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Resumo
Esta pesquisa apresenta as transformações ocorridas com a autora ao longo
do seu processo de ensino/aprendizagem durante as práticas no Instituto
Educacional José Bernabé de Souza. Ressalta também benefícios que o teatro
trouxe para as crianças e adolescentes e para a comunidade escolar, dentre
outras questões levantadas. Serão três capítulos explicando O Antes: contato
com escola; O Durante: trabalho com os alunos e; O Depois: a preparação do
espetáculo. A metodologia adotada foi a pesquisa participante, que teve como
principal procedimento a observação participante. As reflexões sobre os
problemas cotidianos tiveram auxílio dos respectivos autores: Michel Foucault
(1983), Duarte Jr. (2009), Viola Spolin (1987), Alfredo Veiga Netto (2003) entre
outros.
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Abstract
This research presents the changes occurred to the author over the process of
teaching/learning during the practices at the Educational Institute José Bernabé
de Souza. It also emphasized that the theater has brought benefits for children
and adolescents and to the school community, among other issues raised.
Three chapters will explain The Before: the contact with the school; The During:
working with students and, The After: the preparation of the spectacle. The
methodology adopted was the Participant Research, whose main proceedings
was the participant observation. The reflections on the daily problems had
support of several authors: Michel Foucault (1983), Duarte Jr. (2009), Viola
Spolin
(1987),
Alfredo
Veiga
Netto
(2003)
among
others.
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Penso no professor artista como a ante-sala para o inesperado.
Um espaço de reinvenção das relações. Um espaço em
suspenso. Um espaço a ser recriado em exercício constante.
Um espaço que reinventa a função do professor de teatro e
que transforma o espaço das aulas de teatro. Um espaço da
condição criativa. Um espaço de relação entre os desejos de
saber. Os desejos do aluno e os desejos do professor. (COSTA,
2009, p.122)
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Figuras
As figuras foram feitas através do programa Paint, pelo meu grande
amigo Airton (Nonô) com minha ajuda. Nosso objetivo era tentar fazer uma
boneca que parecesse um pouco comigo para representar quatro situações
que simbolizassem as minhas etapas na sala de aula, sendo assim:

Figura 1. As questões.
Está na capa, pois, é o momento em que todas as questões estão em
movimento a turbilhões antes de serem colocadas no trabalho.

Figura 2. O Desespero.
No primeiro capitulo, pois, representa a minha expressão nas primeiras
aulas. Um misto de medo, ansiedades e despreparo.

.
Figura 3. Na busca do saber.

No segundo capitulo, no momento que busco conhecimento e teorias
sobre a educação e a arte educação para pensar, fundamentar e melhorar as
minhas práticas.

Figura 4. A utopia real
No último capitulo, representa os resultados bons das práticas que
começam a aparecer através das apresentações. Uma mostra de que minha
insistência e o processo vivido até ali já causava mudanças e transformações.

