importância 
para a aplicação 
de técnicas 
específicas.  

São utilizadas as técnicas do teatro-
jornal, teatro-fórum, teatro invisível, 
ações diretas, teatro-imagem, arco-
iris do desejo e teatro legislativo, em 
que é motivado o intercâmbio entre 
os espectadores e atores, a partir da 
apresentação de uma situação 
existente.  

O procedimento se dá por meio de 
uma interferência direta na cena por 
parte do espectador, buscando um 
entendimento maior das questões 
representadas e possíveis 
modificações daquele quadro 
apresentado. 

 Tem como mote a ética e a 
solidariedade na busca de 
dar oportunidade aos 
oprimidos o direito à 
opinião; 

 Os jogos e exercícios 
desbloqueiam a 
mecanização do corpo e da 
mente dos participantes, 
propiciando uma 
descoberta de novas formas 
de expressão pessoal. As 
técnicas propiciam maior 
consciência social e política.  

       Fonte: AUGUSTO BOAL (2009) 

 

Todos estes recursos pedagógicos contribuem para que o ensino do teatro tenha 

desenvolvido uma aplicação/identidade pedagógica contribuindo de forma mais efetiva na 

formação das crianças e jovens. Afirma-se que estes recursos são ferramentas poderosas para 

os professores e a sua estruturação nas OCDArte colabora para um maior equilíbrio no ensino 

potencializando o processo ensino/aprendizado do teatro. 

 

4.2.4  Análise das situações de aprendizagem e das proposições 

As situações de aprendizagem, na linguagem do Teatro, para os primeiros, segundos e 

terceiros anos estão articulados com um texto literário específico para cada ano. A escolha das 

obras se deu logo no início das orientações técnicas destinadas ao desenvolvimento dessas 

orientações curriculares. Num primeiro momento o consultor especialista Flávio Desgranges 

pediu para os PCNP sugestões de histórias e autores que pudessem se tornar o fio condutor 
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das situações de aprendizagem de cada ano. O grupo levou várias sugestões, mas como se 

criou muitas polêmicas, Flávio Desgranges decidiu ele mesmo escolher as histórias e autores.  

Adotou-se então, para o primeiro ano do Ensino Fundamental, o conto de fadas 

infantil O Gigante Egoísta, de Oscar Wilde57; para o segundo ano, o conto de fadas infantil 

Pinóquio, do escritor italiano Carlo Collodi58, ambos da literatura clássica internacional; e 

para o terceiro ano, oito poemas de Cecília Meireles59, são eles: Rio na Sombra; Ou Isto ou 

Aquilo; O Vestido de Laura; Para ir à Lua; Lua Depois da Chuva; O lagarto Medroso; A 

Língua do Nhem e A Flor Amarela. 

Pode-se citar como temas abordados por essas obras literárias: amizade, generosidade, 

escolha, amor, partilha, natureza, família, tolerância, ética, relacionamento, sentimentos, 

sabedoria, respeito, companheirismo, diferenças, cotidiano, existência, fantasias e sonhos da 

infância, os jogos e os brinquedos, animais, flores e a natureza. Em relação aos temas 

transversais trabalha-se a ética, o meio ambiente e a pluralidade cultural.  

Conforme Quadro 12, na situação de aprendizagem das OCDArte para os anos 

iniciais, na linguagem do teatro para o primeiro ano do Ensino fundamental, as cinco 

primeiras proposições foram reservadas para um envolvimento inicial dos alunos com o 

processo pedagógico onde foram propostos aquecimentos, jogos iniciais e roda de conversa. 

Essas práticas tem o objetivo de introduzi-los em uma investigação da linguagem teatral. Para 

o segundo ano foram reservadas três aulas para essa primeira fase e para a situação de 

aprendizagem do terceiro ano essa primeira etapa não aparece. Os recursos pedagógicos da 

primeira proposição do terceiro ano já fazem parte do Pré-texto, ou seja, uma introdução ao 

poema que será trabalhado e uma maneira de envolver os alunos com o processo de Drama 

que seguirá. 

 

                                                           
57  WILDE, Oscar. O Gigante Egoísta. Tradução e adaptação Liana Leão, São Paulo: Editora Cortez, 2011. "The 

Selfish Giant" é um conto infantil de Oscar Wilde, publicado na coletânea de contos "The Happy Prince and 
Other Tales" em 1888. 

58 COLLODI, Carlo. Pinóquio. Tradução de Carolina Cimenti. Porto Alegre: Editora L&PM, 2008. 

59 MEIRELES, Cecília. Ou Isto ou Aquilo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2002. 

 MEIRELES, Cecília. Melhores Poemas de Cecília Meireles. São Paulo: Global Editora, 2002. 

  MEIRELES, Cecília. Antologia Poética – Cecília Meirelles. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. 
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Quadro 12 - Organização dos conteúdos metodológicos por série: 

 Situação de aprendizagem  

SÉRIES 
Proposições 

1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO 

1 Engajamento 

inicial dos 

alunos: 

aquecimentos, 

jogos iniciais e 

rodas de 

conversa. 

Engajamento inicial dos 

alunos: Aquecimentos, 

jogos iniciais e rodas de 

conversa.  

Pré-texto: Poema Rio na Sombra 

2 Episódio: Poema Rio na Sombra 

3 Pré-texto: Poema Ou Isto ou Aquilo 

4 Pré-texto: ponto de partida Episódio: Poema Ou Isto ou Aquilo 

5  

Episódios: são as passagens 

da estrutura narrativa do 

conto Pinóquio, de Carlo 

Collodi.  

 

Eles são compostos por 

várias dinâmicas 

diferentes.   

Pré-texto: Poema O Vestido de Laura 

6 Pré-texto:  Episódio: Poema O Vestido de Laura 

7  

Episódios: são 

as passagens da 

estrutura 

narrativa do 

conto 

O Gigante 

Egoísta, de 

Oscar Wilde. 

  

Eles são 

compostos por 

várias dinâmicas 

diferentes.  

 

 

Pré-texto: Poema Para ir à Lua 

8 Episódio: Poema Para ir à Lua 

9 Pré-texto: Poema Lua Depois da Chuva 

10 Episódio: Poema Lua Depois da Chuva 

11 Pré-texto: Poema O lagarto medroso 

12 Episódio: Poema O lagarto medroso 

13 Pré-texto: Poema A Língua do Nhem 

14 Episódio: Poema A Língua do Nhem 

15 Pré-texto: Poema A Flor Amarela 

16 Episódio: Poema A Flor Amarela 

Todos os poemas são de Cecília Meireles  

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Considerando que os alunos do terceiro ano nem sempre são os mesmos dos anos 

anteriores e também que existe o ingresso de alunos transferidos de outras escolas e outras 

turmas/períodos, julgamos que deveria também ter sido reservada pelo menos duas aulas para 

um envolvimento inicial dos alunos com o processo pedagógico, mesmo que isso implicasse 

em trabalharem um poema a menos.   

Dando continuidade a análise das situações de aprendizagem, depois das proposições 

iniciais em que foram desenvolvidas aulas para que os alunos tivessem um primeiro contato 

com o processo pedagógico, temos então proposições baseadas em uma das características do 

Drama chamada pré-texto. No caso do primeiro ano do Ensino Fundamental (EF) o pré-texto 
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aparece na sexta proposição com uma sequência de seis recursos pedagógicos previstos para 

uma aula. Mas se executados da forma correta, devem ocupar duas aulas, porque cada um 

desses recursos demanda um tempo razoável para sua execução. Para Desgranges (2010) o 

pré-texto:  

É a forma como a atividade ou tema é introduzido ao grupo, a fim de 
envolvê-lo emocional e intelectualmente com o processo. O pré-texto vai 
ativar e dinamizar o contexto e as situações do Drama, sugerindo papéis e 
atitudes aos participantes, além de apresentar os antecedentes da ação e 
propor o engajamneto do grupo nas tarefas e papéis necessários ao 
desenvolvimento da narrativa. (DESGRANGES, 2010, p. 123-124). 

 

Uma das técnicas pedagógicas utilizadas no pré-texto desse primeiro ano foi da 

ampliação da percepção auditiva que estimula a exploração sonora do meio em que o aluno se 

encontra (os sons ao seu redor), posteriormente a criação de uma paisagem sonora60 com sons 

da cidade, sons do campo, sons de crianças brincando e também a criação de um espaço 

cênico sonoro61 juntando os sons do campo com os sons das crianças brincando.  

Foram ao todo cinco dinâmicas utilizadas nessa sexta proposição que tem como 

fundamentação teórica o conceito de “paisagem sonora” e que se caracteriza pelo estudo e 

análise do universo sonoro que nos rodeia. Esse conceito foi desenvolvido através do grupo 

de trabalho dirigido pelo músico, compositor, professor, escritor e investigador Raymond 

Murray Schafer, observou-se que o nome dele não consta nas referências bibliográficas desse 

volume do primeiro ano.   

Essas dinâmicas propiciam um clima muito favorável para a introdução do conto 

infantil O Gigante Egoísta. Pois essa história se desenrola no enorme jardim do gigante, que 

tem muitas árvores, onde as crianças gostam de brincar durante sua ausência. Nesse sentido o 

pré-texto ambienta os alunos nos elementos básicos da situação que será investigada 

teatramente por eles e os introduzem no processo. 

Na penúltima dinâmica da proposição 6 é orientado para o professor iniciar a história, 

mas sem a ler. Ele deve se apropriar do conto e contar apenas o seu começo improvisando um 

jeito pessoal de narrar. A questão de o professor assumir o papel de um contador de história 
                                                           
60 Sons e ruídos que se manifestam em um campo de 360 graus ao redor do ouvinte compõem o que Murray 
Schafer denomina “paisagem sonora”. Raymond Murray Schafer (1933, Canadá) é compositor, pedagogo 
musical, escritor, educador e investigador do ambiente sonoro. (SÃO PAULO, SEE, 2009)     
61 Espaço cênico sonoro é um espaço de criação e investigação em artes cênicas onde são somadas duas ou mais 
paisagens sonoras.  
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também é uma das estratégias do Drama. Ao assumir esse personagem o envolvimento dos 

alunos é bem maior e a história ganha mais credibilidade. O nome dessa estratégia do Drama 

é professor-personagem (do inglês “teacher in role”). A aula termina com uma roda de 

conversa na qual, além de uma reflexão sobre a atuação de todos participantes, o documento 

propõe também estabelecer relações dramatúrgicas que criem interesse nos alunos, como 

obsevamos nas OCDArte: “(...) fomentando nos alunos a curiosidade por conhecer, nas 

próximas aulas, mais detalhes sobre o desenrolar da história do Gigante.” (SÃO PAULO, 

SEE, 2015, p.148). 

Na situação de aprendizagem do segundo ano do Ensino Fundamental o pré-texto 

aparece já na proposição 3, nos jogos dramáticos e teatrais: Engrenagem de gestos e sons; e 

Criaturas imaginárias. Na proposição 4, depois de uma brincadeira de aquecimento, temos 

mais um jogo dramático que remete a história e que também funciona de pré-texto. Em 

seguida o professor inicia a contação da história do Pinóquio no mesmo esquema do primeiro 

ano. Ele conta somente o começo do conto e procura despertar nos alunos a curiosidade dos 

próximos acontecimentos da narrativa.  

Como já referimos, a situação de aprendizagem do terceiro ano do EF segue um 

formato diferenciado, já inicia com uma proposição com dois jogos dramáticos remetendo ao 

pré-texto, em seguida temos a leitura do poema Rio na sombra, de Cecília Meireles e também 

uma roda de conversa onde é proposta uma reflexão sobre o poema e a relação dos jogos com 

o poema. 

A partir desse ponto, faremos uma análise mais detalhada das situações de 

aprendizagem, na linguagem do Teatro, para o 1º, 2º e 3º ano do Ensino Fundamental. Ao 

investigar cada recurso pedagógico e/ou dinâmicas contidas nas 16 proposições 

apresentaremos também alguns resultados da experiência que o pesquisador teve na aplicação 

das OCDArte para o anos iniciais. Será quantificado o número de vezes que cada uma das 

expectativas de aprendizagem aparece nessa sequência didática, e com base nos resultados 

serão desenvolvidas as análises qualitativas.  

Deseja-se ainda realizar o levantamento numérico das características das dinâmicas. 

Elas podem ser coletivas, em grupos menores, em duplas ou individuais. Uma dinâmica pode 

ser coletiva e ao mesmo tempo ter característica individual, em dupla ou em grupo, 

dependendo de sua estruturação. Nesse caso, considerou-se as duas características.  
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Outros aspectos que levaremos em conta em termos quantitativos são as três ações 

básicas para construir conhecimento em Arte: a produção (fazer artístico), a leitura da obra ou 

imagem (apreciação artística) e a contextualização (reflexão). Essas ações mentalmente e 

sensorialmente básicas são indicações da Proposta Triangular, de Ana Mae Barbosa, como 

uma abordagem sistêmica que busca dar conta do conhecimento da Arte para o ensino de Arte 

na contemporaneidade.  

 

4.2.4.1 Análise das situações de aprendizagem e das proposições no 1º ano  

A situação de aprendizagem das OCDArte para os anos iniciais, na linguagem do 

teatro, para o primeiro ano do Ensino Fundamental tem início com um texto em que explica, 

assim como já havíamos mencionado anteriormente, que as cinco primeiras proposições estão 

reservadas para um entrosamento dos alunos nessa proposta curricular. E que nas proposições 

que sucedem, os alunos serão convidados a investigar cenicamente o conto O Gigante 

Egoísta, de Oscar Wilde (2011). É explicado também como se dará o funcionamento dessa 

situação de aprendizagem e quais são as investigações que serão realizadas no decorrer do 

bimestre. 

A proposição 1 é composta por três dinâmicas que trabalham a interação entre os 

participantes através dos elementos básicos da linguagem do teatro: palavra e gesto.  São 

jogos coletivos, mas que também exigem performance individual e em dupla. Privilegiam o 

fazer artístico e a contextualização. Na roda de conversa final é proposta uma reflexão sobre 

os jogos e sobre a aula. 

O aquecimento inicial da proposição 2 já é uma pista para a história que será estudada. 

Ele segue o mesmo padrão dos jogos da aula anterior. Logo em seguida temos duas dinâmicas 

que trabalham o reconhecimento dos espaços físicos da sala de aula, gesto e senso de 

observação. São jogos práticos e coletivos que contemplam o apreciar e o contextualizar. A 

roda de conversa final dá-se semelhante a anterior.  

A proposição 3 inicia com uma brincadeira em pequenos grupos como aquecimento. 

Logo após é proposta a dinâmica História teatralizada que é um ensaio geral para toda a 

proposição. Ela é coletiva, mas oportuniza vários momentos individuais. É um exercício de 

apreciação estética que também envolve o fazer artístico. Promove conceber discursos cênicos 

a partir da investigação de uma história, trabalhar a palavra, o gesto e a sonoridade, assim 
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como, a construção de personagens. A roda de conversa dessa aula é uma oportunidade de 

relembrarem as passagens da história e das criações feitas pelos alunos. Consideramos que o 

tempo de uma aula para essa proposição seja muito curto, pois a dinâmica História 

teatralizada é subdividida em várias etapas, e todas elas exigem muita atenção e tranquilidade 

na realização.  

A dinâmica coletiva Variações na caminhada pelo espaço é um aquecimento inicial da 

proposição 4, que promove a consciência corporal e espacial através do fazer artístico e 

desenvolve também a expressividade. Os outros dois jogos que seguem, Jogo de bola e Cabo 

de guerra, são exercícios para a imaginação. Trabalham a expressividade e exploram o espaço 

cênico. São práticos e também de apreciação, coletivos e em grupo. A roda de conversa final 

estimula os alunos a opinarem sobre a realização dos jogos.  

A proposição 5 começa com um jogo coletivo muito divertido que ao mesmo tempo 

exige desempenho individual: Quem é o líder. Ao realizar esse fazer artístico os alunos 

utilizam elementos básicos da linguagem teatral como o gesto e sonoridade. Existe uma 

verdadeira troca de repertório entre os participantes onde todos aprendem e ensinam, criam e 

imitam gestos. O próximo jogo é desempenhado em dupla e é um prolongamento do anterior. 

Ambos são práticos e o apreciar está em observar e imitar os gestos dos outros alunos. A 

espacialidade é também muito explorada. O jogo em grupo que vem a seguir, Objeto move a 

cena, exercita bastante a criatividade. Trabalha-se a organização de uma narrativa ficcional e 

a construção de personagens em que as ações de produzir e de apreciar são contempladas. 

Essa proposição também termina com uma roda de conversa reflexiva sobre os jogos 

executados. 

A primeira narração do conto Gigante Egoísta acontece na proposição 6. Mas antes 

dela ser realizada, como já mencionamos detalhadamente anteriormente, são propostas cinco 

dinâmicas que compõem o Pré-texto dessa história. Todas elas são processos coletivos em que 

as ações de produzir, apreciar e de contextualizar estão presentes. Há nelas um forte apelo 

para a utilização da sonoridade para expressar-se em que os alunos organizam narrativas 

ficcionais e ao mesmo tempo exploram o espaço cênico, além de manifestarem seus pontos de 

vista sobre os resultados alcançados.  

Em seguida, nessa mesma proposição, é sugerido ao professor iniciar a narrativa. A 

orientação é de que ela seja feita aos poucos e de uma maneira pessoal, sem ler o texto. Essa 

dinâmica é coletiva e envolve muita apreciação e contextualização. Os alunos são motivados a 
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desenvolverem leitura crítica acerca dessa obra literária e de situações da vida real, e também 

a elaborarem discursos cênicos a partir da história. A roda de conversa final propõe uma 

especulação entre os alunos para saber mais sobre o que iria acontecer no desenrolar do conto.  

É orientado também que esse conto é o ponto de partida para a situação de 

aprendizagem e que se a turma ou o professor estiver naturalmente sugerindo outros caminhos 

para a história, o professor deve incorporar as sugestões em seu planejamento. Foi destacada a 

importância de se manter as rodas de conversa no início e no final das proposições.  

Dando sequência ao processo do Drama da situação de aprendizagem do primeiro ano, 

depois do pré-texto inicia-se, na proposição 7, os episódios. Eles são as passagens da estrutura 

narrativa e podem ser compostos por várias proposições até o final da situação de 

aprendizagem.  

A proposição 7 começa com uma conversa coletiva (como aquecimento) para 

relembrar o início da história, em seguida é proposto o jogo teatral Composição de quadros 

cênicos em que se foca na dramatização das crianças brincando no jardim do Gigante. Nesse 

jogo trabalha-se a produção e leitura de cenas teatrais, espaço cênico, improvisação e 

construção das personagens das crianças que gostavam de brincar no quintal do gigante. Este 

jogo é coletivo e ao mesmo tempo em grupos de até cinco alunos. As ações de produzir, 

apreciar e contextualizar estão contidas nele. O encerramento dessa proposição se dá com 

uma roda de conversa coletiva fomentando nos alunos a curiosidade de saber mais sobre a 

história do Gigante Egoísta. 

Na proposição 8 é feita uma sugestão de uma investigação em torno da construção do 

personagem do Gigante. A dinâmica Coro retumbante da voz do Gigante se desenrola com 

criação de texto dramatúrgico (falas do gigante); associação entre a fala do gigante e uma 

sonoridade (ritmo, voz, coro e sonoplastia); pesquisa sobre trilha sonora; investigação e 

comparação com outras obras literárias, aspectos da narrativa e entendimento da história. 

Nessa proposição, procura-se que os alunos reconheçam e utilizem elementos básicos da 

linguagem teatral para expressar-se, tais como: palavras, gestos e sonoridades. Essas 

dinâmicas são coletivas, mas também exigem desempenho individual e em grupo. 

Contemplam o produzir, o apreciar e a contextualização. Temos nessa proposição, mesmo que 

tímido, um diálogo com a linguagem musical (interdisciplinaridade). Afinal segundo Ana Mei 

Barbosa (2016): “O teatro desenvolve a comunicação. Coloca em pauta o verbal, o sonoro, o 
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visual e o gestual. Talvez seja a mais completa das artes incluídas na escola.” (BARBOSA, 

2016)62.  

A proposição 9 se inicia com um aquecimento coletivo em que é retomada a história 

do Gigante e também é dado prosseguimento a narrativa (Fruição). Em seguida, são sugeridos 

os jogos dramáticos (fazer artístico) Como as crianças entram no quintal do Gigante e A 

grande centopeia ou Siga o mestre. Nesses jogos é desenvolvida a concepção de um discurso 

cênico a partir da expressão corporal e do gesto, além da criatividade, o controle motor e a 

consciência do espaço. Essas dinâmicas são coletivas, mas também exigem desempenho em 

grupo e individual. A aula é finalizada com uma roda de conversa em que o professor propõe 

algumas questões, criando expectativa na turma acerca da sequência da história (Fruição).  

Dando continuidade com os episódios na construção da história, a proposição 10 

convida aos alunos a fazerem uma expedição pelas dependências da escola com o jogo 

dramático Explorar o quintal do Gigante ou Siga o mestre 2 (caráter coletivo). Nesse jogo 

eles vão fazer de conta que os espaços da escola são o quintal do Gigante. Inicialmente o 

professor ao colocar um chapéu como adereço se transforma no mestre que vai guiar os 

alunos no passeio, temos novamente aí a estratégia do professor-personagem. Depois de certo 

tempo o professor transfere o adereço para um dos alunos que assume o papel de liderança 

(desempenho individual). Nesse processo os alunos são motivados a organizarem e 

reorganizarem narrativas ficcionais; reconhecerem e utilizarem objetos cênicos; e a 

explorarem a imaginação. Essa dinâmica é prática e ao mesmo tempo contextualizadora. A 

expedição termina com uma reflexão sobre a caminhada, as descobertas e o que faltou para 

conhecer, assim como, investigações sobre o personagem do Gigante, seus hábitos e seu 

habitat (apreciação estética e contextualização). 

É digno de nota, destacar que ao propor esse recurso pedagógico para os alunos do 

primeiro ano da escola onde o autor é professor de Arte63, houve uma surpresa com a reação a 

professora titular64 da turma que os acompanhavam: os alunos estavam na metade da 

expedição, explorando um espaço da escola que é o final do jardim principal, essa área é 
                                                           
62 http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2016/05/importancia-do-ensino-das-artes-na-escola.html, consulta 
realizada em 26/05/2016. 

63 O pesquisador aplica as OCDArte para os anos iniciais desde 2013, ocasião da publicação da versão prévia. O 
fato relatado acima foi em 2015, na Escola Estadual Professor Benedito Tolosa.  

64 Utilizou-se essa designação como referência à Professora polivalente de Ensino Fundamental que responde 
pela turma. 
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coberta por grama e cercada por árvores, tem uma ribanceira que as crianças deliravam ao 

fazê-la de escorregador natural. A professora então declarou que fazia mais de trinta anos que 

ela frequentava aquela escola, pois havia estudado nela desde o antigo primário, e que nunca 

tinha ida naquele lugar tão especial. Essa proposição é mesmo muito interessante, pois 

possibilita não só a exploração do quintal imaginário do Gigante, mas também conhecer os 

espaços das escolas, que muitas vezes não nos são permitidos usufruir ou por um motivo ou 

outro nós mesmos não nos permitimos aproveitá-los.  

A proposição 11 acontece também fora da sala de aula, situação que os alunos gostam 

muito. No aquecimento coletivo A volta do Gigante é retomada a narrativa até o ponto em que 

o Gigante voltou para sua casa. Nesse momento os alunos são questionados sobre quais foram 

as reações das crianças ao ver o Gigante (apreciação e contextualização). Observou-se que o 

considerado “aquecimento” a partir da sexta proposição são compostos por rodas de conversa, 

ocasião em que a história é retomada e adiantada. Em seguida, é sugerido que façam 

novamente o jogo Coro retumbante da voz do Gigante (fazer artístico), só que os alunos 

podem inventar falas do Gigante ao ver as crianças no seu quintal ou também falas das 

crianças ao serem surpreendidas pelo Gigante. O grupo deve inventar e pronunciar em coro as 

falas (coletivo e individual).  

Para que os alunos experimentem como as crianças da história se sentiram no 

momento em que o Gigante chegou, foi sugerida uma variação da brincadeira tradicional 

coletiva Procurando uma toca que levou o nome de Brinquedo, criança ou gigante (fazer 

artístico). Esse jogo e essa brincadeira tradicional contribuem para a construção dos 

personagens; investigação do texto; apreensão de elementos da linguagem teatral como a 

dramaturgia e a prontidão. A roda de conversa no final dessa proposição deixa uma 

expectativa em relação se as crianças vão continuar a brincar no quintal do Gigante, mesmo 

depois de sua chegada (apreciação estética coletiva). 

No aquecimento coletivo da proposição 12 há uma retomada da história até o 

momento em que o Gigante voltou, há também proposta de investigação, apreciação e 

comparação com outras histórias infantis em que aparecem gigantes (Fruição e 

contextualização). Em seguida é proposto o jogo em dupla Esculturas em que se trabalha a 

construção dos personagens do Gigante e das crianças da história. Trabalha-se também a 

expressão corporal, gestos, relações interpessoais e apreciação das performances realizadas.  
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Esse jogo, no momento das apresentações e apreciação, se torna também coletivo. Na 

roda de conversa final foi pedido para os alunos que pensassem em casa sobre qual foi o plano 

do Gigante para impedir que as crianças brincassem em seu jardim (fazer artístico). 

A proposição 13 traz um aquecimento coletivo com retomada da história e da pergunta 

sobre o plano do Gigante. Os alunos foram divididos em grupos e foi pedido para eles 

inventarem um plano possível que o Gigante tivesse imaginado para evitar que as crianças 

brincassem em seu jardim (fazer artístico). No jogo posterior O desenho do plano foi 

encomendado para que cada grupo desenhasse seu plano em papel grafite em grande 

dimensão, o fixasse na parede e explicasse o plano (dinâmica em grupo e coletiva). Esse jogo 

envolve a linguagem Artes Visuais (interdisciplinaridade); uma realização em grupo; a 

concepção de um discurso cênico; organização de uma narrativa ficcional; confecção de 

objeto cênico e produção e leitura de cenas teatrais. Na sequência é proposta a brincadeira 

tradicional Mensagem sussurrada ou Telefone sem fio – Narração em que o professor 

sussurra no ouvido de um aluno o “verdadeiro” plano do Gigante e pede para este aluno 

transmitir aos outros (dinâmica coletiva). Essa brincadeira desenvolve a oralidade e a 

cumplicidade entre os alunos. Na roda de conversa final é proposto que os alunos imaginem 

possíveis sequências para a história.  

Dando sequência aos episódios do processo do Drama, o aquecimento coletivo da 

proposição 14 é uma retomada da história até o ponto em que o Gigante ergueu um muro 

muito alto em seu jardim. O próximo jogo O Gigante vai às compras é uma continuação do 

processo de construção coletiva do personagem do Gigante. Esse jogo desperta bastante a 

criatividade dos alunos ao dizerem o que foi que o Gigante comprou em suas compras 

(coletiva e individual). O jogo a seguir (fazer artístico), Atenção, um, dois, três!, propõe que 

as crianças experimentem a situação de ter o Gigante vigiando permanentemente seu quintal 

para que as crianças não ultrapassem o muro que ergueu. Esse jogo desenvolve de modo 

lúdico, a atenção e a prontidão. Ele é coletivo, mas exige também desempenho individual.   

Na proposição 15, o aquecimento coletivo retoma a narrativa da aula anterior e dá 

continuidade a história dizendo que no começo o Gigante ficou contente com a construção do 

muro, mas depois percebeu que o inverno não acabava mais no seu jardim e que os pássaros e 

as flores sumiram de lá. Então o Gigante ficou muito triste. Descrevi essa passagem da 

história porque nesse trecho houve a eliminação de alguns elementos da publicação da Editora 

Cortez citada na referência bibliográfica desse volume e da qual essa situação de 
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aprendizagem se pauta. No texto dessa publicação, nesse momento da história, as flores, a 

neve, o gelo, o vento norte, o granizo, as árvores e as estações do ano têm características 

humanas como vontade própria e emoções. “Um dos prazeres do conto é precisamente a 

eliminação das fronteiras entre o (mundo) possível e o (mundo) impossível, entre o real e o 

imaginário.” (MESQUITA, 2010).  

Uma hipótese para o corte desses elementos da história pode ser o fato de terem tido a 

preocupação em adaptar o conto a realidade do Estado de São Paulo, já que aqui não temos 

neve. Mas, por outro lado, temos flores, vento, granizo, árvores e estações do ano. A narrativa 

é curta, uma leitura direta dela não ultrapassa dezessete minutos. A quantidade de texto 

também não justifica cortar essas fantasias antropomórficas tão importantes nesse universo 

mágico. O sistema metafórico e simbólico dessas figuras imaginárias podem auxiliar as 

crianças a superar conflitos que fazem parte do seu processo de desenvolvimento. Para 

Armindo Teixeira Mesquita (2010) a criança acredita nos contos de fadas por que:  

(...) se lhe dirigem numa forma que lhe é familiar: a forma mágica. No 
universo infantil, a fronteira entre animado/inanimado, homens/animais, 
real/imaginário é ainda tênue. A partir desse mundo, transportado fora do 
tempo (“Era uma vez...”) e do espaço (“Num reino distante... Num país 
longínquo...”), num universo desprovido da sua realidade quotidiana, os 
contos propõem, à criança, uma quantidade de personagens com as quais ela 
se pode identificar, segundo as suas necessidades do momento.) 
(MESQUITA, 2010).   

Ainda na proposição 15, depois do aquecimento, foi sugerido a dinâmica coletiva 

Experimentar a sensação de frio onde os alunos ao caminharem pela sala devem imaginar ser 

o Gigante caminhando pelo seu jardim sentindo frio, tristeza e solidão (fazer artístico). Depois 

de uma roda de conversa sobre como foi essa experiência a proposta é que eles façam uma 

colagem, desenho ou modelagem retratando o Gigante nessa condição (trabalho individual e 

interdisciplinar). Esses jogos propiciam que os alunos concebam discursos cênicos a partir da 

investigação da obra literária e desenvolvam estratégias para a construção do personagem do 

Gigante através da expressividade. Propiciam também consciência corporal e diálogo com a 

linguagem artística Artes Visuais (interdisciplinaridade). 

A última proposição, a de número16, dá o desfecho na história da seguinte forma:  

Um dia o Gigante acordou com o canto de um pássaro. Olhou pela janela e 
viu que as crianças tinham voltado. Elas entraram por um buraco que havia 
no muro, e agora o jardim estava cheio de flores e passarinhos. O Gigante 
derrubou o muro e prometeu que nunca mais seria egoísta. (SÃO PAULO, 
SEE, 2015, p.154).   
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 Em seguida temos também a última proposta de um jogo em grupo: O quintal florido, 

momento em que os alunos vão criar cenas sem falas que mostre como ficou o jardim do 

Gigante depois que as crianças voltaram (fazer artístico). Nesse jogo, foi proposto que 

trabalhasse a improvisação, processo de criação em grupo, produção e leitura de cenas teatrais 

dos pares. Ele é também considerado coletivo no momento das apresentações onde os alunos 

apreciam as realizações dos outros grupos. Na roda de conversa final é feita uma reflexão 

sobre todo o processo de investigação desse conto infantil. O foco da conversa é a mudança 

de comportamento do Gigante. Propõe-se que o professor deve motivar os alunos, com 

perguntas, a se posicionarem em relação às passagens da história. É sugerido também que se o 

professor preferir ele pode propor aos alunos que escrevam uma carta coletiva para o gigante 

felicitando-o por deixar as crianças brincarem em seu jardim, entre outras mensagens 

(dinâmica interdisciplinar). 

 O conto de fadas infantil O Gigante Egoísta, de Oscar Wilde que tem a tradução e 

adaptação Liana Leão, publicado em 2011 pela Editora Cortez, e que consta na referência 

bibliográfica das OCDArte para o Ensino Fundamental – anos iniciais – 1º ano, 2015, nos traz 

um final diferente para essa história. Nele o Gigante, ao encontrar novamente as crianças 

brincando em seu jardim, fica muito feliz e acaba afeiçoando-se a um menininho desprotegido 

do qual ele ajuda a subir em uma árvore. Durante os próximos episódios da história esse 

menino não volta a brincar no quintal do Gigante como as outras crianças. No final da 

narrativa, depois de muitos anos, quando o Gigante já está idoso e fragilizado, ao reaparecer 

no quintal, esse menino, para recompensar o Gigante por ter mudado de atitude com as 

crianças, o encaminha para o seu jardim, que é o paraíso. Nesse momento do conto o menino 

está com marcas de pregos nas palmas das mãos e em seus pezinhos. Na história, ele 

representa uma entidade religiosa cristã. As últimas palavras do conto são: “Naquela tarde, 

quando as crianças chegaram, elas encontraram o Gigante morto, deitado embaixo da árvore, 

todo coberto por flores brancas.” (WILDE, 2011). 

 Nessa situação de aprendizagem para o primeiro ano encontrou-se então uma releitura 

da obra citada na referência. Essa mudança no final da história pode sinalizar uma 

preocupação em garantir a laicidade do material produzido para as escolas públicas do Estado 

de São Paulo e também uma preocupação de poupar os alunos do primeiro ano do contato 

com a morte. Caso sejam estas justificativas, vemos como um engano, pois já que se optou 

por um autor clássico estrangeiro e polêmico, autor de um conto de fadas infantil com esta 

espiritualidade, o mínimo que se podia esperar era a fidelidade à versão original. Sobre a 
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questão da laicidade e pluralismo religioso Marília De Franceschi Neto Domingos (2009) 

comenta:  

O Estado não deve reconhecer nem ignorar nenhuma religião, sejam elas 
professadas no seu território ou não. Não é o fato da presença de uma crença 
ou convicção religiosa no país que dispensa a escola de discutir sobre a 
mesma ou incluí-la na formação dos alunos. (...) Este princípio do pluralismo 
religioso necessário ao Estado laico nos remete, por sua vez, à questão do 
ensino religioso nas escolas como forma de exercício da tolerância. 
(DOMINGOS, 2009, p. 54-55).  

 

Vemos aí uma boa oportunidade de se contextualizar a obra e o autor da mesma, e 

também de conversar com os alunos do primeiro ano sobre o que é uma religião ou 

espiritualidade, a neutralidade do Estado, liberdade religiosa, pluralismo religioso, laicidade e 

tolerância, ensino religioso e estado laico, diferença entre laico e antirreligioso, religiões e 

diversidade cultural, e muitos outros temas que possam surgir a partir dessa passagem do 

conto. A questão da morte é outro tema riquíssimo de se pôr em pauta, mesmo porque na 

contemporaneidade em que todos almejam juventude eterna e desprezo absoluto pelos idosos, 

se faz urgente discussão como essa. Sobre a questão dos os contos de fadas fazerem alusão a 

problemas humanos universais Teixeira Mesquita (2010) expressa seu ponto de vista:  

 

Apesar de ensinarem pouco sobre as condições específicas da vida atual, 
mas o fato de lidarem com conteúdos da sabedoria popular e de serem 
repetidos e transmitidos de geração em geração, os contos de fadas fazem 
referência a problemas humanos universais: a solidão, a morte, o 
envelhecimento, o desejo da vida eterna, os limites da nossa existência, a 
inveja, os ciúmes, a dificuldade de ser criança e tantos outros. Por outras 
palavras, os contos de fadas, ao falarem de fortes impulsos inconscientes, 
referem-se à necessidade de enfrentar a vida por si só (por isso, estão 
carregados de significações tão diversas) e fazem-no numa linguagem 
simbólica que a criança pode compreender, porque é a linguagem da magia, 
a linguagem dos sonhos. Por aludirem a problemas interiores, os contos de 
fadas, ao excitarem a imaginação infantil, contribuem para a formação da 
personalidade da criança, sugerindo soluções fáceis. Todos eles transmitem, 
à criança, a mesma mensagem simples e estimulante: a luta contra as sérias 
dificuldades da vida é inevitável, mas se, em vez de fugirmos, enfrentarmos 
as provas inesperadas e, muitas vezes, injustas com que nos deparamos, 
acabamos por superar os obstáculos e alcançarmos vitória, isto é, a auto-
realização existencial, a maturidade. E a mensagem passa... Neste sentido, os 
contos de fadas ajudam a criança no mais difícil que é o dar um sentido à 
vida. (MESQUITA, 2010, p. 4).  
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Depois da proposição 16 encontramos recomendações para o professor em relação à 

avaliação. É sugerido que o professor através das rodas de conversa, anotações e observações 

feitas por ele no decorrer da situação de aprendizagem, perceba se o aluno alcançou as 

expectativas de aprendizagem e assimilou os conteúdos previstos. É uma avaliação contínua 

na qual o aluno é avaliado por inteiro. Ele e o seu desenvolvimento são constantemente 

avaliados. Essas recomendações ao professor são pontuais e o ajudam nesse processo. 

Na sequência, apresenta-se um levantamento quantitativo do número de vezes que 

cada uma das ações de produzir, apreciar e de contextualizar aparecem nos recursos 

pedagógicos e/ou dinâmicas.  

Ao analisarmos a situação de aprendizagem do primeiro ano, que teve 

aproximadamente sessenta e duas dinâmicas, tivemos o seguinte resultado em médias 

percentuais aproximadas individuais: a ação de produzir (o fazer artístico) foi contemplada 

em aproximadamente 61% delas (trinta e oito dinâmicas); a ação de apreciar está contemplada 

em aproximadamente 70% (quarenta e três dinâmicas), e a ação de contextualizar está 

contemplada em 36% (vinte e duas dinâmicas). Na computação desses dados foi considerado 

que uma dinâmica pode contemplar mais que uma ação. Para melhor visualização observem 

no Gráfico 1.  

Gráfico 1 - Médias percentuais aproximadas individuais das ações básicas indicadas na Proposta 
Triangular para se construir o conhecimento em Arte contidas na situação de aprendizagem da 
linguagem do Teatro para o 1º ano do Ensino Fundamental proposto pelas OCDArte (2015) 

 

  
Fonte: elaborado pelo autor 
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Gráfico 2 - Proporção e o peso que essas ações ocuparam no contexto geral dessa sequência didática 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

O Gráfico 1 traz um resultado individual do número de vezes que cada ação básica 

indicada na Proposta Triangular aparece nas dinâmicas. O resultado nos mostra que a ação de 

contextualizar apareceu em 22 dinâmicas (36%) de um total de 62 dinâmicas (100%). As 

outras duas ações, produzir e apreciar apareceu, cada uma delas, praticamente o dobro de 

vezes da ação de contextualização.  

Já o Gráfico 2 apresenta um resultado da proporção e do peso que essas ações 

ocuparam no contexto global do número de vezes que as três ações somadas são 

contempladas nessa situação de aprendizagem. Para a obtenção desse resultado foi feita a 

soma das percentagens individuais, a resposta dessa soma foi considerada como um todo 

(100%), e a partir daí foi calculado os pesos das ações que somados dão 100%. Na verdade, 

os resultados de ambos os gráficos refletem uma só realidade, o fato da ação de 

contextualização ter sido menos contemplada do que as outras, sugeriu a analisar a seguir.  

Não se observou nenhum trecho no texto da situação de aprendizagem que seja pedido 

para o professor falar um pouco sobre o autor. Contar, por exemplo, que Wilde escreveu esse 

conto para seus dois filhos; ou mesmo descrever a época e o momento político social em que 

a obra foi concebida. Para Ana Mae Barbosa contextualizar é muito mais do que remetê-la a 

história: 

A contextualização que pode ser histórica, social, psicológica, antropológica, 
geográfica, ecológica, biológica, etc. vai tecer a trama desse sistema 
interpretativo. “Contextualizar é estabelecer relações. Neste sentido, a 
contextualização no processo ensino-aprendizagem é a porta aberta para a 
interdisciplinaridade. A redução da contextualização à história é um viés 
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modernista. É através da contextualização que se pode praticar uma 
educação em direção à multiculturalidade e à ecologia, valores curriculares 
que definem a pedagogia pós-moderna...” (BARBOSA, 1998, p. 38 in 
BARBOSA, 2011, p.52).  
 
   

 Considerando que a situação de aprendizagem do segundo e do terceiro ano contém 

orientações para o professor falar um pouco sobre os autores das obras estudadas e até mesmo 

inclui uma breve biografia desses autores no final do texto, é de se estranhar que a situação de 

aprendizagem do primeiro ano não aborde essa questão seguindo a mesma metodologia que as 

outras sequências didáticas. 

  Concordando com a autora, no que se refere à importância da contextualização para o 

desenvolvimento da interdisciplinaridade, verificou-se que no 1º ano a desvalorização da ação 

de contextualização pode ter sido um dos elementos de desfavorecimento da 

interdisciplinaridade, que apareceu em apenas três dinâmicas (5%). Destaca-se ainda que, 

quando isso aconteceu, foi em relação às outras linguagens artísticas da disciplina Arte como 

Música e Artes Visuais e não com outras disciplinas da grade curricular. Se bem que, por 

outro lado, o teatro já tem em si uma natureza interdisciplinar.      

Em relação às características (peculiaridades) dos recursos pedagógico e/ou dinâmicas, 

que podem ser coletivas, em grupos menores, em duplas ou individuais, apresenta-se a seguir 

os resultados de um levantamento quantitativo e suas implicações.   

A maioria dos recursos pedagógicos utilizados nas proposições da situação de 

aprendizagem do primeiro ano teve caráter coletivo, 90%,  aproximadamente  cinquenta e seis 

dinâmicas. Propostas de dinâmicas em grupo, de até cinco alunos, foram aproximadamente 

treze, que representa 21% do total; em dupla, foram três dinâmicas, 5%; e individual, foram 

quinze dinâmicas, 24%. Algumas dinâmicas coletivas exigiam também desempenho 

individual, em duplas, ou em grupos, sendo assim, as enquadramos nas duas categorias. 

A seguir o gráfico 3 traz o resultado individual do número de vezes que cada 

característica das dinâmicas aparece nessa situação de aprendizagem. Já o gráfico 4 representa 

o resultado da proporção e do peso que essas ações ocuparam no contexto global do número 

de vezes que as quatro características somadas são contempladas. Esses gráficos têm a 

finalidade de facilitar a leitura e o entendimento dos resultados obtidos.   
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Gráfico 3 - Médias percentuais aproximadas individuais dos tipos característicos das dinâmicas 
usadas na situação de aprendizagem da linguagem do Teatro para o 1º ano do Ensino Fundamental 
proposto pelas OCDArte (2015)   

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Gráfico 4 - Proporção e o peso que essas ações ocuparam no contexto geral dessa sequência didática 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Como mostram os gráficos das características (peculiaridades) dos recursos 

pedagógico e/ou dinâmicas, obtivemos uma média percentual muito favorável às dinâmicas 

coletivas. Para esses cálculos considerou-se que uma dinâmica coletiva poderia ao mesmo 

tempo ter também caráter individual, em dupla ou em grupos pequenos. Nesse sentido, 

podemos dizer que o processo de aprendizagem se beneficia grandemente a partir da interação 

dos alunos, pois um aprende com o outro. A troca de ideias e os feedback das situações 

apresentadas estimulam o desenvolvimento de novos conceitos e também de conhecimento. 

Todo esse processo é enriquecedor em vários níveis: cognitivo e empírico; psicológico e 
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espiritual. Dinâmica com caráter exclusivamente individual, tivemos apenas uma, pois as 

outras dinâmicas apresentadas como individual estavam também em contexto coletivo.            

 

4.2.4.2  Análise das situações de aprendizagem e das proposições no 2º ano 

 No início dessa situação de aprendizagem é esclarecido, conforme referido 

anteriormente, que as três primeiras aulas estão reservadas para entrosamento inicial dos 

alunos com o processo pedagógico, e que a partir da quarta proposição será explorado 

cenicamente aspectos do romance juvenil Pinóquio, do escritor italiano Carlo Collodi (2008), 

traduzido por Carolina Cimenti. Os temas abordados são: natureza, família, tolerância, ética, 

relacionamento, sentimentos, sabedoria, respeito, companheirismo, diferenças, determinação, 

imaginação x realidade. E os temas transversais são: meio ambiente, ética e pluralidade 

cultural. 

 É feita uma recomendação para os professores lerem préviamente o livro Pinóquio, 

pois a história não é tratada na íntegra, e também que essa proposta de aprendizagem se 

pautou pela história escrita originalmente por Collodi (2008) - (192 páginas), indicado pela 

editora L&PM para crianças a partir do 6º ano do Ensino Fundamental (EF) até a 3º ano do 

Ensino Médio (EM). Essa situação de aprendizagem tem 16 proposições, igual a do 1º e do 3º 

ano. Mas devido ao número de 19 narrações da história em função do volume de texto que é 

bem maior do que dos outros anos, esta situação de aprendizagem possui um maior número de 

páginas que as outras.  

 No caso do Pinóquio, as 19 narrativas são muito extensas, tornando-as cansativas e 

não apropriadas para essa faixa etária. Pensamos que se a opção foi adotar o texto original de 

Collodi, deveria haver uma transposição didática adequada a esses alunos do 2º ano (7 anos) 

que em grande parte ainda não são alfabetizados e não estão preparados psicologicamente 

como espectadores para um ritmo tão intenso de narração de uma história complexa e cheia de 

reviravolta.    

É esclarecido ainda que o tempo previsto para cada proposição é de uma aula e que 

além da investigação da história é proposto a exploração de aspectos da linguagem teatral de 

maneira gradual e cumulativa. É destacada a importância de se manter as rodas de conversas 

no início, no meio e no final das proposições, dependendo do momento, a fim de garantir um 
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espaço para a contação da história, apreciação, contextualização e reflexão sobre as dinâmicas 

executadas.  

As dinâmicas da proposição 1 contemplam prioritariamente a ação do fazer artístico, 

com exceção da última que foi a roda de conversa que teve as ações apreciar e contextualizar. 

Todas elas foram dinâmicas coletivas, mas que também exigiam desempenhos individuais e 

em duplas. Algumas delas nos remetem ao pré-texto da história do Pinóquio. 

A proposição 2 segue o mesmo caminho da anterior, mas com o diferencial de que 

houve uma dinâmica exclusivamente em grupo. Essa proposição não nos remeteu ao pré-

texto, ela se limitou ao processo de entrosamento dos alunos no processo pedagógico. Já a 

terceira proposição se mostrou bastante voltada ao pré-texto. Suas dinâmicas se caracterizam 

por serem coletivas e ao mesmo tempo oportunizarem o trabalho em grupos de até cinco 

alunos. 

A primeira recomendação da proposição 4 orienta que nessa aula começará a ser 

apresentada a história do Pinóquio, porém que o livro não deve ser lido previamente para os 

alunos; a narrativa transcorrerá aos poucos, no decorrer das aulas, contada pelo professor. 

Segue-se então uma brincadeira como aquecimento coletivo. Em seguida oficialmente 

entramos em uma dinâmica (Era uma vez...) que faz parte do pré-texto da história a ser 

investigada. Essa atividade propicia conceber discurso cênico, construção de personagem e 

estudar possibilidades de espaços cênicos. A próxima dinâmica se constitui como a primeira 

narração da história de Pinóquio, é apresentado um resumo desse momento da história para o 

professor se orientar. Em seguida na roda de conversa final há momentos de reflexão e 

contextualização da história, mas não é sugerido que se discuta sobre as dinâmicas dessa 

proposição. 

A proposição 5 tem início com uma roda de conversa com narração da história. Em 

seguida é sugerido os jogos em duplas: Transformação do pedaço de madeira em boneco; E 

se Pinóquio fosse um boneco eletrônico? que contemplam as ações de produzir e de 

contextualizar. Eles compõem o episódio estudado nesse processo do Drama. Na roda de 

conversa final é feita mais uma narração da história. As reflexões sobre as dinâmicas 

executadas não aparecem mais nas rodas de conversa. Elas ficaram comprometidas em função 

do enorme volume de texto a ser narrado. 
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O jogo teatral, em grupo, Retomando o fio da narrativa dá início a proposição 6. É um 

jogo em que os alunos produzem discursos cênicos a partir da investigação da história 

utilizando vários elementos da linguagem teatral. A apreciação também está presente nessa 

dinâmica em um processo coletivo em que os alunos assistem as apresentações uns dos 

outros. Posteriormente a narração é retomada e adiantada e em seguida os alunos partem para 

o fazer artístico com o jogo Pega, pega! – Ruas e Avenidas, que compõe episódio da última 

narração. Esse jogo é ao mesmo tempo coletivo e em dupla. Logo depois a narração da 

história é retomada e em seguida é fomentado nos alunos a curiosidade por conhecer, nas 

próximas aulas, mais detalhes sobre o desenvolver da história de Pinóquio. Novamente não é 

feita a reflexão sobre os jogos praticados nessa proposição.  

A proposição 7 inicia com retomada do fio da narrativa em trecho da história em que o 

Pinóquio furioso com o grilo falante o esmaga com um martelo. Essa passagem da história, no 

final do século XIX poderia ter algum sentido, mas no século XXI, direcionada para alunos do 

2º ano, ela é no mínimo estranha e violenta. Logo depois é sugerido um jogo em que Pinóquio 

conversa com o Grilo Falante. Nesse jogo um aluno fica sentado no centro de uma roda e 

assumi o personagem do Pinóquio. Em volta estão os outros alunos fazendo o papel do Grilo 

Falante. De acordo com a história, estes alunos vão questionar Pinóquio sobre o seu 

comportamento e sobre a importância da escola.  

O texto que orienta esse jogo esclarece que: “De modo a estimular os alunos a 

pensarem sobre a efetiva importância da escola em suas vidas e evitar qualquer moralismo na 

abordagem do assunto”. (SÃO PAULO, 2015). Vemos essa orientação como sendo 

contraditória, pois essa dinâmica nos parece um processo psicodramático carregado de 

moralismo exacerbado. É usada uma estratégia que pode ser constrangedora, corre-se o risco 

de aproveitar desta orientação por parte do professor para castigar algum aluno, colocando-os 

na berlinda. No final dessa proposição deve-se conversar sobre as questões abordadas nessa 

dinâmica. Observou-se aqui, que houve uma retomada, depois de três proposições, nas 

reflexões sobre os recursos pedagógicos utilizados. 

Em roda de conversa, a narrativa é retomada no início da proposição 8. Em seguida, as 

dinâmicas: Instrumentos da banda e Sons de uma banda diferente que ilustram o episódio 

estudado. Essas dinâmicas são práticas e de apreciação, coletivas e também em grupo. 

Propiciam conceber discursos cênicos e a organizar narrativas ficcionais usando alguns 

elementos da linguagem teatral como sonoridades e gestos, além de pesquisar a construção de 
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personagem. A roda de conversa final foi uma reflexão sobre a proposição. Nessas conversas 

ou se reflete sobre a narrativa ou sobre as dinâmicas. Nunca as duas coisas ao mesmo tempo.  

Logo no início da proposição 9 a narrativa é retomada e adiantada. Nessa parte da 

história Pinóquio cria a maior confusão em um teatro de marionetes. O professor é orientado 

então para explicar para os alunos qual é a diferença do Pinóquio da história e as marionetes 

da vida real, é sugerido a ele trazer imagens e outras referências para que conheçam essa 

prática teatral. Em seguida é proposta a dinâmica Manipulação por fios imaginários. Nela, os 

alunos vivenciam em duplas esse episódio. Esse fazer artístico tem grande enfoque na 

contextualização e propicia os mesmos saberes da proposição anterior. Após uma análise com 

os alunos sobre a experiência de ser e de manipular uma marionete é dado continuidade a 

narrativa da história. A nossa percepção em relação aos alunos, ao aplicar esta sequência 

didática, é a de que os alunos se cansam de tantas narrativas, pois muitos deles não 

conseguem acompanhar a história.  

Na proposição 10 é sugerido ao professor que convide os alunos a assistirem ao DVD 

sobre teatro de bonecos enviado pela SEE/SP para a escola e produzido especialmente para 

subsidiar as aulas. Até o mês de junho de 2016 este DVD não havia sido enviado para as 

escolas. Esta é uma dinâmica coletiva de apreciação e de contextualização. Ela promove o 

conhecimento de diferentes modalidades de apresentações teatrais. No final da aula, em roda 

de conversa, o professor propõe um debate sobre o documentário, fazendo um paralelo entre 

ele e a história do Pinóquio.  

A contextualização tem continuidade na proposição seguinte no jogo Reações de 

plateia. Essa dinâmica é feita em grupo, mas no momento das apresentações se torna também 

coletiva. Ela propicia conceber discurso cênico, organizar narrativas ficcionais e utilizarem 

elementos básicos da linguagem teatral como gesto e sonoridades, assim como desenvolve 

estratégias para a construção de personagens. Ao final é proposto uma reflexões sobre a aula e 

o resultado das apresentações.  

Ainda na proposição 11 a narração é retomada. Em seguida é sugerido o jogo 

Passarela da consciência. Essa dinâmica é coletiva e proporciona os mesmos conhecimentos 

da dinâmica anterior. Ela faz parte do episódio estudado anteriormente. Logo após é dado 

continuidade a narrativa da história do Pinóquio. 
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A proposição 12 inicia com a narração de mais uma parte do livro, seguidamente é 

sugerido o jogo coletivo O diálogo da fada com Pinóquio. Este jogo é também relacionado 

com o episódio da última narrativa e possui as mesmas características dos últimos jogos. 

Logo após, o professor continua a narrativa e depois é proposto o jogo em grupo Pinóquio 

parte ao encontro de Gepeto. Este jogo ilustra o último episódio estudado e contempla as 

mesmas aprendizagens que os três jogos anteriores. Ao final, na roda de conversa, éfeita uma 

reflexão sobre o processo e o resultado das dinâmicas.  

A dinâmica O que aconteceu até aqui? que inicia a proposição 13 é uma retrospectiva 

de toda a história do Pinóquio. Ela trabalha a organização da narrativa. É um jogo que exige 

também um desempenho individual de desenvolvimento de discurso e principalmente de 

escuta. Posteriormente é dado sequência à narrativa e depois é proposto mais um jogo 

relacionado com o episódio narrado. 

A proposição 15 tem início com mais uma narrativa da história. Em seguida é 

proposto o jogo coletivo Caminhada no escuro. Nesse jogo os alunos adquirem os mesmos 

conhecimentos do jogo anterior e a ação de fazer artístico o predomina. Na roda de conversa a 

narrativa é retomada e é feita também uma análise da história a partir de variados 

procedimentos, fazendo assim uma retrospectiva de todas as passagens.  

A última dinâmica dessa situação de aprendizagem é um mapeamento da história – 

espaço cênico não convencional. Essa dinâmica propõe que os alunos reinventem o espaço 

cotidiano e explorem cenicamente os episódios da história. É um jogo de grupo e ao mesmo 

tempo coletivo no momento da apreciação. Na roda de conversa final é feito um 

questionamento sobre as cenas apresentadas e sobre todo o processo de investigação. É 

sugerido também para que o professor apresente o autor da obra. Na situação de 

aprendizagem do terceiro ano, a autora é apresentada logo no início. Vemos esse 

procedimento como mais correto, pois promove uma maior contextualização. No final da 

situação de aprendizagem é apresentada uma pequena biografia de Carlo Collodi. O título é 

Quem foi Carlo Collodi?   

Na situação de aprendizagem da linguagem do Teatro para o segundo ano do Ensino 

Fundamental proposto pelas OCDArte (2015) tivemos aproximadamente sessenta e uma 

dinâmicas. Em relação às três ações básicas indicadas na Proposta Triangular, para se 

construir o conhecimento em Arte, ao analisarmos individualmente cada ação, obtivemos as 

seguintes médias percentuais aproximadas: produção, fazer artístico (52%, trinta e duas 
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dinâmicas); apreciação, fruição (61%, trinta e sete dinâmicas); e contextualização (27%, 

dezesseis dinâmicas). Para a obtenção desses cálculos foi considerado que algumas dinâmicas 

contaram com mais que uma dessas ações. Como, por exemplo, a dinâmica “A” da proposição 

5, Transformação do pedaço de madeira em boneco:  

O professor convida os alunos a, tal como Gepeto, talharem a própria 
marionete. Em duplas, um aluno será Gepeto e outro um pedaço de madeira. 
À medida que Gepeto for esculpindo (tocando as partes do corpo levemente) 
o aluno que representa o pedaço de madeira começa a se movimentar, parte 
por parte. (...) O professor pode propor aos alunos que fiquem atentos a 
como anda e gesticula um boneco de madeira; lembrando que Pinóquio não 
é uma pessoa normal, que não tem o corpo flexível, mas uma marionete, 
dotada de movimentos mais rígidos. (SÃO PAULO, 2015, p. 139). 

 

Essa dinâmica é essencialmente prática, convida o aluno ao fazer artístico, mas quando 

é sugerido ao professor a orientar os alunos a ficarem atentos a como anda e gesticula um 

boneco de madeira, pois Pinóquio é uma marionete, passa a acontecer também a ação de 

contextualizar, pois a contextualização se faz também estabelecendo relações. Observem o 

gráfico 5, o quanto cada ação esteve presente na situação de aprendizagem; e no gráfico 6 a 

proporção e o peso que essas ações ocuparam no contexto geral dessa sequência didática.  

 
Gráfico 5 - Médias percentuais aproximadas e individuais das ações básicas indicadas na Proposta 
Triangular para se construir o conhecimento em Arte contidas na situação de aprendizagem da 
linguagem do Teatro para o 2º ano do Ensino Fundamental proposto pelas OCDArte (2015)  
  

 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Gráfico 6 - Proporção e o peso que essas ações ocuparam no contexto geral dessa sequência didática 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

A maioria dos recursos pedagógicos utilizados nas proposições teve caráter coletivo, 

90%, aproximadamente cinquenta e seis dinâmicas. Propostas de dinâmicas em grupo, de até 

cinco alunos, foram aproximadamente oito, que representa 14% do total; em dupla, foram sete 

dinâmicas, 13%; e individual, foram treze dinâmicas, 22%. Algumas dinâmicas coletivas 

exigem também desempenho individual, em duplas, ou em grupos, sendo assim, as 

enquadramos nas duas categorias. Essa proporção contempla uma tendência atual de se 

trabalhar de maneira coletiva e de se interagir o máximo possível com as pessoas. Observem o 

gráfico 7, o quanto cada característica das dinâmicas individualmente esteve presente na 

situação de aprendizagem; e no gráfico 8, a proporção e o peso que essas características das 

dinâmicas ocuparam no contexto geral dessa sequência didática.  

 
Gráfico 7 - Médias percentuais aproximadas e individuais dos tipos característicos das dinâmicas 
usadas na situação de aprendizagem da linguagem do Teatro para o segundo ano do Ensino 
Fundamental proposto pelas OCDArte (2015)   
 

 
Fonte: elaborado pelo autor 
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.Gráfico 8 - Proporção e o peso que essas características das dinâmicas ocuparam no contexto geral 

dessa sequência didática  

 
Fonte: elaborado pelo autor 

  
Assim como no 1º ano, os gráficos 7 e 8 das características (peculiaridades) dos 

recursos pedagógicos e/ou dinâmicas do 2º ano tiveram os mesmos critérios para cálculo e 

também apontam para uma tendência de desenvolver trabalho de ação comum, coletiva. Isso é 

muito benéfico, pois trabalhar em grupo combate o individualismo, a competitividade e o 

consumismo, assim como, a falta de diálogo e de troca. Executar um desafio com a classe 

toda, em grupos menores, ou mesmo em dupla, promove a união em torno da resolução de um 

problema. Os objetivos, as metas e a missão são compartilhados e o envolvimento e 

comprometimento são maiores. O respeito às diferenças individuais aumenta, assim como, 

eleva o grau de cooperação e colaboração.  

 

4.2.4.3 Análise das situações de aprendizagem e das proposições no 3º ano 

 No texto inicial da situação de aprendizagem do terceiro ano do Ensino fundamental é 

feita uma orientação para os professores de que as proposições que se seguem estão 

relacionadas com o estudo dos poemas de Cecília Meireles e também que além da 

investigação da obra poética será feita uma exploração de aspectos da linguagem teatral. 

Sugere-se que nesse processo de aprendizagem o professor pode, se achar necessário, adaptar 

a proposta ao contexto de sua escola, bem como aos interesses de sua turma. 

 É destacada também a importância das rodas de conversa no início e final de cada 

aula. Pede-se uma atenção especial ao planejamento da aula e na duração de cada proposição 

para garantir as rodas de conversa como uma atividade permanente.  
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 A proposição 1 se inicia com o jogo Que palavra é essa? em que, como já 

mencionado anteriormente, funciona como Pré-texto, ou melhor, uma maneira de abordar o 

poema que será estudado/investigado e de trazer os alunos para o processo de Drama que será 

desenvolvido. Esse jogo possibilita trabalhar em grupo; reconhecer e utilizar os elementos 

básicos da linguagem teatral para expressar-se, tais como: palavras, sonoridades (ritmo, coro, 

voz e sonoplastia); consciência corporal (expressividade); e improvisação. Em termos de 

ensino de Arte esse jogo está intimamente ligado com o fazer artístico.  

Na sequência é proposta uma roda de conversa em que o professor deve apresentar a 

poetiza e educadora Cecília Meireles, falar um pouco sobre sua vida e obra. Comunicar 

também que o processo de investigação será sobre os poemas dessa escritora através da 

linguagem teatral. Essa conversa busca uma contextualização histórica e uma reflexão sobre a 

relação da autora com sua obra. 

A terceira dinâmica dessa aula é uma variação do primeiro jogo. Agora, em vez de se 

trabalhar uma palavra, vai se trabalhar uma frase do poema Rio na Sombra, de Cecília 

Meirelles. Em seguida são propostas algumas leituras desse poema pelo professor. Nessa 

dinâmica o texto das OCDArte para os anos iniciais (2015) diz: “C) Leitura do Poema Ou Isto 

ou Aquilo, do livro com o mesmo nome e citado acima: O poema pode ser lido pelo professor 

mais de uma vez, para que a turma possa ouvi-lo cuidadosamente.” Sugerimos nessa 

orientação de leitura do poema que o professor primeiro peça para alguns alunos voluntários 

que leiam esse poema em voz alta para que os outros alunos ouçam cuidadosamente e depois 

ele próprio o lê. Muitos alunos nessa faixa etária leem em voz alta muito bem e adoram fazer 

isso. Esse processo os coloca como bons exemplos para os outros alunos que, por outro lado, 

se motivarão para se esforçarem mais. Esse é um momento de apreciação artística e estética, 

onde os alunos desfrutam do poema. 

Rio na Sombra é um poema extremamente curto e melancólico que reflete a biografia 

da própria autora. Em se tratando do processo do Drama podemos considerá-lo como um 

episódio único composto por várias dinâmicas diferentes. Um detalhe que nos chamou a 

atenção é que diferentemente das situações de aprendizagem do primeiro e do segundo ano, 

essa do terceiro ano não traz o texto original dos poemas escritos para ser narrado. Eles 

apenas dizem que os poemas fazem parte do acervo literário do Programa Ler e Escrever. 

Talvez isso seja uma questão de direitos autorais, pois o volume de texto dos poemas é 

pequeno.       
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A roda de conversa final é uma reflexão sobre o sentido do poema, sua forma, suas 

características e técnicas. Propõe refletir também sobre a relação do poema com os jogos 

propostos. Sobre o fato de refletir e conhecer Arte Ana Mai Barbosa (2011) afirma:     

Por este entendimento da Proposta Triangular, a dimensão da produção pode 
ser iluminada pelas concepções de Dewey, que nos apresenta uma 
possibilidade de compreensão mais orgânica da experiência pelo fato de não 
separar as dimensões artísticas das dimensões estéticas. Sendo assim, ao 
configurar e operar no âmbito das práticas artísticas o sujeito ne-
cessariamente precisa estar conectado com os aspectos estéticos. Toda 
produção tem seu contexto de origem, seja material ou conceitual. A história 
das técnicas, o desenvolvimento das tecnologias no campo das artes são 
questões intrinsecamente relacionadas com as práticas de produção e de 
recepção. Fecha-se assim o elo entre as dimensões da Proposta Triangular. O 
contexto de produção é tão importante quanto o contexto de recepção. Esta é 
a idéia de sistema que perpassa esta abordagem. (BARBOSA, 2011, p.52). 

  

Nesse sentido, nas cinco dinâmicas sugeridas na proposição 1, encontramos um 

equilíbrio satisfatório em relação as três ações básicas indicadas na Proposta Triangular,  

para se construir o conhecimento em Arte: a produção (40%, duas dinâmicas), a apreciação 

(20%, uma dinâmica) e a contextualização (40%, duas dinâmicas). 

 Em um primeiro momento na proposição 2 é sugerido mais uma leitura e fruição do 

poema Rio na Sombra, acompanhado de um aprofundamento da contextualização e da 

investigação dessa obra literária, bem como uma leitura crítica do poema e de situações da 

vida social.  

A segunda dinâmica é uma produção de um acróstico, ou seja, uma composição que 

pode ser poética, em que as letras iniciais, do meio ou do fim formem outras palavras. Essa 

brincadeira privilegia a prática e a reflexão e propõe uma construção e desconstrução do texto 

estudado; fluência no discurso linear e não linear. Na sequência, o jogo Criar Poemas ou 

Historietas, segue a mesma linha do anterior. A partir daí temos como desdobramento a 

criação de outros episódios baseados no poema.  Por fim, na roda de conversa, os alunos 

apresentam seus poemas ou historietas para a turma, que por sua vez manifesta seu ponto de 

vista a partir da apreciação.  

Encontramos nessa segunda proposição novamente uma proporção adequada entre as 

ações de Apreciar (50%, duas dinâmicas); produzir (50%, duas dinâmicas) e contextualizar 

(75%, três dinâmicas). Algumas dinâmicas contemplam mais que uma ação. 
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A proposição 3 inicia com um aquecimento chamado Centro ou Borda em que se 

trabalha o aguçamento da percepção espacial (espaço cênico); consciência corporal; a relação 

com os demais integrantes do grupo; e a questão da escolha. Esta dinâmica é prática em que 

prevalece o fazer artístico.  

Posteriormente é sugerido o jogo teatral Mostre onde acontece esta cena. Esse jogo, 

em especial, é riquíssimo, pois proporciona uma gama de possibilidades de aprendizagem 

muito grande: organizar e reorganizar narrativas ficcionais; reconhecer e utilizar os elementos 

básicos da linguagem teatral para expressar-se, tais como dramaturgia, gestos, sonoridades e 

objetos cênicos; desenvolver estratégias para a construção de personagens; pesquisar distintas 

possibilidades de espaços cênicos; consciência corporal; expressividade e improvisação. É um 

jogo que demanda uma produção artística e apreciação das cenas dos pares. Ele também traz a 

questão da dúvida, pois cada grupo que vai improvisar a cena tem que escolher um dos dois 

temas sugeridos pelo professor. Ambas as dinâmicas são Pré-textos para o poema Ou Isto ou 

Aquilo, que é apresentado em seguida.  

A roda de conversa final sugere uma reflexão sobre o entendimento do poema e 

também um paralelo com os jogos executados e com a vida real, fazendo assim uma 

contextualização da obra. Com isso temos mais uma vez um equilíbrio razoável das ações 

para se construir o conhecimento em Arte: produção (50%, duas dinâmicas), apreciação (50%, 

duas dinâmicas) e contextualização (25%, uma dinâmica).   

O aquecimento da proposição 4 são leituras e reflexão sobre o poema da aula anterior. 

O jogo Por que isto e não Aquilo vem trabalhar esse episódio único desse processo do 

Drama, ele é de inspiração no Teatro do Oprimido. É um jogo bastante rico no sentido de dar 

voz aos alunos e de proporcionar que eles defendam diferentes pontos de vista. É um 

exercício de cidadania e de tolerância que proporciona ao aluno conceber discursos cênicos a 

partir da investigação de obra literária; reconhecer e utilizar os elementos básicos da 

linguagem teatral para expressar-se, tais como: palavras e gestos; construção de personagens; 

expressividade e improvisação.  

Esse jogo proporciona também a criação de outros episódios a partir do poema 

estudado. A roda de conversa final é um bate papo sobre a dinâmica realizada e sobre a 

riqueza e a validade das argumentações levantadas pelos grupos. Encontramos nessa quarta 

proposição novamente uma proporção adequada entre as ações de Apreciar (100%, três 

dinâmicas); produzir (66%, duas dinâmicas); e contextualizar (66%, duas dinâmicas).  



138 

A proposição 5 se inicia com a dinâmica A Criação de um Figurino. Depois de o 

professor explicar aos alunos o que é um figurino, ele propõe a criação individual de um traje 

para um personagem qualquer que os alunos imaginem a partir de uma série de perguntas 

feitas pelo professor como: idade, nome, onde mora, etc. Depois dos figurinos prontos é 

proposta uma comparação entre as características do personagem com o traje criado: Do 

Figurino ao Personagem.  

Essas dinâmicas constituem o Pré-texto para o poema O Vestido de Laura. Elas 

promovem a apreensão de elementos da linguagem teatral como figurino, objetos cênicos e 

construção de personagens. Na sequência é lido o poema O Vestido de Laura e em roda de 

conversa é feita uma reflexão sobre o seu entendimento. É traçado também uma comparação 

entre o poema e as dinâmicas realizadas. Nessa quinta proposição encontramos a ação de 

produzir (25%, uma dinâmica); a ação de apreciar (75%, três dinâmicas); e a ação de 

contextualizar (50%, duas dinâmicas).    

Dando continuidade ao processo de Drama, na proposição 6 é retomada a leitura do 

poema da aula anterior e feito um aprofundamento de sua interpretação. Em seguida é 

proposta a criação, em grupo, do vestido da Laura, personagem do poema. Essa proposição 

segue as mesmas orientações da proposição 5 e privilegia também os mesmos saberes. As 

duas dinâmicas dessa proposição compõem o episódio único dessa narrativa. A primeira 

dinâmica se caracteriza pela fruição do poema (50%) e pela contextualização (50%) e a 

segundo dinâmica se caracteriza pelo fazer artístico (50%). 

A proposição 7 inicia com um jogo em dupla Deixar-se Levar pelo Vento e depois 

com o jogo em grupo Esculturas de Corpo e Som. Eles formam o Pré-texto do poema Para ir 

a Lua. Nesses jogos, os elementos da linguagem teatral utilizados para se expressar são: 

gestos, sonoridades, ritmo, voz, expressão corporal, espaço cênico, improvisação. Em seguida 

o poema é lido e em roda de conversa é explorado o entendimento do texto e sua relação com 

os jogos propostos naquela aula. Na proposição 7 encontramos a ação de produzir (50%, duas 

dinâmicas); a ação de apreciar (50%, duas dinâmicas); e a ação de contextualizar (25%, uma 

dinâmica). 

Na roda de conversa inicial da proposição 8 é feita novamente a leitura do poema da 

aula anterior (apreciação, 17%, uma dinâmica), retomado alguns aspectos comentados sobre a 

obra e proposta outras questões fazendo paralelo com as experiências de vida dos alunos. 

Nesse sentido a contextualização é contemplada. Posteriormente são propostos os jogos e as 
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brincadeiras: Chicotinho Queimado ou Ser Veloz é Ser Feliz; Eu Vou à Lua e Vou Levar...; 

Corrida de foguetes; Assim que Eu Pisar na Lua..., em que se trabalham os discursos cênicos 

a partir da investigação do poema, narrativas ficcionais, a palavra, o gesto, espacialidade, 

improvisação etc. São jogos que demandam ações práticas (produção 70%, quatro dinâmicas). 

Na roda de conversa final o professor lança questões para se refletir sobre o poema e sobre as 

convicções dos alunos a cerca da velocidade e da felicidade. (contextualização 34%, duas 

dinâmicas). 

A dinâmica de sensibilização Andando na chuva é um trabalho que mobiliza toda a 

turma ao mesmo tempo e inicia a proposição 9. Ela busca a apreensão da expressividade e 

improvisação. Na sequência temos o jogo teatral Um dia de Chuva. Esse jogo é realizado em 

pequenos grupos. Ele estimula a elaboração de discurso cênico e narrativa ficcional, assim 

como, a expressão corporal e a construção de personagens. Ambos os jogos são o Pré-texto do 

poema Lua depois da Chuva que é lido para a turma em seguida. Na roda de conversa final 

abri-se uma discussão sobre o poema e também sobre as experiências dos alunos em relação 

aos assuntos que o poema aborda. Contabilizamos nessa proposição as ações de produzir 

(50%, duas dinâmicas); de apreciar (50%, duas dinâmicas); e de contextualizar (25%, uma 

dinâmica).  

A proposição 10 inicia com uma leitura do poema estudado na proposição anterior e 

retoma alguns aspectos comentados sobre a obra. Logo depois é proposta uma dinâmica de 

criação coletiva de uma história e, posteriormente, uma dinâmica com pequenos grupos para 

elaborar uma cena utilizando dois guarda-chuvas como personagens.  Em ambas as dinâmicas 

os alunos aprendem a lidar com: objetos cênicos, dramaturgia, espaço cênico, voz, construção 

de personagens e narrativas ficcionais. Elas compõem o episódio único do poema, mas 

também proporcionam a criação de outros episódios baseados no poema. Na roda de conversa 

final os alunos são motivados a manifestar seus pontos de vista sobre o poema e também 

sobre situações da vida social. Ao término dessa proposição apuramos que a ação de produção 

esteve presente em duas dinâmicas (50%); de apreciação (50%, duas dinâmicas); e de 

contextualização (25%, uma dinâmica).  

As dinâmicas Jogo de Observação e Quem sou eu? são o Pré-texto do poema O 

Lagarto Medroso que começa a ser estudado na proposição 11, esses dois jogos são feitos em 

grupos pequenos ocupando espaços distintos da sala. Eles motivam os alunos a 

desenvolverem a expressividade, o senso de observação, o gesto, construção de personagem e 
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consciência corporal. Seguidamente temos a leitura do poema e uma roda de conversa onde se 

explora o entendimento do mesmo e sua relação com os jogos propostos. Em relação às ações 

para se construir o conhecimento em Arte temos o seguinte resultado: produção (50%, duas 

dinâmicas); apreciação (50%, duas dinâmicas); contextualização (25%, uma dinâmica). 

No início da proposição 12 a leitura do poema O Lagarto Medroso é retomada, assim 

como o que tinha sido discutido na última aula. É feito também um aprofundamento da 

interpretação desse texto. Logo depois é recomendado um jogo em dupla O Lagarto e o 

Gigante e um jogo coletivo A Conversa do Gigante com o Lagarto. A sugestão é que esses 

jogos sejam executados no pátio da escola. Ambas as dinâmicas compõem o episódio único 

do poema, sendo que o segundo jogo abre oportunidade de se criar outro episódio a partir dos 

versos do Lagarto Medroso. Esses jogos mobilizam os alunos a conceber discursos cênicos; 

criarem narrativas ficcionais, se expressarem com gestos e palavras; desenvolverem 

estratégias para a construção de personagens e a manifestarem seus pontos de vista na 

situação de aprendizagem e também sobre a obra. Nos quesitos produção, apreciação, 

contextualização, obtivemos as mesmas proporções da proposição anterior (50%, 50% e 

25%). 

A brincadeira popular A Língua do Pê e o jogo teatral Blablação em duplas dão início 

a proposição 13, na primeira, é sugerida em roda em um processo coletivo; essas duas 

dinâmicas compõem o Pré-texto do poema A Língua do Nhem, que é estudado nessa 

proposição. Elas proporcionam ao aluno: conceber discursos cênicos; organizar narrativas 

ficcionais; expressividade; e estratégias para a construção de personagens. Depois, em roda de 

conversa, é lido o poema e debatido sobre ele. Ao término dessa proposição temos como 

consequência: produção (50%, duas dinâmicas), apreciação (50%, duas dinâmicas) e 

contextualização (25%, uma dinâmica).  

Na proposição 14 o poema A Língua do Nhem é lido novamente e aprofundado seu 

entendimento. Seguidamente é recomendado o jogo teatral em grupos de quatro alunos: 

Blablação com Tradutor. Esse jogo é muito interessante, pois estimula a construção de 

histórias, a dramaturgia, o uso da palavra e da voz, a construção de personagens, a 

improvisação, a produção e leitura de cenas teatrais. Ele está contido no estudo do episódio 

único desse poema e também possibilita a criação de outros episódios a partir da investigação 

dessa obra literária. A ação de produção é beneficiada com uma proporção de 34%, uma 

dinâmica; de contextualização (34%, uma dinâmica) e de apreciação (100%, três dinâmicas). 
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A proposição 15 contém três jogos que são feitos em roda que formam o Pré-texto do  

poema A Flor Amarela, o último a ser estudado nessa situação de aprendizagem, são eles: 

Jogo da Rima A e B; e História Coletiva com Rimas. Nesses jogos os alunos aprendem a 

brincar com as palavras, sonoridades, ritmo e voz; usar a técnica da rima, muito existente em 

poemas; construir uma história; fluência no discurso linear, expressividade e improvisação. 

Posteriormente é feita a leitura do poema e um estudo sobre o mesmo. Essa proposição 

contempla as ações de produção (60%, três dinâmicas); apreciação (20%, duas dinâmicas) e 

contextualização (20%, uma dinâmica). 

A última proposição dessa sequência didática se inicia com uma retomada do poema 

estudado na aula anterior onde, além de aprofundar o estudo, é proposta também uma 

contextualização. Logo após, é sugerido a dinâmica Rap da Janela. Essa dinâmica é realizada 

em grupos de até cinco alunos. Ela proporciona todas as aprendizagens dos jogos da aula 

anterior e compõe o episódio único desse poema. É uma dinâmica bastante criativa, pois 

possibilita a criação de outros episódios para esse poema. Por fim, a roda de conversa 

derradeira discute os resultados dos raps criados ou outros estilos musicais criados pelos 

alunos na dinâmica acima, e faz também uma reflexão sobre como foi vivenciar essa situação 

de aprendizagem e o encontro com os poemas de Cecília Meireles. Temos aqui a seguinte 

proporção entre as ações para se conhecer Arte: produção (34%, uma dinâmica); apreciação 

(100%, três dinâmicas) e contextualização (65%, duas dinâmicas). 

Logo após, encontramos as recomendações para o professor em relação à avaliação. 

Elas são as mesmas encontradas nas situações de aprendizagem para o primeiro e para o 

segundo ano do Ensino Fundamental analisadas nessa investigação. Seguidamente é 

apresentada uma pequena biografia de Cecília Meireles. O título é Quem foi Cecília Meireles? 

Nesse caso a ação de contextualização é mais uma vez reforçada.  

Na situação de aprendizagem da linguagem do Teatro para o terceiro ano do Ensino 

Fundamental proposto pelas OCDArte (2015) tivemos aproximadamente sessenta e três 

dinâmicas. Em relação às três ações básicas indicadas na Proposta Triangular, obtivemos as 

seguintes médias percentuais aproximadas: produção, fazer artístico (50%, trinta e duas 

dinâmicas); apreciação, fruição (52%, trinta e três dinâmicas); e contextualização (37%, Vinte 

e três dinâmicas). Para a obtenção desses cálculos foi considerado que uma dinâmica pode 

conter mais que uma dessas ações. Observem os gráficos 9 e 10 a seguir. 
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Gráfico 9 -  Médias percentuais aproximadas das ações básicas indicadas na Proposta Triangular para 
se construir o conhecimento em Arte contidas na situação de aprendizagem da linguagem do Teatro 
para o 3º ano do Ensino Fundamental proposto pelas OCDArte (2015)   

 

 
    Fonte: elaborado pelo autor 

 

Gráfico 10 - Proporção e o peso que essas ações ocuparam no contexto geral dessa sequência didática 

 
    Fonte: elaborado pelo autor 

A proporção encontrada nos pareceu bastante satisfatória. Nesse sentido podemos 

considerar que a situação de aprendizagem do terceiro ano do Ensino Fundamental proposta 

pelas OCDArte (2015) está conectado com as tendências pós-modernas. Ela propõe uma 

aprendizagem de tipo dialógico, construtivista e multicultural em sintonia com o contexto 

cultural contemporâneo. 
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A maioria dos recursos pedagógicos utilizados nas proposições da situação de 

aprendizagem do terceiro ano teve caráter coletivo, 85%, aproximadamente cinquenta e três 

dinâmicas. Propostas de dinâmicas em grupo, de até cinco alunos, foram aproximadamente 

treze, que representa 21% do total; em dupla, foram três dinâmicas, 5%; e individual, foram 

três dinâmicas, 5%. Algumas dinâmicas coletivas exigiam também desempenho individual, 

em duplas, ou em grupos, sendo assim, as enquadramos nas duas categorias. A seguir, os 

gráficos 11 e 12, apresentam a distribuição dos tipos de características individuais e no 

contexto geral das dinâmicas para o 3º ano dos anos iniciais do EF.  

 
Gráfico 11 - Médias percentuais aproximadas e individuais dos tipos característicos das dinâmicas 
usadas na situação de aprendizagem da linguagem do Teatro para o 3º ano do Ensino Fundamental 
proposto pelas OCDArte (2015)  

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Gráfico 12 - Proporção e o peso que essas características das dinâmicas ocuparam no contexto geral 
dessa sequência didática  

 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Como nos resultados do 1º e do 2º ano, no 3º também prevaleceram dinâmicas com 

características coletivas. O desenvolvimento das atividades em equipe facilita a troca de 

ideias, as decisões por consenso e a escutar e ser escutado. O reconhecimento do esforço de 

cada aluno instaura um ambiente democrático em que o diálogo é valorizado e as ações de 

compartilhar e de acolhimento do outro passam a existir. Por outro lado, as rodas de conversa, 

como atividade coletiva permanente, com suas reflexões e autoavaliações constante 

funcionam como feedback para o trabalho realizado. E está justamente nesses momentos a 

oportunidade de se  construir coletivamente o conhecimento.  

 

4.2.4.4. Síntese sobre a análise das situações de aprendizagem e das proposições  

É definido nas OCDArte para os anos iniciais (2013/2015) as expectativas de 

aprendizagem em Arte, na linguagem do Teatro, para os 1ºs, 2ºs e 3ºs anos do Ensino 

Fundamental. Na sequência apresenta-se o Quadro 13 com esta proposta de expectativa para 

cada ano. Ao analisar cada dinâmica que compõe as proposições das situações de 

aprendizagem de cada ano, elaborou-se um levantamento buscando aferir se as expectativas 

propostas estão sendo contempladas em uma proporção adequada. 

Em relação às expectativas de aprendizagem podemos dizer que todas elas tiveram 

uma porcentagem razoável e proporcional nos recursos pedagógicos (dinâmicas) das situações 

de aprendizagem. Foi criado um ambiente favorável para os estudantes pesquisarem em 

grupo, sendo assim, houve uma valorização tanto do coletivo quanto da singularidade de cada 

aluno. O debate sempre esteve presente nas rodas de conversa a fim de buscar sentidos 

possíveis para as obras estudadas, para as propostas e para as atitudes dos alunos e as 

proposições sempre tiveram uma relação próxima com os textos investigados.  

Sobre os elementos básicos da linguagem teatral como palavras, gestos, sonoridades, 

figurinos, iluminação, objetos cênicos, etc., consideramos que as proposições propiciaram 

diversos jogos que estimulam os alunos a terem contato e pesquisarem esses elementos. 

Contribuindo assim para que os alunos tenham facilidade em observar elementos teatrais em 

outros contextos de produção artística. Observem no Quadro 13 quais as expectativas 

relacionadas com os anos iniciais.  
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Quadro 13 - Expectativas de aprendizagem em Arte, na linguagem do Teatro,  
para os 1ºs, 2ºs e 3ºs anos do Ensino Fundamental 

Anos EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

 
A. Conceber discursos cênicos a partir da 

investigação de obra literária;  

B. Organizar e reorganizar narrativas 
ficcionais;  

C. Reconhecer e utilizar os elementos 
básicos da linguagem teatral para 
expressar-se, tais como: palavras, 
gestos, sonoridades, figurinos, 
iluminação, objetos cênicos;  

D. Desenvolver estratégias para a 
construção de personagens;  

E. Manifestar seu ponto de vista nas 
situações de aprendizagem, bem como 
sua leitura crítica acerca de obras de arte 
e de situações da vida social. 
(Investigação do texto literário); 

F. Conhecer 
diferentes 
modalidades de 
apresentações 
teatrais: teatro 
de sombras, de 
máscaras, de 
bonecos, 
mímica, etc;  

 

G. Pesquisar 
distintas 
possibilidades 
de espaços 
cênicos.  

 

1. ANO A, B, C, D, E    

2. ANO A, B, C, D, E  F G 

3. ANO A, B, C, D, E   G 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

As médias percentuais aproximadas individuais do número de vezes que as 

expectativas de aprendizagem são contempladas nos recursos pedagógicos (dinâmicas) na 

situação de aprendizagem da linguagem do Teatro para o primeiro ano são as seguintes: A. 

52% (aparece em aproximadamente trinta e duas dinâmicas); B. 57% (trinta e cinco 

dinâmicas); C. 74% (quarenta e seis dinâmicas); D. 52% (trinta e duas dinâmicas); E. 50% 

(trinta e uma dinâmicas). Observou-se que apesar da expectativa de aprendizagem “G” 

(Pesquisar distintas possibilidades de espaços cênicos) não constar como uma expectativa 

para o primeiro ano, no decorrer da situação de aprendizagem desse ano ela é contemplada em 

aproximadamente vinte e nove dinâmicas (47%). (Gráfico 13) 
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Gráfico 13 -  Médias percentuais aproximadas individuais do número de vezes que as expectativas de 
aprendizagem são contempladas nos recursos pedagógicos (dinâmicas) na situação de aprendizagem 
da linguagem do Teatro para o 1º ano do Ensino Fundamental proposto pelas OCDArte (2015)  

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

As médias percentuais aproximadas individuais do número de vezes que as 

expectativas de aprendizagem são contempladas nos recursos pedagógicos (dinâmicas) na 

situação de aprendizagem da linguagem do Teatro para o segundo ano são as seguintes: A. 

36% (aparece em aproximadamente vinte e duas dinâmicas); B. 37% (vinte e três dinâmicas); 

C. 49% (trinta dinâmicas); D. 36% (vinte e duas dinâmicas); E. 53% (trinta e duas dinâmicas; 

F. 5% (três dinâmicas); G. 23% (quatorze dinâmicas). (Gráfico 14) 

 

Gráfico 14 - Médias percentuais aproximadas individuais do número de vezes que as expectativas de 
aprendizagem são contempladas nos recursos pedagógicos (dinâmicas) na situação de aprendizagem 
da linguagem do Teatro para o 2º ano do Ensino Fundamental proposto pelas OCDArte (2015)  

 
    Fonte: elaborado pelo autor 
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As médias percentuais aproximadas individuais do número de vezes que as 

expectativas de aprendizagem são contempladas nos recursos pedagógicos (dinâmicas) na 

situação de aprendizagem da linguagem do Teatro para o terceiro ano são as seguintes: A. 

30% (aparece em aproximadamente vinte dinâmicas); B. 24% (quatorze dinâmicas); C. 47% 

(vinte e oito dinâmicas); D. 30% (vinte dinâmicas); E. 45% (vinte e sete dinâmicas); G. 18% 

(onze dinâmicas). (Gráfico 15) 

 
Gráfico 15 - Médias percentuais aproximadas individuais do número de vezes que as expectativas de 
aprendizagem são contempladas nos recursos pedagógicos (dinâmicas) na situação de aprendizagem 
da linguagem do Teatro para o 3º ano do Ensino Fundamental proposto pelas OCDArte (2015)  

 
    Fonte: elaborado pelo autor 

 

Os resultados demonstram no 1º ano o destaque para o item C. Reconhecer e utilizar 

os elementos básicos da linguagem teatral para expressar-se, tais como: palavras, gestos, 

sonoridades, figurinos, iluminação, objetos cênicos. Sendo também no 2º e no 3º ano 

destacado este item, porém já no 2º e 3º ano também é destacado o item E. Manifestar seu 

ponto de vista nas situações de aprendizagem, bem como sua leitura crítica acerca de obras 

de arte e de situações da vida social. (Investigação do texto literário). Pela a baixa aplicação 

aparece infelizmente o item F. Conhecer diferentes modalidades de apresentações teatrais: 

teatro de sombras, de máscaras, de bonecos, mímica, etc., para o 2º ano com apenas 3 

aplicações, é a única previsão de trabalhar neste âmbito e não foi muito explorada. 

Tendo como referência os gráficos 13, 14 e 15, a seguir apresentamos o Quadro 14 

com a média das expectativas de aprendizagem, de modo mais claro e também com a média 

final entre os três anos. Os gráficos 16 e 17 expressam comparativamente os índices 

apresentados neste quadro. 
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QUADRO 14 - Médias percentuais aproximadas individuais do número de quantas  
vezes que as expectativas de aprendizagem são contempladas nos recursos 

pedagógicos (dinâmicas) na situação de aprendizagem da linguagem do Teatro  

 
1º ano 2º ano 3º ano Média Final 

A 52 % 36 % 30 % 39 % 

B 57 % 37 % 24 % 39 % 

C 74 % 49 % 47 % 57 % 

D 52 % 36 % 30 % 39 % 

E 50 % 53 % 45 % 49 % 

F  5 %   

G  23 % 18 % 21% 

Fonte: elaborado pelo autor 

LEGENDA 

A. Conceber discursos cênicos a partir da investigação de obra literária;  

B. Organizar e reorganizar narrativas ficcionais;  

C. Reconhecer e utilizar os elementos básicos da linguagem teatral para expressar-se, tais como: palavras, gestos, 

sonoridades, figurinos, iluminação, objetos cênicos;  

D. Desenvolver estratégias para a construção de personagens;  

E. Manifestar seu ponto de vista nas situações de aprendizagem, bem como sua leitura crítica acerca de obras de 

arte e de situações da vida social. (Investigação do texto literário). 

F. Conhecer diferentes modalidades de apresentações teatrais: teatro de sombras, de máscaras, de bonecos, 

mímica, etc.  

G. Pesquisar distintas possibilidades de espaços cênicos.  

 
Gráfico 16 - Comparação das Expectativas de aprendizagem nos 1ºs, 2ºs, e 3ºs ano do Ensino 
Fundamental  

 
    Fonte: elaborado pelo autor 
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Gráfico 17 - Médias das Expectativas de aprendizagem nos 1ºs, 2ºs, e 3ºs ano do Ensino Fundamental  

 

*Para o item F não foi feita a média, porque ele é reservado somente ao 2º ano. 

  Fonte: elaborado pelo autor 

 

Quanto aos parâmetros definidos pela Proposta Triangular: a produção (fazer 

artístico), a leitura da obra ou imagem e a contextualização, ao finalizar a análise da situação 

de aprendizagem dos três anos do EF, obtivemos as médias entre os três anos que são 

sistematizados no Quadro 15 e Gráfico 18. 

 

QUADRO 15 -  Médias percentuais aproximadas e individuais das ações básicas  
Indicadas na Proposta Triangular para se construir o conhecimento em Arte  

contidas na situações de aprendizagem da linguagem do Teatro 

 1º ano 2º ano 3º ano Média Final 

Fazer  61 % 52 % 50 % 54,3 % 

Apreciar 70 % 61 % 52 % 61 % 

Contextualizar 36 % 27 % 37 % 33,3 % 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Gráfico 18 - Proporção e o peso que essas ações ocuparam no contexto geral dessa sequência didática 

 

    Fonte: elaborado pelo autor 
 

Quanto aos tipos característicos das dinâmicas que foram aplicadas a cada ano, 

observamos no Quadro 16 a média dos três anos. De acordo com metodologia referida, 

obtivemos a proporção e o peso que essas ações ocuparam no contexto geral de cada 

sequência didática e que são apresentados no Gráfico 19. 

 

QUADRO 16 - Médias percentuais aproximadas e individuais dos tipos característicos das 
dinâmicas usadas nas situações de aprendizagem da linguagem do Teatro  

 1º ano 2º ano 3º ano Média Final 

Coletiva 90 % 90 % 85 % 88,3 % 

Grupo 21 % 14 % 21 % 18,7 % 

Dupla 5 % 13 % 5 % 7,7 % 

Individual 24 % 22 % 5 % 17 % 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Gráfico 19 - Proporção e o peso que essas características das dinâmicas ocuparam no contexto geral 
dessa sequência didática  

 
    Fonte: elaborado pelo autor 

 

Os levantamentos quantitativos realizados nesse capítulo tiveram uma importância 

muito grande no sentido de colaborar para visualizarmos e detectarmos fragilidades e avanços 

nas situações de aprendizagens estudadas, contribuindo para o desenvolvimento de análises 

qualitativas. Por exemplo, no que se refere à interdisciplinaridade e  contextualização 

pudemos constatar que nas situações de aprendizagem analisadas não estão tão presentes 

quanto às outras ações. Essa questão fica bem ilustrada quando focamos nos quesitos: 

conhecer diferentes modalidades de apresentações teatrais e promover idas ao teatro. Essas 

possibilidades de aprendizagem quase não existem, quando deveria ter forte presença nos três 

anos pesquisados. 

No geral, as outras expectativas de aprendizagem, se apresentam com uma proporção 

equilibrada e satisfatória. O que nos despertou a atenção foi o fato do item Pesquisar distintas 

possibilidades de espaços cênicos não estar inscrita como uma expectativa para o 1º ano, mas 

que mesmo assim esteve presente em vinte nove dinâmicas (47% do total de 62 dinâmicas). 

Outro aspecto que consideramos positivo foi a predominância do caráter coletivo dos recursos 

pedagógicos. Esse é um aspecto essencial para se promover às relações interpessoais no 

processo de aquisição do conhecimento. No trabalho em grupo, grandes ou pequenos, os 

alunos exercitam várias habilidades como escolher, avaliar e decidir. Aprender a ouvir e 

respeitar opiniões diferentes, assim como, saber argumentar e dividir as tarefas, são 

competências que só se adquirem em processos coletivos, ao mesmo tempo, que são 

essenciais para a vida adulta.   
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Na aplicação prática das OCDArte, para os anos iniciais, realizada pelo pesquisador, 

ficou clara a possibilidade de utilização de uma grande diversidade de áreas da escola como 

espaços cênicos: pátio, corredores, sala de aula, áreas externas, etc. E também se explorou 

inúmeras formas de relação entre os alunos que se apresentavam e os alunos que assistiam: 

em círculo (roda, arena); em semicírculo e frontal (palco italiano). Essas variações da 

utilização do espaço, previstas nas orientações, contribuem para uma maior percepção e 

consciência espacial, facilitando que eles explorem teatralmente diferentes espaços para a 

realização de cenas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desenvolver uma proposta curricular, na linguagem do Teatro, voltada para a 

Educação implica em considerar a interdisciplinaridade e a contextualização de conteúdos, 

assim como, procurar uma conexão estreita com a sociedade contemporânea e com os 

estudantes da atualidade; a proposta curricular deve promover o processo de socialização, 

estimular a autoexpressão, a invenção e a criatividade. Procurou-se nessa análise, detectar nas 

Orientações Curriculares e Didáticas em Arte, para os anos iniciais, do Ensino Fundamental 

do Estado de São Paulo o quanto essa proposta curricular privilegia esses parâmetros. Quais 

são suas fragilidades e o que se pode fazer para supri-las.  

De maneira geral, a estruturação da linguagem do Teatro, nas OCDArte, para os anos 

iniciais, e que apresenta uma organização do trabalho pedagógico em situações de 

aprendizagem e atividades permanentes, na prática, apresentou resultados satisfatórios, apesar 

das alterações/incorreções nas adaptações das obras literários do 1º do 2º ano. O método 

adotado e os recursos pedagógicos utilizados nas proposições comprovaram as influências dos 

diferentes teatrólogos, autores e teóricos nacionais e estrangeiros que influenciaram mais 

recentemente o ensino e a prática do teatro na escola no Brasil e que, em sua maioria, estão 

citados na referência bibliográfica desse documento. 

Para o 1º ano do Ensino Fundamental adotou-se o conto de fadas infantil O Gigante 

Egoísta, de Oscar Wilde. A referência bibliográfica citada é WILDE, Oscar. O Gigante 

Egoísta. Tradução e adaptação Liana Leão, São Paulo, Editora Cortez, 2011. No decorrer das 

16 proposições dessa sequência didática é sugerida a narração dessa história pelo professor. 

Nessas dinâmicas de narração é incluído no texto de orientação um resumo dos momentos da 

história. Esses resumos são uma releitura do conto citado na referência, em que são 

eliminados elementos mágicos e fantasias antropomórficas tão importantes nesse gênero 

literário. O final da história também foi alterado, de modo que não vemos justificativa 

plausível para que isso tenha ocorrido. 

O romance juvenil Pinóquio, do escritor italiano Carlo Collodi, (COLLODI, Carlo. 

Pinóquio. Tradução de Carolina Cimenti. Porto Alegre: Editora L&PM, 2008, 192 páginas), 

foi a opção para ser a obra literária apresentada e explorada cenicamente pelos alunos do 2º 

ano do Ensino Fundamental. A faixa etária desses alunos é de sete anos de idade. Segundo 
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referência da própria Editora L&PM, essa versão original de Pinóquio é indicada para alunos 

do 6º ano do Ensino Fundamental até o 3º ano do Ensino Médio.  

Vemos aqui uma desconexão entre a idade indicada para ter acesso a essa obra e a 

idade dos alunos do 2º ano. Pensamos que o mais adequado, nesse caso, seria ter optado por 

uma versão adaptada a essa faixa etária, escolher outra obra ou até mesmo escrever uma 

adaptação adequada da obra a esses alunos. 

Assim como na situação de aprendizagem do 1º ano, em que a narração da história é 

feita pelo professor a partir de um resumo das partes do livro, na situação de aprendizagem do 

2º ano, acontece o mesmo procedimento, mas com alguns agravantes. O volume de texto da 

versão do Pinóquio adotada é enorme, então, se optou por apresentar somente algumas partes 

da história. Mesmo assim o número de narrativas ficou muito grande, ultrapassando até 

mesmo o número de proposições previstas, tendo que em algumas aulas haver duas narrações 

da história. 

 Essas narrativas se tornaram cansativas e estressantes pelo fato dos alunos não 

estarem preparados como espectadores para um ritmo tão intenso de narração de uma história 

complexa e cheio de reviravolta. Outro problema é que as narrativas são feitas nas rodas de 

conversa comprometendo em algumas proposições os momentos de reflexão dos jogos e 

brincadeiras contidas no estudo dos episódios. Essas situações de aprendizagem estão 

planejadas para ocuparem um bimestre do ano letivo, 16 aulas. No caso da sequência didática 

do 2º ano, onde o volume de texto é muito grande, até mesmo na própria situação de 

aprendizagem, o professor não consegue dar conta de aplicar todas as proposições e 

conteúdos em apenas um bimestre.    

A situação de aprendizagem do 3º ano foi contemplada com oito poemas de Cecília 

Meireles, são eles: Rio na Sombra; Ou Isto ou Aquilo; O Vestido de Laura; Para ir à Lua; 

Lua Depois da Chuva; O lagarto Medroso; A Língua do Nhem; A Flor Amarela. Esses 

poemas são pequenos e possibilitaram duas narrativas de cada um deles durante essa 

sequência didática. Isso foi ótimo, pois propiciou maior aprofundamento em seu 

entendimento e exploração. Mas, mesmo assim, consideramos que seria mais adequado, nessa 

situação de aprendizagem, eliminar um dos poemas e deixar as duas aulas iniciais para um 

momento de entrosamento entre os alunos e com o professor criando um clima favorável ao 

desenvolvimento dos novos procedimentos pedagógicos.        
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Logo na primeira proposição a segunda dinâmica sugere que o professor apresente a 

poetisa Cecília Meireles para os alunos. Depois da última proposição essa situação de 

aprendizagem traz uma pequena biografia dessa autora. O mesmo acontece na situação de 

aprendizagem do 2º ano, só que a sugestão de apresentar o autor de Pinóquio para os alunos 

foi na última proposição, número 16. Isso dificultou a contextualização durante o processo de 

estudo e exploração da obra nessa sequência didática.  

Na situação de aprendizagem do 1º ano não é sugerido em nenhum momento que se 

apresente o autor Oscar Wilde para os alunos. Sua biografia também não faz parte dessa 

sequência didática. Oscar Wilde foi um grande autor e, independente de sua orientação sexual 

e de ser um autor polêmico, merece ser apresentado para os alunos tanto quanto os outros 

autores citados. Pensamos que essa omissão compromete a contextualização nessa situação de 

aprendizagem. Além de ficar claro uma postura antidemocrática em relação a autores 

homossexuais.  

Destacamos que na montagem das OCDArte para os anos iniciais, em relação às 

escolhas dos textos literários por meio dos quais as situações de aprendizagem estão 

articuladas, não respeitou a proposta inicial de construção das Orientações que era de ser uma 

escrita colaborativa. Pelo exposto e tendo em vista principalmente a escolha do texto para o 2º 

ano, avaliou-se que a referida proposta poderia ter sido mais enriquecedora para o processo de 

sua construção, o que possivelmente traria um melhor resultado na sua aplicação. 

Em termos gerais quanto aos parâmetros indicados na Proposta Triangular, de Ana 

Mae Barbosa, para se construir o conhecimento em Arte, contidas nas situações de 

aprendizagem da linguagem do Teatro, baseando-se nas médias finais percentuais 

aproximadas das ações básicas verificou-se que há um desequilíbrio nas ações que dizem 

respeito à ação de fazer artísticos (produzir), à ação de apreciar (fruição), e à ação de 

contextualização (reflexão).  

A ação de contextualizar foi contemplada menos vezes que as outras ações, ela ficou 

abaixo do ideal para manter uma proporção equilibrada. Essa desproporção tem reflexo 

negativo na interdisciplinaridade, pois segundo Ana Mai Barbosa (2016) a contextualização 

no ensino facilita o desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar. Por mais que 

consideremos que a linguagem teatral naturalmente utiliza conhecimentos de várias 

disciplinas para a compreensão de uma situação problema, essa interação de saberes foi pouco 
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sistematizada nessas situações de aprendizagem. Deixando a critério do professor, promover 

essa inter-relação.  

Justamente pela linguagem do Teatro ter a flexibilidade de conversar constantemente 

com as outras linguagens artísticas (Música, Dança e Artes Visuais), perdeu-se então uma 

grande oportunidade de torná-la um elo forte entre as outras matérias, possibilitando ligações 

de complementaridade entre elas. Nessas situações de aprendizagem não aparece em nenhum 

momento sugestão para que o professor articule, junto com o corpo gestor e com a 

comunidade escolar, idas ao teatro ou outras atividades que possam favorecer a 

interdisciplinaridade e o necessário valor ao cotidiano do aluno, pois o faz perceber que o que 

se aprende na escola, tem aplicação prática na vida. 

Outra questão positiva na situação de aprendizagem e que está diretamente ligado à 

natureza da linguagem teatral é o trabalho em grupo. As dinâmicas coletivas predominaram, 

possibilitando que o aluno crie outra relação com o saber e esbarre com diferentes percepções. 

As expectativas de aprendizagem também se apresentaram positivamente em nosso objeto de 

estudo, com destaque para reconhecer e utilizar os elementos básicos da linguagem teatral 

para se expressar; manifestar seu ponto de vista; e pesquisar distintas possibilidades de 

espaços cênicos. 

Levando em conta que a arte teatral está presente na escola, e que nem sempre os 

educadores estão preparados para utilizá-la de maneira integrada ao processo de ensino-

aprendizagem em sala de aula, as OCDArte para os anos iniciais, no tocante à linguagem do 

Teatro, tem papel fundamental no sentido de contribuir para que não haja banalização do 

teatro aplicado na educação.  

Nesse sentido, nosso trabalho, ao colocar em pauta a utilização da linguagem teatral 

contemplando algumas possibilidades e limites vinculados às atuais OCDArte, suscita 

reflexões que, a nosso ver, se apresentam necessárias e que podem ser aprofundadas em 

outros estudos que foquem o ensino de Arte e a utilização da linguagem do Teatro na 

educação. 

 

 

 



157 

REFERÊNCIAS 

AGUIRRE, Imanol. Imaginando um futuro para a Educação artística. 2009. Tradução: 
Inês Olivera Rodriguez e Danilo de Assis Clímaco. Disponivel em 
http://docslide.com.br/documents/imaginando-um-futuro-para-a-educacao-artistica-imanol-
aguirre.html. Acesso em: 02/04/2016.  

ALMEIDA, Jane Soares de. Mulher e educação: a paixão pelo possível. São Paulo: Editora 
UNESP, 1998. 

ALVES, Junior, Helvécio. Da escola para o palco: uma poética teatral com adolescentes. 
UNISAL. Americana. São Paulo: 2009.   

APPLE, M. W. Ideologia e Currículo. Editora Penso. 3ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

ARAÚJO, Ana Paula de. Aquecimento. 2006. Disponível em 
http://www.infoescola.com/esportes/aquecimento/ 

BARBOSA, Ana Mae. Arte-Educação no Brasil: realidade hoje e expectativas futuras. 
Estudos Avançados. v.3 n.7, São Paulo, set./dez. 1989.  

BARBOSA, Ana Mae. Arte-educação: conflitos e acertos. São Paulo: Max Limonad, 1984. 

BARBOSA, Ana Mae; COUTINHO, Rejane Galvão. Rede São Paulo de Formação Docente 
- Cursos de Especialização para o quadro do Magistério da SEESP - Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio. UNESP – Universidade Estadual Paulista. Governo do 
Estado de São Paulo, 2011.  

BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977.  

BERTHOLD, Margot. História Mundial do Teatro, São Paulo: Perspectiva, 2011/2001. 

BOAL, Augusto. 200 exercícios e jogos para o ator e o não ator com vontade de dizer 
algo através do teatro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1982. 

BOAL, Augusto. A Estética Do Oprimido. Rio de Janeiro: Garamond, 2009. 

BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Seção sobre educação, o 
artigo 2006. 

BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, Brasília, (Vide Adin 3324-7, De 2005), (Vide Decreto nº 3.860, de 2001), (Vide Lei 
nº 10.870, de 2004), (Vide Lei nº 11.274, de 2006), (Vide Lei nº 12.061, de 2009).  

BRASIL, Ministério da educação e do Desporto. Lei nº 4.024/61, de 20 de Dezembro de 
1961. Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

BRASIL, Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 
5692/71, 11 de agosto de 1971. 

BRASIL, Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: 1997. 

BRASIL, Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais. 2. Arte: Ensino de 
(1ª à 4ª série).   

http://gemini.stf.gov.br/cgi-bin/nph-brs?d=ADIN&s1=3324&u=http://www.stf.gov.br/Processos/adi/default.asp&Sect1=IMAGE&Sect2=THESOFF&Sect3=PLURON&Sect6=ADINN&p=1&r=1&f=G&n=&l=20
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/decreto/2001/D3860.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.870.htm#art3%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.870.htm#art3%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.870.htm#art3%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12061.htm


158 

BRASIL, Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: (5ª à 8ª 
série) 1998.  

BRASIL, Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: 1997. 

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 
apresentação dos temas transversais, ética / Secretaria de Educação Fundamental.  Brasília: 
MEC/SEF, 1997. 

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 
apresentação dos temas transversais, ética / Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: 
MEC/SEF, 1997. 

BRECHT, Bertolt. Estudos sobre teatro. 2.ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 
2005. 

CABRAL, Beatriz Ângela Vieira. O Drama como método de ensino. São Paulo: Hucitec, 
edições Mandacaru, 2006.  

CARLSON, Marvin. Teorias do teatro. São Paulo: Editora UNESP, 1995. 

CASSIARI, Edna Ribeiro. Potencialidades e Fragilidades na Implementação do “Caderno 
do Professor” e “Caderno do Aluno” da Rede Estadual de São Paulo. Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. São Paulo: 2011.  

CAVALIERI, Ana Lúcia F. Teatro vivo na escola. São Paulo: FTD, 1997. 

CELLARD, André. A análise documental. In POUPART, Jean; et all. A pesquisa 
qualitativa, Editora Vozes, Rio de Janeiro, 2012. 

CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL (CCBB). "Diálogos e Reflexões: Teatro 
Contemporâneo", Programa Educativo São Paulo: 2007. 

COLLODI, Carlo. Pinóquio. Tradução de Carolina Cimenti. Porto Alegre: Editora L&PM, 
2008. 

DANIEL, Vesta A.H., STUHR, Patrícia L., BALLENGEE-MORRIS, Christine. Questões de 
diversidade na Educação e Cultura Visual: comunidade, justiça social e póscolonialismo. 
In. BARBOSA, Ana Mae. (Org.) Arte/educação contemporânea: Consonâncias 
Internacionais. São Paulo: Cortez, 2004.  

DESGRANGES, Flávio. A pedagogia do espectador. São Paulo: Hucitec, 2003. 

DESGRANGES, Flávio. A pedagogia do teatro: provocação e dialogismo. São Paulo: 
Hucitec, 2.ª Ed, 2010. 

DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha. São Paulo: Editora 34, 2010. 

DOMINGOS, Marília De Franceschi Neto. Ensino Religioso e Estado Laico: uma lição de 
tolerância. Revista de Estudos da Religião – REVER, Pós-Graduação em Ciencia da Religião 
– PUC, São Paulo, 2009.  
Disponível em: http://www.pucsp.br/rever/rv3_2009/t_domingos.htm. Acesso em: 
27/05/2016.  



159 

EGRÉGORA, Sotigui Kouyaté. 4 perguntas de Egrégora, Folha de São Paulo, Revista 
Folhetim, n. 19, 2014. 

FAVARETTO, Celso. A Pedagogia do Espectador, de Flávio Desgranges. In: Sala Preta. 
São Paulo: EDUSP-ECA, 2003.  

FÁVERO, O. Paulo Freire: Primeiros Tempos. In: VENTORIM, S. et. al,. Paulo Freire: a 
práxis político pedagógica do educador. Vitória, ES: ed. UFES, 2000, p.159-179. 

FERNANDES, Cristiano. Campanha de Popularização Teatro & Dança. Ministério da 
Cultura, Governo de Minas, 2015. 

FRANCO, Francisco Carlos. As mudanças de políticas públicas e o ensino de Arte no Estado 
de São Paulo (1981-2000). Revista Eletrônica de Educação, v. 7, n. 1, mai. 2013. Artigos. 
ISSN 1982-7199. Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de São 
Carlos, Brasil. 

GROTOWKI, Jerzi. Em busca de um teatro pobre. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1987. 

GUINSBURG, Jacó e outros. Dicionário do Teatro Brasileiro. São Paulo: Perspectiva, 
2006.   

KISHIMOTO, TM Jogos Infantis: o jogo, a criança e a educação (2 ª ed.). Petrópolis: Vozes, 
1993. 

KOUDELA, Ingrid Dormien. Brecht: um jogo de aprendizagem. São Paulo: Perspectiva, 
1991.  

KOUDELA, Ingrid Dormien. Ida ao teatro. In SÃO PAULO (Estado) Secretaria da 
Educação. Teatro e Dança: repertório para a educação, Volume 2,  As Linguagens do teatro 
e da Dança e a sala de aula. São Paulo, 2010.  

KOUDELA, Ingrid Dormien. Jogos Teatrais. São Paulo: Perspectiva, 2001. 

LADEIRA, Idalina; CALDAS, Sarah. Fantoche & Cia. São Paulo: Scipione, 1993.  

LERNER, Delia."É preciso dar sentido à leitura", Márcio Ferrari, Nova Escola. Disponível 
em: http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/pratica-pedagogica/preciso-dar-
sentido-leitura-423530.shtml, Acesso em: 08/04/2016. 

MATE, Alexandre. Um olhar sobre a história e o fazer teatral, in SÃO PAULO (Estado) 
Secretaria da Educação. Educação com arte / Ideias 31. São Paulo, 2004. 

MATE, Alexandre. Um olhar sobre a história e o fazer teatral. Governo do Estado de São 
Paulo. Secretaria da Educação, São Paulo, 2003. 

MENEZES, Ebenezer Takuno de; SANTOS, Thais Helena dos."Parâmetros em Ação" 
(verbete). Dicionário Interativo da Educação Brasileira - EducaBrasil. São Paulo: Midiamix 
Editora, 2002.  

MESQUITA, Armindo Teixeira. A sabedoria dos contos de fadas. Biblioteca Virtual Miguel 
de Cervantes, 2010. Disponível em: 
http://www.cervantesvirtual.com/portales/universidad_de_guadalajara/obra-visor-din/a-

http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/pratica-pedagogica/preciso-dar-sentido-leitura-423530.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/pratica-pedagogica/preciso-dar-sentido-leitura-423530.shtml


160 

sabedoria-dos-contos-de-fadas/html/8e9345ab-6cff-457d-b7f6-f042ad3f9afd_2.html. Acesso 
em: 22/05/2016   

MOLINARI, Cesare. História do Teatro. Lisboa: Edições 70, 2010. 

PAVIS, Patrice. Dicionário de teatro. São Paulo: Perspectiva, 1999. 

PEIXOTO, Fernando. O que é teatro? São Paulo: Brasiliense, 1985. 

PENA, Maura; PEREGRINO, Yara Rosas; CARVALHO, Lívia Marques; FONSECA, Fábio 
do Nascimento; ALVES, Erinaldo (colaborador); SANTANA, Arão Paranaguá (colaborador).  
É este o ensino de Arte que queremos? uma análise das propostas dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais. Grupo Integrado de Pesquisa em Ensino das Artes/UFPB, editora 
Universitária CCHLKA – PPGE, João Pessoa: 2001.  

PRADO, Maria Elisabette Brisola Brito. O papel do professor na criação de situações de 
aprendizagem. S.l.: s.n., 2012. 

RAIMUNDO, Hélder Faustino (2006). Disponível em:  
http://educaeic.blogspot.pt/2006/10/como-fazer-anlise-documental.html Acesso 
em: 21/01/2016.  

REVERBEL, Olga. Jogos teatrais na escola. São Paulo: Scipione, 1993. 

REVERBEL, Olga. Teatro na escola. São Paulo: Scipione, 1989. 2 ª ed. 2002. 

REVERBEL, Olga. Teatro na Sala de aula. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 
1979. 

ROUBINE, Jean Jacques. Introdução às grandes teorias do teatro. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, Ed., 2003. 

SACRISTÁN, J. Gimeno. Uma reflexão sobre a prática. Porto Alegre, Ed. Artmed, 2000. 

SÃO PAULO, (Estado) Secretaria da Educação. Carta aos professores coordenadores 
pedagógicos: dilemas da prática cotidiana. São Paulo: SE/CENP, 1999. 

SÃO PAULO, (Estado) Secretaria da Educação. Currículo do Estado de São Paulo: 
Linguagens, códigos e suas tecnologias. São Paulo: SEE, 2010.   

SÃO PAULO, (Estado) Secretaria da Educação. Currículo do Estado de São Paulo: 
Linguagens, códigos e suas tecnologias/Secretaria da Educação, coordenação geral, Maria 
Inês Fini; coordenação de área, Alice Vieira. 2. ed.  São Paulo: SE, 2011. 

SÃO PAULO, (Estado) Secretaria da Educação. Educação com arte. Ideias 31. São Paulo, 
2004.  

SÃO PAULO, (Estado) Secretaria da Educação. Orientações Curriculares e Didáticas de 
Arte para os anos iniciais do Ensino Fundamental do Estado de São Paulo, para o 1º, 2º 
e 3º anos, São Paulo, 2013.  

SÃO PAULO, (Estado) Secretaria da Educação. Orientações Curriculares e Didáticas de 
Arte para os anos iniciais do Ensino Fundamental do Estado de São Paulo, para o 1º, 2º 
e 3º anos, São Paulo, 2015. 



161 

SÃO PAULO, (Estado) Secretaria da Educação. Resolução SE 61, de 6-6-2012. Dispõe sobre 
Orientações Técnicas realizadas pelos órgãos centrais e regionais, de que trata o artigo 8º da 
Resolução SE 58, de 23.8.2011. 

SÃO PAULO, (Estado) Secretaria da Educação. SE 61 de 6-6-2012. Dispõe sobre 
Orientações Técnicas realizadas pelos órgãos centrais e regionais, 2012. 

SÃO PAULO, (Estado) Secretaria da Educação. Teatro e dança: Repertórios para a 
Educação / Secretaria da Educação, Fundação para o Desenvolvimento da Educação; 
organização, Devanil Tozzi, Marta Marques Costa; Thiago Honório (colaborador). – São 
Paulo: FDE, 2010.  

SÃO PAULO, (Estado). Ciclo Básico em Jornada Única, volume 01, da Secretaria da 
Educação do Estado, 1990. 

SÃO PAULO, (Estado). Decreto nº 28.170/88. Estabelece a Jornada Única Discente e 
Docente no Ciclo Básico das Escolas Estaduais, de 21 de janeiro de 1988. 

SÃO PAULO, (Estado). Proposta Curricular para o ensino de Educação Artística. São 
Paulo: SE/CENP, 1986. 

SÃO PAULO, (Estado). Resolução SE nº. 184, de 27 de dezembro de 2002. Dispõe sobre a 
natureza das atividades de Educação Artística e de Educação Física nas séries do ciclo I do 
Ensino Fundamental das escolas públicas estaduais, 2002. 

SCHAFER, R. Murray. A afinação do mundo: uma exploração pioneira pela história 
passada e pelo atual estado do mais negligenciado aspecto do nosso ambiente: a paisagem 
sonora. Tradução: Marisa Trench Fonterrada. São Paulo: Editora UNESP, 2001.  

SCHAFER, R. Murray. A Revolução Elétrica do livro, in A Afinação do Mundo. Editora 
UNESP, São Paulo: 1997.  

SERRANO, Daniel Portillo. Geração X, Geração Y, Geração Z … . IFD Comunicação. 
2011.  

SESC, Brasil. Worcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards. Centro de Pesquisa 
Teatral do SESC, São Paulo: 1995.   

SEVERINO, Antonio Joaquim. Aula magna. Ética na pesquisa em Ciência Sociais e 
Humanas: o foco na Educação. Universidade Metodista de São Paulo, 2014. 

SOARES, Leandro Queroz; FERREIRA, Mário César. Pesquisa participante como opção 
metodológica para investigação de práticas de assédio moral no trabalho.  Revista Psicologia: 
Organizações e Trabalho, vol. 6, nº 2, Brasília: 2006. 

SOUSA, Miguel. Guia de Tipos - Métodos para o uso das Fontes de PC - Estágio curricular – 
Instituto Politécnico de Tomar, Portugal, 2002.  

SPOLIN, Viola. Improvisação Para o Teatro. São Paulo: Perspectiva, 1987. 

SPOLIN, Viola. Jogos Teatrais – o fichário de Viola Spolin. 2 ed. São Paulo: Perspectiva, 
2006.  

SPOLIN, Viola. Jogos teatrais na sala de aula. Um manual para o professor. São Paulo: 
Perspectiva, 2007. 



162 

STANISLAVSKI, C. A preparação do Ator. 3. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1976. 

STANISLAVSKY, Constantin. Minha vida na arte. (Trad. De Paulo Bezerra). Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 1989. 

STANISLAVSKY, Constantin. Trabajos teatrales: Correspondencia. Buenos Aires: 
Quetzal, 1986. 

UBERSFELD, Anne. Ler o teatro. São Paulo: Perspectiva, 2005. 

VENTRELLA, Roseli. Dissertação de Mestrado: Ensino de Arte no Ciclo I: Novos 
Caminhos. Instituto de Artes, UNESP, 2005. 

VIDOR, Heloise Baurich. Drama e Teatralidade. Universidade do Estado de Santa Catarina. 
Florianópolis/SC, 2008. 

VOORWALD in SÃO PAULO, (Estado) Secretaria da Educação. Orientações Curriculares 
e Didáticas de Arte para os anos iniciais do Ensino Fundamental do Estado de São 
Paulo, para o 1º, 2º e 3º anos, São Paulo, 2015. 

 

SITES CONSULTADOS 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2015-12/decreto-que-transfere-professores-
na-reorganizacao-escolar-e-publicado. Acesso em: 20/01/2016.  

http://brasilescola.uol.com.br/literatura/mario-andrade-1.htm. Acesso em: 13/04/2016.  

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4765064P7. Acesso 
em: 09/01/2016.  

http://www.ich.pucminas.br/pged/interact/viewfile.php/1/file/54/34/PDF.pdf, Acesso em: 
07/04/2016.  

http://ctorio.org.br/novosite/. Acesso em: 28/02/2016.  

http://docslide.com.br/documents/imaginando-um-futuro-para-a-educacao-artistica-imanol-
aguirre.html. Acesso em: 02/04/2016.  

http://dramaresource.com/dorothy-heathcote-pioneer-of-educational-drama/,  
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40141989000300010. Acesso em: 20/09/2015. 

http://educacao.uol.com.br/biografias/klick/0,5387,343-biografia-9,00.jhtm, Do Klick 
Educação. Acesso em: 11/04/2016.  

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10853/theodoro-braga. Acesso em: 11/04/2016.  

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa2466/augusto-rodrigues. Acesso em: 13/04/2016.  

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa4332/augusto-boal. Acesso em: 10/03/2016.  

http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/FAEC-
85TQGF/1000000613.pdf?sequence=1. Acesso em: 15/03/2016.   

http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2015-12/decreto-que-transfere-professores-na-reorganizacao-escolar-e-publicado
http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2015-12/decreto-que-transfere-professores-na-reorganizacao-escolar-e-publicado
http://brasilescola.uol.com.br/literatura/mario-andrade-1.htm
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4765064P7
http://www.ich.pucminas.br/pged/interact/viewfile.php/1/file/54/34/PDF.pdf
http://ctorio.org.br/novosite/
http://docslide.com.br/documents/imaginando-um-futuro-para-a-educacao-artistica-imanol-aguirre.html
http://docslide.com.br/documents/imaginando-um-futuro-para-a-educacao-artistica-imanol-aguirre.html
http://dramaresource.com/dorothy-heathcote-pioneer-of-educational-drama/
http://educacao.uol.com.br/biografias/klick/0,5387,343-biografia-9,00.jhtm
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10853/theodoro-braga
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa2466/augusto-rodrigues
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa4332/augusto-boal
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/FAEC-85TQGF/1000000613.pdf?sequence=1
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/FAEC-85TQGF/1000000613.pdf?sequence=1


163 

http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40141989000300010. Acesso em: 20/ set/ 2015. 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8938/anita-malfatti. Acesso em: 11/04/2016.  

http://pensador.uol.com.br/autor/mario_sergio_cortella/biografia/. Acesso em: 13/04/2016.  

http://revistacult.uol.com.br/home/2010/03/homenagem-augusto-boal/. Acesso em: 
10/06/2015.  

http://revistaescola.abril.com.br/creche-pre-escola/roteiro-didatico-identidade-autonomia-
creche-634707.shtml?page=5.2. Acesso em: 3/02/2016.  

http://revistaescola.abril.com.br/creche-pre-escola/roteiro-didatico-identidade-autonomia-
creche-634707.shtml?page=5.2. Acesso em: 12/05/2016 

http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/pratica-pedagogica/preciso-dar-sentido-
leitura-423530.shtml. Acesso em: 17/03/2016.  

http://spolin.com/. Acesso em: 13/01/2015.  

http://teatropedia.com/wiki/Fl%C3%A1vio_Desgranges. Acesso em: 06/01/2016.  

http://tvbrasil.ebc.com.br/artedoartista/episodio/cecilia-boal-bate-um-papo-com-aderbal-
freire-filho. Acesso em: 26/01/2016.  

http://unisal.br/wp-content/uploads/2013/04/Disserta%C3%A7%C3%A3o_Helvecio-Alves-
Junior.pdf. Acesso em: 06/01/2016.  

http://www.avozdacidade.com/ipad/page/noticias_interna.asp?cod=12678&categoria=33. 
Acesso em: 20/02/2016.   

http://www.cocen.unicamp.br/revistadigital/index.php/lume/article/viewFile/220/211, Acesso 
em: 20/11/2015.   

http://www.dicionariodoaurelio.com/teatro, Acesso em: 21/08/2015.  

http://www.educabrasil.com.br/eb/dic/dicionario.asp?id=391. Acesso em: 02/10/2015.  

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/glossario/verb_b_marshall_mcluhan.htm. 
Acesso em: 30/05/2016.  

http://www.infoescola.com/biografias/anisio-teixeira/, por Iasmin da Costa Marinho. Acesso 
em: 10/04/2016.  

http://www.johnweinzweig.com/. Acesso em: 01/06/2016.  

http://www.paulofreire.org/paulo-freire-patrono-da-educacao-brasileira. Acesso 
em: 13/04/2016.  

http://www.portaldomarketing.com.br, Acesso em: 04/02/2016.  

http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Default.aspx?alias=www.rededosaber.sp.gov.br/por
tais/spfe2009. Acesso em: 02/10/2015. 

http://www.revistafenix.pro.br/artigos22.php. Acesso em: 21/05/2015.  

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8938/anita-malfatti
http://pensador.uol.com.br/autor/mario_sergio_cortella/biografia/
http://revistacult.uol.com.br/home/2010/03/homenagem-augusto-boal/
http://revistaescola.abril.com.br/creche-pre-escola/roteiro-didatico-identidade-autonomia-creche-634707.shtml?page=5.2
http://revistaescola.abril.com.br/creche-pre-escola/roteiro-didatico-identidade-autonomia-creche-634707.shtml?page=5.2
http://revistaescola.abril.com.br/creche-pre-escola/roteiro-didatico-identidade-autonomia-creche-634707.shtml?page=5.2
http://revistaescola.abril.com.br/creche-pre-escola/roteiro-didatico-identidade-autonomia-creche-634707.shtml?page=5.2
http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/pratica-pedagogica/preciso-dar-sentido-leitura-423530.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/pratica-pedagogica/preciso-dar-sentido-leitura-423530.shtml
http://spolin.com/
http://teatropedia.com/wiki/Fl%C3%A1vio_Desgranges
http://tvbrasil.ebc.com.br/artedoartista/episodio/cecilia-boal-bate-um-papo-com-aderbal-freire-filho
http://tvbrasil.ebc.com.br/artedoartista/episodio/cecilia-boal-bate-um-papo-com-aderbal-freire-filho
http://unisal.br/wp-content/uploads/2013/04/Disserta%C3%A7%C3%A3o_Helvecio-Alves-Junior.pdf
http://unisal.br/wp-content/uploads/2013/04/Disserta%C3%A7%C3%A3o_Helvecio-Alves-Junior.pdf
http://www.avozdacidade.com/ipad/page/noticias_interna.asp?cod=12678&categoria=33
http://www.cocen.unicamp.br/revistadigital/index.php/lume/article/viewFile/220/211
http://www.dicionariodoaurelio.com/teatro
http://www.educabrasil.com.br/eb/dic/dicionario.asp?id=391
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/glossario/verb_b_marshall_mcluhan.htm
http://www.infoescola.com/biografias/anisio-teixeira/
http://www.infoescola.com/autor/iasmin-da-costa-marinho/605/
http://www.johnweinzweig.com/
http://www.paulofreire.org/paulo-freire-patrono-da-educacao-brasileira
http://www.portaldomarketing.com.br/
http://www.revistafenix.pro.br/artigos22.php


164 

http://www.revistas.usp.br.salapreta.article.view.57152.60140. Acesso em 17/04/2016. 

http://www.revistas.usp.br/salapreta/article/viewFile/57152/60140. Acesso em: 30/06/2016. 

http://www.sfu.ca/~truax/wsp.html. Acesso em: 30/05/2016. 

http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-na-midia/indice/36474/ninguem-perdeu-com-
invasoes-de-escolas-em-sao-paulo/. Acesso em: 20/01/2016.  

http://www.todospelaeducacao.org.br/reportagens-tpe/36426/balanco-das-ocupacoes/. Acesso 
em: 18/01/2016.  

http://www.webartigos.com/artigos/paisagem-sonora-uma-reflexao-e-uma-sugestao-de-
atividade-em-sala-de-aula/49856/#ixzz4AMXAZEkc. Acesso em: 01/06/2016. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/12/1714813-popularidade-de-alckmin-atinge-
pior-marca-aponta-datafolha.shtml. Acesso em: 20/01/2016.  

http://revistaescola.abril.com.br/creche-pre-escola/roteiro-didatico-identidade-autonomia-
creche-634707.shtml?page=5.2. Acesso em: 23/02/2016.  

http://www.infoescola.com/esportes/aquecimento/. Acesso em: 25/02/2016.  

http://educacao.uol.com.br/biografias/jose-de-anchieta.htm. Acesso em: 20/03/2015.  

http://www.portaldomarketing.com.br. Acesso em: 25/03/2016. 

 

http://www.revistas.usp.br.salapreta.article.view.57152.60140/
http://www.revistas.usp.br/salapreta/article/viewFile/57152/60140
http://www.sfu.ca/~truax/wsp.html
http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-na-midia/indice/36474/ninguem-perdeu-com-invasoes-de-escolas-em-sao-paulo/
http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-na-midia/indice/36474/ninguem-perdeu-com-invasoes-de-escolas-em-sao-paulo/
http://www.todospelaeducacao.org.br/reportagens-tpe/36426/balanco-das-ocupacoes/
http://www.webartigos.com/artigos/paisagem-sonora-uma-reflexao-e-uma-sugestao-de-atividade-em-sala-de-aula/49856/#ixzz4AMXAZEkc
http://www.webartigos.com/artigos/paisagem-sonora-uma-reflexao-e-uma-sugestao-de-atividade-em-sala-de-aula/49856/#ixzz4AMXAZEkc
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/12/1714813-popularidade-de-alckmin-atinge-pior-marca-aponta-datafolha.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/12/1714813-popularidade-de-alckmin-atinge-pior-marca-aponta-datafolha.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/creche-pre-escola/roteiro-didatico-identidade-autonomia-creche-634707.shtml?page=5.2
http://revistaescola.abril.com.br/creche-pre-escola/roteiro-didatico-identidade-autonomia-creche-634707.shtml?page=5.2
http://www.infoescola.com/esportes/aquecimento/
http://www.portaldomarketing.com.br/


165 

ANEXO A  

 
Fonte: MEC (2002) 

Figura 1 - Imagem de duas páginas do Currículo Oficial 2012 - Ciências da Natureza  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/themes/wp-simple/CURRICULOS/Sao_Paulo_Curriculo_Oficial_2012_Ciencias_da_Natureza.pdf
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ANEXO B  

 
Foto: PEDRO MATOS 

 
Figura 2 - Teatro de Epidauro (350 a. C.) com capacidade para 14.000 espectadores, ao 
centro a orquestra circular 
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ANEXO C 

 
Foto: ANTONIO DELFINO 

 
Figura 3 - Teatro Romano de Mérida/Espanha é um exemplo de como os romanos levaram a 
cultura grega para outros lugares. Esse teatro é composto por um terraço para 6.000 
espectadores, dividido em três zonas, pela orquestra, lugar em que ocupava o coro, o palco e o 
cenário 
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ANEXO D 
 

 
Fonte: http://ctorio.org.br/novosite/arvore-do-to/, consultado em 28/02/2016 

 
Figura 4 - Desenho de Helen Sarapeck, Coordenadora Geral do Centro de Teatro do 
Oprimido 
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ANEXO E  

 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

Figura 5 - Grupos envolvidos na elaboração das Orientações Curriculares 

 
 


