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Resumo 

PRADO, Carlos Eduardo de Oliveira. A contação de histórias como possibilidade de 

inserção do jogo teatral na escola. Trabalho de Conclusão do Curso de Teatro 

Licenciatura, Centro de Artes, Universidade Federal de Pelotas, 2015. 

 

 Este estudo tem como objetivo verificar algumas das possíveis aproximações entre as 

dinâmicas de contação de histórias e o fazer teatral em sala de aula, valendo-se da primeira 

como uma ferramenta para o desenvolvimento da segunda. A pesquisa tem caráter teórico-

prático e foi realizada em uma escola pública estadual da cidade de Pelotas, no Rio Grande 

do Sul, com crianças do primeiro ano do ensino fundamental, utilizando três histórias como 

fomentadoras da improvisação e do jogo cênico. A estrutura do trabalho tem início com uma 

breve contextualização acerca dos tipos de contadores de histórias e do surgimento dos 

mesmos, bem como um sucinto apontamento sobre a diferença entre o jogo teatral e o jogo 

de regras tradicional. Na sequência, segue o relato dos encontros com os estudantes e as 

informações sobre as narrativas propulsoras e seus respectivos autores e, por fim, à guisa de 

conclusão, as considerações acerca da prática realizada, vislumbrando possibilidades de 

desdobramentos a partir dela. 

 

Palavras-chave: contação de histórias; teatro; educação. 

  



Abstract 

PRADO, Carlos Eduardo de Oliveira. The storytelling as a possibility of inclusion of 

theatrical play in school. Trabalho de Conclusão do Curso de Teatro Licenciatura, Centro 

de Artes, Universidade Federal de Pelotas, 2015. 

 

This study aims to determine some of the possible approaches between the dynamics 

of storytelling and theatrical make in the classroom, taking advantage of the first as a tool 

for the development of the second. The research has theoretical and a practical nature and 

was conducted in a public school in the city of Pelotas, Rio Grande do Sul, with children 

from the first grade of elementary school, using three stories as fueling of improvisation and 

scenic game.The structure of the paper begins with a brief background about the types of 

stories and the emergence of these counters, including a succinct note about the difference 

between theatrical game and the traditional game rules. As a result, following the report of 

the meetings with students and information about the driving narrative and the author and, 

finally, as a conclusion, considerations about the practice performed, glimpsing possibilities 

of developments from it. 

 

Keyword: storytelling; theater; education. 
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1. Introdução 

 Reza a lenda que em uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, úmida, doce 

e de ares pomposos, morava um rapaz curioso, sonhador, de coração mole, que contava 

histórias e estudava teatro – licenciatura. Passaram-se alguns anos do seu ingresso na 

universidade e, um dia, ele precisou escrever o trabalho de conclusão de curso. Resolveu que 

talvez fosse divertido unir as duas áreas de conhecimento – que ele acredita já serem 

mescladas – pra ver que bicho isso ia dar. E não é que a coisa funcionou? 

Munido de um desejo que vinha aumentado com os conhecimentos adquiridos na 

faculdade e nas suas práticas enquanto contador de história, o tal rapaz queria descobrir: 

como a contação de história poderia auxiliar nas oficinas de teatro com crianças? Ele até 

poderia só buscar alguns teóricos, mas isso pareceu não ser o suficiente: tem que matar a 

cobra e mostrar o pau! Vai ver queria mesmo é mais uma história pra contar. E assim, para 

responder esta pergunta, ele se equipou com três histórias infantis, sendo duas narrativas e 

uma dramática, e viajou atrás de um grupo de crianças que quisesse se aventurar com ele 

nesses jogos cheios de imagens, criatividade e diversão. Tudo bem, não foi bem uma 

viagem. Foi uma ida até uma escola, pertinho da casa dele e também no interior do Rio 

Grande do Sul. Todavia, na empolgação de narrar o causo e dar a ele alguma buniteza, a 

coisa foi aumentando, aumentando… 

 Chegou então o momento de colocar no papel tudo o que tinha acontecido. No 

entanto dizer que conta histórias é fácil, eu queria ver é o menino explicar de onde veio essa 

ideia. Assim nasceu o primeiro capítulo: uma fala sobre as experiências dele e sobre como 

surgiram os contadores de história, explicando a diferença entre o contador que usa as 

histórias de tradição oral para transmitir o conhecimento e manter viva a cultura de alguma 

comunidade, povo ou grupo, e do contador contemporâneo, que se apropria de histórias 

escritas, fábulas e contos para, com eles, estimular o desejo pela leitura, a criatividade e a 

coletividade. Toda a explicação entre um e outro é apresentada brevemente e pautada numa 

gente bastante sabida. 

Depois, ele explica como pensou aquela ida até a escola: onde é que fica, o que foi 

planejado inicialmente e em qual teórico ele se baseou para a prática, para onde os encontros 

se encaminharam. Porém, também não dá pra contar como imaginava e como queria fazer 

sem relatar o que realmente aconteceu. Isso é o que o rapaz pensava e, por isso, depois de 

contextualizar e caracterizar a realidade da escola e do planejamento, relata, tudo bem 
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esmiuçadinho, como aconteceram os dez encontros com a turma escolhida e, junto com isso, 

fala um pouco sobre as histórias – e sobre as pessoas que as escreveram – que contou para 

àquela gente tão pequena de tamanho e grande de sentimento, com quem cruzou na sua 

jornada. 

E, para deixar as coisas de um jeito mais organizado, já que o papel não é como a 

cabeça e fica complicado se estiver tudo junto ao mesmo tempo, os relatos da parte prática 

foram arranjados em quatro capítulos: o primeiro narra os encontros um e dois, onde o rapaz 

e a turma se conheceram; os três seguintes relatam os próximos oito encontros e estão 

divididos por história contada. 

Nem dá pra acreditar, mas essa história já vai se aproximando do fim: depois de 

apresentar, contextualizar e descrever, sobrou só um espacinho para o desfecho: as 

considerações finais, onde estão as impressões acerca do trabalho desenvolvido, seus pontos 

positivos e negativos e alguns apontamentos sobre outras possibilidades para o 

desenvolvimento desta pesquisa ou a partir dela. 

E após tudo experimentar e tudo escrever, o menino se sentiu um pouco mais 

confiante e pronto para despedir-se, pegar sua curiosidade, suas histórias, seus medos e alçar 

voos ainda mais altos, e trilhar o seu caminho com um sentimento ambíguo: estar com a 

cabeça nas nuvens, subindo cada vez mais e, ainda assim, com os pés no chão. E mesmo 

com uma história que ainda não tinha chegado ao fim, já havia no menino uma certeza: ao 

narrar este caso, terminaria com um sonoro “feliz para sempre”! 
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2. Era uma vez um começo 

 Desde antes de meu ingresso na faculdade, contava histórias. Comecei com a prática 

mais ou menos no segundo ano do ensino médio, enquanto participava de um projeto de 

teatro da Escola de Educação Básica Professora Jandira D’Ávila, na cidade de Joinville, em 

Santa Catarina. A primeira narrativa que tenho lembrança de contar é Soledad e o diabo, 

uma história com característica de lenda rural/conto popular, que me foi apresentada por um 

professor de artes, do qual não recordo o nome. É de autor desconhecido e fala sobre uma 

menina que gostava tanto de dançar que deixava de lado todas as suas obrigações para se 

dedicar apenas a ficar bonita e ir aos bailes. Uma noite, proibida por seu pai de sair, ela 

prometeu que fugiria, nem que fosse para dançar com o diabo. E assim, a moça escapou e, 

no baile, foi recepcionada por um homem muito elegante, com quem dançou a noite toda. 

Ao fim da última música, ele se transformou no coiso ruim e todos que estavam presentes 

correram, inclusive a menina. Ao chegar em casa, foi impedida de entrar e vive até hoje 

vagando pelos bailes interioranos, onde ninguém se atreve a dançar com ela. 

Depois dessa experiência, a convite de uma professora de português, comecei a fazer 

algumas participações na Hora do Conto da Biblioteca Pública Prefeito Rolph Colin, 

também na cidade de Joinville, em Santa Catarina. Lá, guiado por histórias curtas 

previamente decoradas, fiz minhas primeiras contações. O propósito destas eram, no meu 

entendimento, apenas a diversão e o prazer em contar. Não havia uma preparação específica 

ou mesmo técnicas previamente estudadas. Tudo era bastante intuitivo e improvisado. 

Iniciei a graduação em 2010, na Universidade Federal de Pelotas, e deixei o hábito 

de contar histórias esquecido por cerca de um ano e meio. No segundo semestre de 2011, 

retornei para uma participação junto com uma amiga, contando uma história especial na 

Livraria Vanguarda. Após essa experiência, algumas outras foram surgindo e, junto com 

elas, um desejo por entender melhor como fazer e como isso poderia me auxiliar no trabalho 

de ator. 

Associada aos conhecimentos adquiridos na graduação, principalmente àqueles 

relacionados ao teatro infantil e a sua potência na escola e na comunidade, a contação de 

histórias foi se tornando, além de um momento de prazer pessoal, um caminho de pesquisa, 

que resultou em práticas didáticas desenvolvidas nas disciplinas de Estágio I e II e, também, 

neste trabalho de conclusão de curso. Essa vontade de abordar um tema bastante relacionado 

ao universo infantil – mesmo desenvolvendo também contações de histórias para as demais 
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faixas etárias, é necessário salientar que os principais espectadores são as crianças – surge 

por conta de uma necessidade de potencializar os estudos acadêmicos acerca do teatro 

voltado para crianças, visto que, muitas vezes, durante a graduação, me deparei com 

situações de desdenho para com este. 

O teatro infantil é entendido por muitos, infelizmente, como menos importante do 

que o teatro feito para adultos. Esta cultura que permeia grupos e companhias, acaba sendo 

reforçada por um baixo interesse acadêmico por pesquisar o mesmo, criando uma falsa ideia 

– muitas vezes impregnado espaço escolar – de que o teatro para crianças pode ser utilizado 

apenas como uma ferramenta para atingir outras competências básicas como ler e escrever, 

negando assim sua importância como área de conhecimento para entendimento de mundo, 

de cidadania, de senso estético e crítico. 

A contação de história é bastante usada pela Pedagogia e já existem vários artigos 

que falam sobre a eficiência do seu uso na formação do leitor e no estímulo da criatividade, 

o que é bastante importante, pois a partir dessa formação podemos auxiliar no 

desenvolvimento da capacidade de interpretação de texto, e com isso, já temos meio 

caminho andado no entendimento das disciplinas que compõem o currículo da formação de 

nível fundamental e médio. Isso se reforça na busca por artigos acadêmicos: numa pesquisa 

rápida, aqueles que aparecem sobre contação de história, em sua grande maioria, são 

elaborados por cursos de Pedagogia e Letras, e ressaltam um pensamento de seu uso apenas 

como um instrumento para incentivo à leitura, ou à interpretação de texto, sem mais pensar 

nas diversas possibilidades que a mesma tem para oferecer. Não pretendemos, claro, negar 

sua importância para tal, mas sim, se apropriar disso e somar na construção de novas 

metodologias que se utilizem dessa ferramenta e a aproximem ainda mais com o universo 

teatral, do qual não está tão distante assim. Entretanto, ela deve ser entendida como uma 

manifestação artística e ser levada a sério pelo profissional que desenvolve essa prática, e 

não uma obrigação para cumprir papéis e fechar carga horária semanal. 

Dentro das aulas de teatro, a contação de histórias serve não só para o que já foi 

apresentado, ela aguça também o senso estético, crítico e político, além de auxiliar na sua 

formação como espectador do teatro, o que auxiliará a criança na vida em sociedade e não só 

na comunidade escolar. Aquilo que é visto como uma ferramenta dentro da área de 

pedagogia pode – e deve – ser entendido como uma metodologia dentro da arte-educação, 

em especial do teatro. Seria uma primeira maneira de criar relações interdisciplinares entre 

teatro e pedagogia, onde uma área de conhecimento não se sobressaia à outra. 
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A tradição de contar histórias surgiu há vários séculos, através da transmissão de 

conhecimentos pela oralidade e da necessidade de manter vivas as tradições de um povo. Os 

anciãos contavam as histórias, os mitos e os ritos e iam propagando o conhecimento e o 

entendimento do mundo dessa maneira. Essa afirmação pode apoiar-se na fala de Matias: 

 

“A prática de contar histórias é ancestral; pode-se dizer que coincide com o 

próprio desenvolvimento da linguagem oral e que a partir de então adquiriu 

especificidades de acordo com a cultura e o momento histórico. Integrante 

de rituais pagãos primitivos, propagadora da mitologia greco-romana aos 

povos antigos, divulgadora dos valores da igreja católica na Idade Média, 

disseminadora de tradições para povos do oriente, para indígenas e para 

diferentes tribos africanas ao longo de gerações; lista-se uma pequena 

amostragem de sua presença.” (MATIAS, 2010, p. 72) 

 

Aquela maneira de contar, que se calcava apenas nas memórias e nos 

acontecimentos, ainda existe e hoje fica a cargo, principalmente, dos griôs: através da 

oralidade eles mantém viva a história de uma comunidade ou um período.
1
 

Outra vertente da contação de história, criada a partir de uma apropriação 

contemporânea daquela já apresentada, é o uso de poesias, fábulas e contos literários como 

“carro chefe” da atividade: utilizando-se de uma narrativa, os contadores buscam instigar os 

ouvintes/espectadores. Essa prática, que só se constrói através da troca criada entre todos os 

envolvidos no acontecimento da contação de história, tem sua importância calcada na 

formação de leitores e estímulo criativo – principal objetivo de ser utilizada no espaço 

escolar. Contudo, pode também servir para uma experiência de criação coletiva em vários 

âmbitos, o que é importante social, cultural e politicamente, pensando na ordinária 

individualidade no período pós-moderno. 

                                                           
1
 O termo Griô é universalizante, porque ele é um abrasileiramento do termo Griot, que por sua vez 

define um arcabouço imenso do universo da tradição oral africana. É uma corruptela da palavra 

“Créole”, ou seja, Crioulo  a língua geral dos negros na diáspora africana. Foi uma recriação do termo 

gritadores, reinventado pelos portugueses quando viam os griôs gritando em praça pública. Foi utilizado 

pelos estudantes afrodescendentes que estudavam na língua francesa para sintetizar milhares de 

definições que abarca. O termo griô tem origem nos músicos, genealogistas, poetas e comunicadores 

sociais, mediadores da transmissão oral, bibliotecas vivas de todas as histórias, os saberes e fazeres da 

tradição, sábios da tradição oral que representam nações, famílias e grupos de um universo cultural fundado na 

oralidade, onde o livro não tem papel social prioritário, e guardam a história e as ciências das comunidades, das 

regiões e do país. Em África, existem termos em cada grupo étnico: Dioma, Dieli, Funa, Rafuma, Baba, 

Mabadi… Os primeiros povos do Brasil também reconhecem no termo Griô a definição de um lugar social e 

político na comunidade para transmissão oral dos seus saberes e fazeres, a exemplo dos Kaingang do Sul, dos 

Tupinambá das Aldeias Tukun e Serra Negra (BA) e os Pankararu de Pernambuco, os Macuxi em Roraima, e 

tantos outros que participam da Rede Ação Griô Nacional contam sobre os Morubixabas,  KanhgágKanhró… e 

o Griô contempla todos.[negrito do autor] Extraído do site <http://www.leigrionacional.org.br/o-que-e-grio/>. 

Último acesso em 06 de outubro de 2015. 
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‘‘A escuta de histórias estimula a imaginação, educa, instrui, desenvolve 

habilidades cognitivas, dinamiza o processo de leitura e escrita, além de ser 

uma atividade interativa que potencializa a linguagem infantil. A ludicidade 

com jogos, danças, brincadeiras e contação de histórias no processo de 

ensino e aprendizagem desenvolvem a responsabilidade e a autoexpressão, 

assim a criança sente-se estimulada e, sem perceber desenvolve e constrói 

seu conhecimento sobre o mundo. Em meio ao prazer, à maravilha e ao 

divertimento que as narrativas criam, vários tipos de aprendizagem 

acontecem.’’ (SOUZA e BERNARDINO, 2011, p. 237) 

 

 A afirmação das autoras, por si só, já opera de maneira suficiente para que o hábito 

de contar histórias se faça presente no espaço escolar e para além dele: essa já citada busca 

por um estímulo à literatura e à construção de autonomia e independência. Avante disso, 

podemos entender a contação de história como um momento de convivência e construção de 

uma memória coletiva. Indo além do que já foi apresentado aqui por Souza e Bernardino, 

Matias ressalta a importância do acontecimento de uma maneira que se assemelha muito 

com o fazer teatral, e que sugere uma importância não só para o ouvinte, mas também para o 

narrador, salientando a ideia da partilha: 

 

“Não se trata, durante a apresentação, de conhecer brevemente a 

consequência das ações e passar para uma nova situação, ou de evitar o 

contato com o outro, mas sim de aproveitar o demorar-se nos 

acontecimentos expostos pela narrativa, de acompanhar cada uma das 

cenas, de caminhar lado a lado com a história e com os demais presentes 

para, juntos, desvendarem seus meandros.” 

 

 E completa: 

“Nesse evento comum, o papel da memória é revalorizado, visto que a 

identificação com o tema e a construção mental conjunta das cenas 

possibilita que a história deixe marcas muito mais profundas em quem não 

só as ouviu, como também teve a oportunidade de delas partilhar. Em uma 

sociedade em que a quase totalidade dos valores parecem em vias de 

decomposição e em que se desenvolve um intenso processo de isolamento, 

a possibilidade de reaver a comunicação e, mais que isso, de se tornar parte 

efetiva dela, apresenta-se como uma oportunidade instigante.” (MATIAS, 

2010, p. 83-84) 
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Ambas se aproximam pelo fato de que a tradição oral e a contação de história só 

existem, assim como o teatro, se construídas a partir de uma relação de dois ou mais 

indivíduos: o contador e o ouvinte/espectador. 

Em linhas gerais, pode-se dizer que o contador de história surgiu nos tempos 

primitivos, e tinha por objetivo manter as tradições de um povo, e, hoje, o contador de 

histórias tem a função de inserir práticas de leitura, além de entreter um grupo, uma 

comunidade ou uma pessoa através da construção da leitura coletiva de alguma obra. Com o 

desdobramento da atividade pelo segundo, o primeiro não deixou de existir, ele resiste 

principalmente na figura dos griôs. A minha prática com essa atividade, então, se assemelha 

e se apresenta de maneira similar à segunda aqui apresentada, onde os objetivos não buscam 

manter viva uma tradição popular específica de alguma comunidade, mas sim de informar, 

de construir e resignificar uma história, e construir de maneira coletiva. Para além disso, 

desejo me apropriar dessa arte e forma de expressão para, no espaço escolar, junto com o 

teatro, construir no ouvinte – que será, em seguida, um jogador – senso crítico, coletivo e 

estético, através de uma prática que se inicia na aula de teatro e se estende, posteriormente, 

para o cotidiano da criança.  

A tentativa de afirmar a importância e a potência da contação de histórias no espaço 

escolar, sendo vista por pontos além daqueles apresentados em outros artigos, e inserida 

dentro de um contexto de aulas de teatro, é feita através de uma prática dentro de uma escola 

estadual da cidade de Pelotas, dividida em três momentos, que serão apresentados nos 

capítulos seguintes. 
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3. A estrada de tijolos amarelos que nos levou até a escola 

 O experimento prático que serviu de base para esta escrita aconteceu na Escola 

Estadual de Ensino Fundamental Doutor Francisco Simões, situada no Centro da cidade de 

Pelotas, no Rio Grande do Sul. Esta prática foi dividida em dez encontros, de 

aproximadamente 120 minutos, que aconteceram entre 22 de maio e 01 de julho de 2015, e 

feita com a turma 11, primeiro ano, com alunos entre 6 e 8 anos. As aulas dessa turma são 

ministradas exclusivamente pela professora Sabrina Radünz da Silva Bauer. A escola 

funciona em um dos inúmeros casarões antigos da cidade, e conta com um espaço precário e 

bastante pequeno, mas com um grupo de professores e gestores que o administram de 

maneira bastante organizada, mesmo diante das adversidades, e se mostraram muito 

receptivos para com a nossa proposta. 

A escolha pela turma 11 deu-se pelo fato de eles serem os alunos mais jovens da 

escola e porque durante minha prática enquanto contador de história, sempre tive a 

impressão de que o público com essa idade média é o mais aberto e participativo. Escolhi 

também porque é uma faixa etária em que os jogos lúdicos acontecem com mais força e os 

jogos tradicionais começam a ser assimilados e, juntamente com os jogos teatrais, eles 

fariam parte do nosso processo. 

 Sendo o foco da pesquisa a utilização da contação de histórias infantis como pretexto 

para a oficina de teatro na escola, optei por não discorrer, durante esse trabalho, sobre os 

jogos teatrais na sala de aula e seus autores, em especial, Viola Spolin, que possui obras 

importantes sobre improvisação e o jogo teatral e que foi uma das teóricas utilizadas na 

construção das aulas. Entretanto, cito Luz (2014) que de maneira diretiva, contextualiza os 

mesmos e suas aproximações e distanciamentos com o jogo tradicional: 

 
“O que difere o jogo de regras tradicional, presente no cotidiano de todas as 

crianças, do Jogo Teatral são as regras. Todo o jogo pressupõe regras, mas 

no Jogo Teatral, as regras possuem características mais específicas, 

conforme observado no seguinte trecho (KOUDELA apud SPOLIN, 2010b, 

p. 21-22): ‘Os jogos são baseados em problemas a serem solucionados’. O 

problema é o que dá sentido ao Jogo Teatral. É ele que conduz os jogadores 

na busca pelo desfecho e solução do jogo. Dando sequência a este trecho há 

a seguinte afirmação: ‘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’ (KOUDELA apud 

SPOLIN, 2010b, p. 22). Assim tem-se uma definição básica do Jogo 

Teatral, e dos pontos primordiais para que ele aconteça. A utilização dos 

Jogos Teatrais no ensino e nos ensaios se torna um facilitador do trabalho 
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teatral, possivelmente, por sua fácil compreensão e pela proximidade com o 

cotidiano e as possíveis relações entre a vida real e a imitação dela por parte 

dos jogadores, sejam eles atores experientes ou alunos principiantes. O 

colocar-se no foco do problema e buscar uma solução para o mesmo através 

do jogo e da interação com o outro proporcionam uma atividade importante 

no fazer teatral.” (LUZ, 2014, p. 23) 

 

 Além da explicação sobre estas aproximações e diferenças entre o jogo de regra 

tradicional e o jogo teatral, método que, juntamente com a improvisação, permearam a 

pesquisa de campo, Luz ainda assegura a importância do teatro em sala de aula, tema que 

não será discutido amplamente neste trabalho de conclusão de curso, e afirma as qualidades 

da utilização dos jogos com crianças: 

 
“[...]o trabalho com crianças a partir de Jogos Teatrais é capaz de promover 

não só o conhecimento de Artes e Teatro, mas também proporcionar 

crescimento e desenvolvimento pessoal. Além das aprendizagens 

individuais e da socialização das crianças, a utilização dos Jogos Teatrais 

ainda promove o direcionamento da atenção dos participantes na resolução 

do problema. O que gera, dentre outras particularidades, a presença e a 

concentração dos jogadores no aqui e agora do jogo e da improvisação.” 

 

 

 E complementa, afirmando: 

 

 
“[...]a utilização dos jogos em sala de aula vai muito além da formação do 

aluno, ou mesmo do cidadão crítico como defendia Platão. Os jogos e as 

atividades teatrais e artísticas estimulam as crianças no crescimento 

intelectual, individual e mesmo no que tange o senso coletivo.” (LUZ, 

2014. p.25) 

 

 Pensei, inicialmente, em utilizar apenas uma história literária para a prática e 

desenvolver, a partir dela, todos os jogos que resultassem na construção coletiva de uma 

pequena dramaturgia. A palavra dramaturgia é entendida, primeiramente, como o gênero 

literário em que a escrita do texto é voltada para o teatro. Porém, no teatro pós-moderno a 

dramaturgia de uma cena se entende como a organização da ação, mesmo que esta não seja 

baseada exclusivamente em um texto dramático. Pode-se partir de textos literários dos 

gêneros épico e lírico ou mesmo se criar um espetáculo, uma encenação, sem a utilização de 

texto. Neste caso, uma não utilização de texto não deixa de ser uma dramaturgia, pois para o 

seu acontecimento é necessário, como dito anteriormente, uma organização prévia das ações. 

O Objetivo inicial desta pesquisa era organizar as ações que surgissem a partir dos 

jogos e das histórias, criar um roteiro de cena e, se possível, a partir delas, desenvolver um 
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texto teatral – ou seja, um texto dramático – que pudesse ser encenado pelas crianças 

participantes do processo e, para além da experimentação, ser encenado também por um 

grupo de atores ou uma companhia de teatro. Com esse planejamento, foi desenvolvido o 

seguinte cronograma para os encontros: 

 

DATA CONTEÚDO ATIVIDADE RECURSOS 

22/maio/2015 Improvisação/Expressão 

Corporal 
Práticas teatrais, jogos lúdicos para os 

alunos e professor se conhecerem 
sala ampla e limpa 

01/junho/2015 Improvisação/Expressão 

Corporal 
Práticas teatrais, jogos lúdicos para os 

alunos e professor se conhecerem 
sala ampla e limpa 

11/junho/2015 Contação de história. Texto: 

Gildo. 
Jogos que levantem os temas que 

permearão a construção dramatúrgica 

(a princípio, o medo) 

sala ampla e limpa 

12/junho/2015 Dramaturgia/construção 

dramatúrgica 
Criação de um enredo (quem/o 

que/onde) para trabalhar cenas e 

diálogos 

sala ampla e limpa 

17/junho/2015 Dramaturgia/construção 

dramatúrgica e personagens 
Continuação do enredo, cenas de 

diálogos e desfecho 
sala ampla e limpa 

19/junho/2015 Dramaturgia/construção de 

personagens 
Jogos práticos para maior elaboração 

dos personagens e, se necessário, 

continuação do desfecho 

sala ampla e limpa 

24/junho/2015 Interpretação/construção de 

personagens 
Com objetos, elaboração dos 

personagens, criação de experimento 

cênico a partir da história, organização 

da mesma 

sala ampla e 

limpa, figurinos e 

objetos 

26/junho/2015 Interpretação/montagem de 

cenas 
Com objetos, criação e ensaio de 

experimento cênico a partir da história 
sala ampla e 

limpa, figurinos e 

objetos 

01/julho/2015 Interpretação/montagem de 

cena 
Com objetos, criação e ensaio de 

experimento cênico a partir da história 
sala ampla e 

limpa, figurinos e 

objetos 

03/julho/2015 Finalização do processo Mostra para turma e professora com 

objetos do enredo/dramaturgia 

construído até o momento 

sala ampla e 

limpa, figurinos e 

objetos 

 

A partir dos dois primeiros encontros, que foram pensados com jogos em que eu 

poderia conhecer um pouco da turma e entender suas disponibilidades, e que aconteceram 

antes de contarmos a primeira história, percebi que seria inviável, no número de encontros 

previstos, escrever um roteiro que pudesse, posteriormente, ser transformado num texto 

dramatúrgico. Isso se comprovou mais adiante, quando contamos a primeira história e 
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começamos a criar os jogos a partir dela. Por este motivo, logo após iniciarem-se as práticas 

em sala de aula, o planejamento sofreu a seguinte alteração: 

 

 

DATA CONTEÚDO ATIVIDADE RECURSOS 

22/maio/2015 Improvisação/Expressão 

Corporal 
Práticas teatrais, jogos lúdicos para 

os alunos e professor se conhecerem 
sala ampla e 

limpa 

01/junho/2015 Improvisação/Expressão 

Corporal 
Práticas teatrais, jogos lúdicos para 

os alunos e professor se conhecerem 
sala ampla e 

limpa 

11/junho/2015 Contação de história. Texto: 

Gildo/improvisação 
Jogos que levantem os temas que 

permearão a construção dramatúrgica 

(a princípio, o medo) 

sala ampla e 

limpa 

12/junho/2015 Dramaturgia/construção 

dramatúrgica/improvisação 
Criação de um enredo (quem/o 

que/onde) para trabalhar cenas e 

diálogos 

sala ampla e 

limpa 

17/junho/2015 Dramaturgia/construção 

dramatúrgica/improvisação 
Criação de um enredo (quem/o 

que/onde) para trabalhar cenas e 

diálogos 

sala ampla e 

limpa 

19/junho/2015 Dramaturgia/construção 

dramatúrgica/improvisação 
Afinação dos enredos e finalização 

do processo com Gildo. 

 

24/junho/2015 Contação da história Um Inseto 

Muito Feio/improvisação 
Jogos práticos, improvisação a partir 

da história, visando construção de 

pequenas cenas e observando o 

aproveitamento da contação neste 

jogo 

sala ampla e 

limpa 

26/junho/2015 Improvisação/construção 

dramatúrgica 
Refazer as improvisações, criando 

um começo ou fim diferente do 

apresentado no livro 

sala ampla e 

limpa 

01/julho/2015 Contação do texto O Macaco e 

a Velha/improvisação 
Improvisação com objetos cênicos a 

partir da história 
sala ampla e 

limpa, figurinos e 

objetos 

03/julho/2015 Construção 

dramatúrgica/improvisação 
Jogo de reconstrução da história a 

partir de desenhos e improvisação 

das novas histórias 

figurinos e 

objetos 

 

           Não descarto a possibilidade disto acontecer, visto que algumas das improvisações – 

que serão apresentadas posteriormente – renderam material que geram uma oportunidade de 

criação. apenas penso em diferentes maneiras de desenvolver essa prática, sem a necessidade 

de uma afirmação, e sem encarar a pesquisa de maneira tão diretiva. Entendo e discorro, nas 

reflexões, que limitar esta pesquisa apenas à construção dramatúrgica, poderia ser menos 
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eficaz para o método da contação de histórias nesse momento e sua utilização em aulas de 

teatro. 
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4. O grande dia 

 O primeiro encontro começou de uma maneira bastante buliçosa. No dia anterior a 

primeira aula, fui à escola para confirmar se estava tudo acertado para o início das 

atividades. Fui apresentado para a turma pela professora Sabrina, e ela explicou, com o 

calendário que havia na sala, que durante duas tardes por semana, eu iria à escola para juntos 

fazermos as aulas de teatro. Após esse breve momento, em que não nos apresentamos 

formalmente, entre aspas, professora Sabrina e eu seguimos para a sala da direção, e 

descobri que o único espaço prático da escola, cabível do encontro planejado, havia sido 

reservado para mim e para outro professor no mesmo horário. Prevendo que seria adiado o 

meu encontro, resolvi não contestar, mas a coordenadora pedagógica encontrou uma 

solução, que era nos alocar em um salão que havia em um casarão em frente. A ideia foi 

muito bem vinda, e pudemos seguir com o plano de fazer o encontro no dia seguinte. 

 Quando chegamos para o tal, o espaço era bastante amplo, com piso frio e muitas 

pessoas circulando. Motivado pelo desejo de iniciar as práticas e pela energia que vinha dos 

participantes, ignorei aquilo que poderia ser empecilho e segui com o previsto. Sentamos em 

roda para conversar, e todos nos apresentamos, falando os nomes, as idades, as comidas e as 

brincadeiras que gostamos. Depois, propôs-se que cada um de nós fizesse uma careta, e 

todos os demais deveriam imitar. Convidei todos para ficarem em pé e, ainda na roda, 

perguntei quais músicas eles gostavam de ouvir e se sabiam Minha boneca de lata.
 2

 

Animados por conhecer, todos cantamos juntos esta e, ao invés de tocar a parte “amassada”, 

o nosso combinado era mexer essa parte, para assim movimentar o corpo. 

Seguindo essa ideia de alongamento e aquecimento, propus um jogo de estátua, onde 

eles deveriam congelar o corpo e mexer apenas a parte que fosse sugerida pelo mediador e 

ainda brincamos de O Rei Mandou e todos os participantes tiveram a oportunidade ser o rei 

pelo menos uma vez.
3
 Ao fim desses exercícios, alguns já pediam para ir no banheiro e 

tomar água, então fizemos um breve intervalo e, na retomada, partimos para improvisações 

livres. 

                                                           
2
 Música popular que já foi gravada por vários artistas e grupos, dentre os mais famosos, Xuxa e Eliana. Canta-

se Minha boneca de lata| bateu com a cabeça no chã| levou mais de uma hora pra fazer a arrumação| 

desamassa aqui pra ficar boa e, enquanto o faz, usa as mãos para tocar na parte amassada. A cada nova 

rodada, troca-se a parte do corpo que está amassada e soma-se 1 no número de horas. 
3
 Um jogador é o rei, ele fica em frente aos demais, que estão alinhados (pode-se também fazer o jogo em 

roda). Este jogador então diz a frase O rei mandou… e completa a mesma com uma ação [ex: o rei mandou 

imitar um passarinho] que deve ser reproduzida em forma de ação pelos outros jogadores. 
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Os jogadores foram convidados a caminhar pelo espaço e imitar os animais que eram 

sugeridos pelo mediador. Depois, cada um poderia escolher o seu próprio animal e, ao 

cruzar com um colega, deveria cumprimentá-lo. O jogo aconteceu de maneira um pouco 

confusa, pois o espaço onde estávamos era bastante grande e eles tinham certa resistência 

em respeitar a área de jogo. Seguindo com a brincadeira de animais, dividi a turma em 

pequenos grupos de cinco pessoas. Em frente aos colegas, eles deveriam improvisar de 

maneira livre a partir dos animais. O primeiro grupo criou um piquenique onde os animais e 

uma bailarina – a ideia era apenas de animais, mas não achei justo e necessário desviar o 

jogo e permiti que a criança mantivesse seu personagem de bailarina – se encontravam, 

comiam doces e brincavam de pega-pega. 

 

Imagem 01: Improvisação a partir do jogo de caminhada com animais. Foto: Carlos Prado 

 

Os grupos posteriores mantiveram suas improvisações na mesma linha: piquenique 

entre os animais, às vezes outra bailarina, ou até um pirata, e uma brincadeira de pega-pega 

ou de jogar bola. Não havia uma grande variação entre as improvisações. Penso que para as 

crianças que estavam à frente da turma, a insistência em repetir ações que já haviam sido 

apresentadas pelos grupos anteriores, vinha de uma ideia de aprovação: eles acreditavam que 

improvisando um jogo que tinha me agradado, estariam fazendo o certo. Mesmo com a 

possibilidade de mudar a história e mesmo com sugestões para ir com ela a outros lugares e 

situações, todos se mantiveram num piquenique. 
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Depois de improvisar, pedi então que eles deitassem no chão e fechassem os olhos, 

para escutar o barulho que havia em todo o espaço a nossa volta. Após de algum tempo 

assim, sugeri que espreguiçassem e então sentamos novamente em roda e conversamos 

sobre como havia sido a experiência. Todos falaram coisas similares, baseados na fala do 

primeiro aluno, que disse gostar do momento em que fizeram um piquenique e da 

brincadeira com a música Minha boneca de lata. 

O segundo encontro aconteceu com dez dias de intervalo do primeiro. No dia em que 

estava marcado, uma quarta-feira, choveu forte e apenas um aluno foi pra escola. É comum, 

em dia de chuva, uma diminuição significativa no número de alunos daquela unidade 

escolar, por conta do alagamento das ruas da região, que causam dificuldade no transporte e 

locomoção dos alunos, que vão até lá, em sua maioria, a pé ou de bicicleta. Então, nosso 

encontro se deu dez dias depois, no espaço previsto inicialmente: a sala de vídeo da escola. 

Cheguei com antecedência no espaço, agrupei as classes, abri as janelas e varri o chão, para 

que a sala tivesse mais espaço para os jogos que seriam propostos. A parte inicial do 

encontro se deu de maneira bastante parecida com o primeiro dia: um alongamento com a 

música Minha boneca de lata, que acabou virando um ritual do início das nossas aulas, uma 

rodada do jogo popular Morto-vivo e um jogo de caminhada numérica.
4
 

A organização da turma, buscá-los na sala de aula tradicional e levá-los para a sala 

de aula onde aconteciam as aulas de teatro, juntamente com os jogos já apresentados, 

tomaram metade de nosso horário daquele dia. Depois de terminar o exercício caminhada 

numérica, fizemos um intervalo de 15 minutos e, ao voltar, a ideia era retomar o jogo para 

depois dele, partir para as improvisações. Contudo, com pouco tempo restante, e sentindo 

que poderíamos nos delongar no jogo para retomá-lo de maneira coerente, parti logo para o 

jogo de improviso: divididos em grupos, eles poderiam escolher o personagem que 

quisessem e organizar uma pequena cena. 

 A primeira apresentação que vimos – as crianças e eu – foi bastante próxima daquilo 

que já havia sido mostrado na aula anterior: uma improvisação de um piquenique. Os 

personagens que surgiram eram uma bailarina, uma joaninha, um cavalo e um leão. Os três 

primeiros estavam sentados na toalha lanchando, quando se assustam com o leão, porém 

depois ficam amigos e vão brincar de esconde-esconde. A segunda cena, assim como a 

                                                           
4
 Caminhada numérica: os participantes recebem alguns comandos: 1 - pular; 2 - abaixar; 3 - rodar. O mediador 

do jogo deve falar os números que representam esse comando enquanto os jogadores caminham pelo espaço. O 

objetivo é conseguir realizar os comandos de imediato. O jogo serve para aquecer o corpo, bem como para 

entrar em um estado de concentração. 
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primeira, também se passou em um piquenique, mas os personagens – dois gatos e duas 

bailarinas – começaram brincando de pega-pega, todos juntos, e lembraram que não haviam 

levado a cesta de comida, por isso cada bailarina foi até a sua casa, uma para buscar doces e 

a outra para buscar uma sobremesa. Na terceira cena, que contava também com duas 

bailarinas, além de dois cavalos e um coelho, a história se manteve similar a primeira, com 

pequenas variações, apenas nos diálogos. Não houve, em nenhum momento, correções ou 

maiores orientações sobre qual caminho seguir na improvisação. Quando sugeriram cenas 

que se aproximavam daquelas apresentadas na primeira aula, não demonstrei resistência, 

pois o intuito era, como já mencionado anteriormente, conhecê-los e observá-los para 

entender quais caminhos seguir. 
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5. Gildo, o novo colega de classe 

 Para desenvolver a parte prática desse trabalho de conclusão de curso, que consiste 

em dez encontros, sendo que oito deles ainda não foram descritos, escolhi três histórias: 

Gildo, de Silvana Rando; Um inseto muito feio de Liz Pichon, traduzido por Júlio Cesar 

Silva; e O Macaco e a Velha, de Ivo Bender. As duas primeiras são contos literários e a 

terceira é um texto dramático. Todos foram apresentados, respectivamente, para as crianças 

através de contações feitas por mim. A história e as discussões coletivas após a contação é 

que geraram o material para as improvisações e jogos feitos posteriormente. A escolha das 

histórias deu-se pelo fato de eu já conhecê-las e acreditar no seu potencial para criação. Com 

o intuito de apresentá-las, contextualizar as práticas e aprimorar o entendimento desse 

trabalho, farei, antes de relatar como foi a atividade feita a partir da mesma, um breve 

levantamento sobre cada autor, bem como uma contextualização da história escolhida. Em 

anexo a este trabalho de conclusão de curso, poderão ler-se todas elas na íntegra. 

 Silvana Rando nasceu em 01 agosto de 1972, em Sorocaba, interior de São Paulo. 

Começou a trabalhar como ilustradora em 2006, e depois se tornou também autora de livros 

infantis. Ganhou, em 2011, cinco anos depois de iniciar seu trabalho com ilustrações, o 

prêmio Jabuti, primeiro lugar na categoria Ilustração de Livro Infantil ou Juvenil com a 

história Gildo, escrita e ilustrada por ela.
5
 Já tem em seu portfólio mais de trinta histórias, 

algumas como ilustradora e outras como autora. Segundo Rando, em entrevista para a 

Revista Vila Cultural, “o personagem Gildo nasceu antes do texto, da ideia de fazer um livro 

só com animais. Já a vontade de escrever sobre o medo apareceu em casa, com minha filha 

Verônica” (2011).  Até o fechamento desta pesquisa, o último trabalho da autora, nos dois 

segmentos é Pocotó, lançado pela Editora Compor. E também, além deste trabalho, mantém 

também o espaço Livraria do Elefante, em Sorocaba. 

 O livro Gildo narra a história do personagem título: um elefante que é super corajoso 

para cantar em público, ver filmes de terror e trocar fraldas da irmã mais nova. Entretanto, 

tem medo de bexigas. Um dia recebe o convite para ir ao aniversário de um amigo e, sem 

perceber, acaba com uma bexiga amarrada em seu braço. O elefantinho tenta, de todas as 

                                                           
5
 Criado em 1958, o Jabuti é o mais tradicional prêmio do livro no Brasil. O maior diferencial em relação a 

outros prêmios de literatura é a sua abrangência: Além de valorizar escritores o prêmio destaca a qualidade do 

trabalho de todas as áreas envolvidas na criação e produção de um livro. O Jabuti 2015 contempla 27 

categorias. Disponível em <http://premiojabuti.com.br/o-jabuti/>. Último acesso em 31 de outubro de 2015. 
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maneiras, livrar-se dela, porém, durante estas tentativas, percebe que perdeu o medo e que, 

inclusive, gosta do objeto.  

 A história Gildo foi eleita entre uma lista de outras histórias, pois o tema do medo 

permeia o imaginário das crianças e trabalhar com isto gera diversas possibilidades de 

criação cênica. Para além, havia um carinho por essa história, que faz parte do repertório do 

grupo de teatro com o qual desenvolvo contações de histórias. Sendo assim, sua escolha foi 

feita de maneira motivada e simples. Justificada a escolha da história de número um, 

seguimos com o relato dos encontros. 

 Como habitual, começamos nosso terceiro encontro com uma conversa sobre o fim 

de semana: idas ao parque, viagens a Porto Alegre e passeios de helicóptero: as histórias que 

começavam de maneira real já iam se encaminhando para um mundo de fantasia. Após a 

conversa, fizemos nosso costumeiro ritual de aquecimento e alongamento com jogos que 

vinham se tornando códigos e, portanto, não serão novamente descritos, visto que se repetem 

aos dos primeiros encontros. Seguimos a aula e foi quando contei a primeira história para as 

crianças, utilizando um chapéu vermelho e uma folha A3 com o desenho de um balão azul.  

Os ouvidos atentos demonstravam que a turma já tinha o hábito de escutar histórias, o que 

foi comprovado depois em uma conversa com a professora unidocente da turma, que 

confirmou ser esta uma atividade semanal. 

 Seguimos conversando sobre o medo e a coragem de Gildo e sobre como ele 

conseguiu resolver o seu problema. Fascinadas pelo livro que não fazia parte do acervo da 

biblioteca da escola, destinei algum tempo extra para que este pudesse ser manuseado e as 

ilustrações apreciadas novamente pelas crianças. Tinha a pretensão de que eles 

improvisassem sobre a história, mas no tempo do encontro só conseguimos conversar e ver, 

um por um, quais eram os seus maiores medos: fantasma, boi, castelo mal assombrado com 

cabras ou castelo que corre e come crianças, cavalo bravo, palhaço, robô, escuro, ratos, 

morcegos, aranhas, vampiro e múmias. Ao fim da apresentação dos medos de cada um, já 

era o momento de encerrar. 

 Era bastante comum as crianças chegarem muito alvoroçadas para o nosso encontro. 

Durante a pesquisa fui bastante acometido por um sentimento de frustração, visto que 

metade dos exercícios planejados acabavam não sendo realizados, por falta de tempo e por 

uma inevitabilidade de parar os jogos quando, por exemplo, regras que criamos juntos eram 

quebradas.  
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 O nosso quarto encontro iniciou-se de maneira bastante agitada e ainda contava com 

alguns diferenciais: os pais estariam na escola e os alunos seriam liberados mais cedo, pois 

era o dia do conselho de classe. Por este motivo, ao invés de termos um encontro de 120 

minutos, teríamos apenas 90, sendo que destes, ainda teria que ser inserido o intervalo para o 

lanche. 

Iniciamos os jogos teatrais com improvisações da história contada. As crianças já 

sabiam o enredo e deveriam criar cenas que poderiam acontecer antes, durante ou depois da 

festa em que Gildo teve o balão preso em seu braço. Todas as improvisações foram bastante 

simples e semelhantes, assim como nos primeiros dois encontros. Os estudantes faziam um 

jogo em uma festa de aniversário, mas entravam em conflito quando alguém fugia do 

combinado previamente ou mesmo fazia algo que não era narrado na história. Nesse 

momento da pesquisa, me questionava se as propostas estavam sendo válidas e se eu havia 

seguido um caminho satisfatório com a escolha da história.  

 

Imagem 02: Improvisação a partir da história Gildo, de Silvana Rando. Foto: Carlos Prado 

 

 Depois de bastante tempo retomando o assunto da aula passada, dividi a turma em 

três grupos e, sozinhos, cada grupo deveria escolher o medo de um dos integrantes. O grupo 

1 escolheu “palhaço”; o grupo 2 escolheu “um vampiro no guarda-roupas”; e o grupo 3 

escolheu “um castelo”. Partindo destas escolhas que não precisavam aparecer em cena caso 

o grupo não quisesse, ou seja, nenhuma das crianças precisava interpretar um desses 

personagens que eram os vilões da história, comecei a organizar nos grupos as 
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improvisações. Pedi para os grupos 1 e 2 escolherem um lugar para cena acontecer, e, no 

caso do grupo 3, que sugeriu um medo que é um espaço físico, eles teriam que dizer por que 

estavam lá. 

 O primeiro grupo então escolheu a própria escola e seu jogo era: na escola tinha um 

palhaço malvado, o que vamos fazer? O grupo 2 escolheu uma casa, então jogaram a partir 

de estamos em casa brincando e descobrimos um vampiro no guarda-roupas. O grupo 3 

decidiu que a ação era fazer um bolo, então jogaram a partir do estímulo entrar no castelo 

[mal assombrado] para preparar um bolo. Antes de começarmos a improvisar, já era o 

momento de as crianças saírem para o intervalo, e com o horário de aula reduzido, as 

improvisações ficaram para o próximo dia. 

 No início do quinto encontro, retomamos a atividade. O primeiro grupo foi 

apresentar sua cena e seguiu o ritmo bastante simples que vinha se instaurando nos jogos. A 

improvisação começou com cadeiras alinhadas em forma de sala de aula e todos sentados, 

com uma professora que avisa da chegada do palhaço. Todos então começaram a correr e a 

pular e a improvisação não evoluiu. Um sentimento de frustração instaurou-se nesse 

momento, pois  eu acreditava que a pesquisa não evoluía na direção almejada. 

 O segundo grupo veio com sua cena estamos em casa brincando e descobrimos um 

vampiro no guarda-roupa para levantar os ânimos: partindo do comando da aula anterior, 

eles iniciaram a improvisação brincando de esconde-esconde dentro de um quarto, e alguém 

descobriu que o guarda-roupa tremia e que poderia ser um vampiro. Numa transformação 

não esperada – que deixou a cena ainda mais divertida – os jogadores começaram a 

investigar e descobriram que não havia um vampiro dentro do guarda-roupa: na verdade, o 

próprio objeto era um vampiro. Um guarda-roupa-vampiro, que começou a persegui-los pela 

casa, de onde eles não conseguiam sair, pois a porta estava trancada. Então uma jogadora 

encontrou uma janela, abaixou-se para que todos subissem nela e pulassem para o lado de 

fora. Entretanto, depois de todos pularem para fora, precisaram voltar pra ajudá-la a sair, já 

que era muito pequena e não alcançava a janela sozinha. Todos a salvo, do lado de fora? 

Não. A casa estava em uma floresta mal assombrada, de onde saiu um dinossauro que os 

perseguiu até todos se espalharem e dispersarem pela sala. Nessa hora a dispersão tomou 

conta da improvisação e pedi que parassem. Eles se alinharam e, antes de sair do espaço que 

marcamos para a cena, agradeceram curvando o corpo para frente, da maneira que fazemos 

usualmente no teatro. 
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 O terceiro grupo, que estava bastante enérgico, foi para o espaço cênico e começou 

sua improvisação entrando no castelo e encontrando muitos monstros, vampiros e fantasmas. 

Todavia, eles se sentiam seguros, visto que um dos jogadores se transformou em um 

esqueleto armado com um arco e flecha e tomou a frente. Isso não impediu que em alguns 

momentos a cena dispersasse, mas eles conseguiam retomar e chegar à cozinha, onde eles 

acharam o bolo – a ideia inicial era de fazer um bolo, entretanto, durante a cena, eles 

encontraram o doce pronto. Depois de pegá-lo e voltar pelo mesmo caminho da ida, que 

contava com pular janelas e arrastarem-se por túneis estreitos, os jogadores conseguiram 

finalmente sair do castelo e chegar à sua nave. Nesta hora, descobrimos que o bolo era, para 

além de um bolo, a chave de um portal que os levaria de volta para o planeta Terra, porque o 

castelo ficava em Marte. Ao chegar à Terra, eles todos viveram felizes para sempre. Antes 

de sair, este grupo foi lembrado, pelo segundo, que deveriam agradecer e assim o fizeram. 

 No fim da quinta aula, retomei a confiança no trabalho e o potencial que antes era 

afirmado sem conhecimento de campo, agora já estava se tornando visível. O quinto 

encontro se encerrou de maneira satisfatória. Neste momento, ao escrever sobre o processo, 

penso que talvez as improvisações não renderam como o previsto por conta de como elas 

foram estimuladas nas crianças. Os jogos fluíram de maneira mais divertida e fabulosa nos 

grupos 2 e 3 talvez porque as cenas não aconteciam no espaço da escola, que é tão comum 

para eles, mas sim em outros espaços. Levar os amigos da escola para esses espaços diversos 

pode ter sido o diferencial nas improvisações. 

 O sexto encontro foi atípico. Foi talvez o encontro menos produtivo. A professora 

Sabrina não estava na escola e havia me pedido para substituí-la durante o tempo destinado à 

aula de teatro. No entanto, mesmo sendo o dia da nossa aula e mesmo ela não estando 

presente nos outros encontros – salvo no primeiro dia, em que ela nos acompanhou do início 

ao fim, nos outros encontros ela apenas fazia pequenas aparições – o fato de não tê-la na 

escola fez com que a turma estivesse extremamente agitada. Somado à ausência da 

professora, estava o fato de ser um dia de sol depois de muitos dias de chuva, o que 

significaria, para eles, que poderiam enfim brincar no parquinho que existe nos fundos da 

escola. Optei por não continuar a prática no pátio, pois estando no mesmo espaço em que os 

brinquedos, seria difícil concentrarem-se na prática e entregarem-se para os jogos por mim 

propostos. 

 O planejado era de retomar as improvisações e trabalhar com elas para criar mais 

cenas ou apenas finalizá-las, visto que no próximo encontro já partiríamos para outra 



31 
 

história. Entretanto, por conta da dispersão do grupo, não conseguimos retomá-las. Passei 

muito tempo tentando começar as atividades práticas, até que em um dado momento, depois 

de a diretora da escola já ter vindo conversar com eles, tentando acalmá-los, decidimos que 

era mais importante levá-los ao parquinho para poder brincar do que seguir com o planejado. 

Assim o fizemos e encerramos a participação de Gildo em nossa prática: com a felicidade de 

boas cenas e a felicidade do dia de sol no parquinho. 
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6. Fran, um inseto que de feio não tem nada 

 Liz Pichon é britânica, nasceu em 1963, em Londres. Formou-se design gráfico e 

trabalha como diretora de arte, é ilustradora e escritora e tem mais de quinze livros, todos 

para o público infanto-juvenil. Os mais famosos são da série Tom Gates, que receberam 

diversos prêmios na Grã-Bretanha e já foram traduzidos para 36 idiomas. No Brasil, os 

livros Um Inseto Muito Feio e Os Três Porquinhos Malcriados e o Lobo Bom foram 

publicados pela editora Ciranda Cultural. 

 No livro Um Inseto Muito Feio, utilizado na pesquisa prática, acompanhamos a 

história de Fran, um inseto que pergunta para seus amigos qual o motivo de eles serem 

bonitos, com as costas lisas e asas esvoaçantes, enquanto ela é feia, torta e peluda. O que 

Fran não imagina é que, por conta de sua aparência diferente, ela acaba salvando a todos do 

passarinho faminto. 

 Este segundo texto foi também escolhido pelas possibilidades de criação cênica a 

partir dele e por levantar uma discussão sobre questões relacionadas ao bullying. Este não 

era o objetivo central da pesquisa, porém a turma, em determinados momentos de algumas 

aulas, dispersava bastante e discutia entre si, com acusações sobre “fulano ser muito 

fofoqueiro”, “ciclano ter um cabelo ruim”, “beltrano ser magrelo como um bambu, ter 

piolho, ser gordo e horroroso”, etc. Por essas falas, senti a necessidade de levar uma história 

em que as diferenças estivessem presentes, mas sem salientar esse tema ou mesmo sugerir 

que fosse ele o norte das improvisações. 

 Mesmo com os problemas enfrentados no encontro anterior, segui o planejamento: 

encerramos a participação de Gildo e iniciamos juntos uma nova aventura com outra 

história. Vislumbrei a ideia de levar uma terceira pessoa para contar a história, para que as 

crianças tivessem a oportunidade de escutar, de uma maneira diferente da minha ou da 

professora da turma. Outra proposta de contação. Entretanto, ao repensar a proposta, 

acreditou-se ser pertinente que as contações continuassem sendo feitas por mim, mediador 

do grupo, visto que começávamos a criar laços e que entendia o ritmo do grupo. O encontro 

começou bem resolvido, com 30 minutos a menos do que geralmente tinha. Seriam 90 

minutos para nos deleitarmos com a história do dia e transformar esta em muitas outras. 

 Levei a turma para o espaço da aula, e as crianças foram direto escalar a pilha de 

carteiras que estava ao fundo, como já era de costume, o que fez com que o encontro 

iniciasse de maneira um pouco tumultuada. Porém, a situação foi revertida quando os 
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jogadores foram lembrados que uma das nossas regras, para a aula continuar, era de não 

subir nas classes. 

 A história Um inseto muito feio foi contada. Dentre todas as partes, a escolhida como 

mais divertida, foi o final, onde os filhos da personagem Fran apareceram. As características 

daquele bichinho, que o deixava tão feio, cativaram as crianças e elas conversavam agora, 

enquanto olhavam o livro, sobre o que era feio ou bonito. O primeiro objetivo que era 

almejado com a história fora alcançado, visto que havia uma discussão e concordância entre 

eles de que não é interessante julgar alguém precipitadamente, ainda mais levando em 

consideração alguma característica física. A turma foi então dividida em quatro grupos, que 

deveriam improvisar a partir da história, porém antes da primeira improvisação a aula saiu 

um pouco do planejado. 

 

Imagem 03: jogadores formando um inseto gigante. Foto: Carlos Prado 

 

 Como já havíamos combinado, ninguém poderia subir nas classes empilhadas, ou o 

encontro terminaria mais cedo. Uma dos jogadoras, enquanto os grupos se preparavam, 

assim o fez, e então foi solicitado por mim que eles sentassem nas cadeiras e alertado que, 

pelo descumprimento de uma regra, a aula encerraria ali. O grupo tentou questionar e pediu 

para continuar, visto que apenas uma colega tinha o feito. Todavia, naquele momento era 

necessário interromper a aula para entenderem que nossos encontros eram sérios e deveriam 

ser encarados como tal. Iniciou-se uma discussão entre os jogadores, e aquela que 

descumpriu nosso acordo desculpou-se com a turma, afirmando que a situação não se 
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repetiria posteriormente. Com cerca de 50 minutos a menos, encerramos a aula nesse 

momento. 

 Nosso oitavo encontro também não teria o mesmo tempo previsto. Ao invés de 120 

minutos, teríamos apenas 60, pois a turma seria liberada para que a professora recebesse os 

pais que não puderam comparecer na entrega de boletins. Não seria viável mudar a data, 

visto que já estávamos no fim do semestre letivo da universidade e que nossos encontros 

tinham se estendido por mais tempo do que o estipulado. Nosso ritual de alongamento e 

aquecimento foi comprimido e, ainda abalados com o que havia acontecido na aula passada, 

ninguém tentou subir na classe, e o planejado foi seguido. 

 Durante as improvisações, notei que havia um pouco mais de organização cênica. 

Eles dispersavam menos e conseguiam criar uma narrativa que se resolvia. Apresentaram 

toda a história do livro, sem criar algo além dela. Os personagens apareciam de maneira 

cronológica e a cena se encaminhava no tempo deles para o fim. Os diálogos eram 

semelhantes aos apresentados na história, com algumas modificações. 

 O mais interessante da cena era ver uma tentativa de ajuda que se criava quando 

alguém “esquecia o seu texto”. Apenas um dos três grupos – na aula anterior foram 

divididos quatro grupos, entretanto, com um número menor de jogadores, reduziu-se para 

três – concluiu sua improvisação sem chegar, entre aspas, no fim da história. Um dos 

participantes deixou a cena antes do fim, e isso fez com que o grupo se desmotivasse. Tentei 

fazer com que o jogador permanecesse em cena: conversamos em grupo com ele, 

questionando os motivos da saída, e quando apresentados, sugerimos o que poderia ser feito, 

mas o mesmo preferiu não retornar. O grande grupo tentou ajudá-los e, quase como fazendo 

o papel do ponto, narrava as possibilidades de fala.
6
 

 Saliento aqui que uma das regras do jogo era de que o texto não precisava ser 

mantido: poderia haver uma variação, neste caso, do o quê? e, se o grupo sugerisse, até 

mesmo do onde. Os jogadores eram lembrados, antes de entrar em cena, que poderiam 

seguir o caminho desejado. Ainda assim, motivados pelo primeiro grupo, que seguiu a 

história de modo quase fiel, os demais também tentaram o fazer. O encontro encerrou-se 

                                                           
6
 PONTO – Aquele que antigamente lia em voz baixa as FALAS do texto que deviam ser repetidas em voz 

alta pelo ATOR. O ponto ficava instalado num ALÇAPÃO localizado no centro baixo do PALCO, escondido 

do público por uma proteção curva que ajudava a projetar o som de sua voz para o fundo da CENA. Embora os 

atores não utilizem mais o recurso do ponto, essa função, hoje em dia, pode ser eventualmente substituída por 

aparelhagem eletrônica. Em algumas casas de ÓPERA, porém, ainda é usado o ponto tradicional. [Negrito e 

destaque do autor] VASCONCELLOS, Luiz Paulo. Dicionário de teatro. 6ª ed. Porto Alegre: L&PM 

POCKET, 2010. p.189. 
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com a ideia de uma pequena evolução no estado de jogo, na organização cênica e nas 

improvisações. Encerramos a participação de Fran, protagonista da história. 
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7. O macaco, a velha e a contação de um texto dramático 

 O terceiro texto escolhido para o experimento prático, O Macaco e a Velha, é do 

autor Ivo Bender, que nasceu em 1936, na cidade de São Leopoldo, região metropolitana do 

Rio Grande do Sul.
7
 Dramaturgo – um dos mais importantes do Brasil –, escritor e 

professor, formou-se em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde, nos 

anos 80, começou a trabalhar como professor no Departamento de Arte Dramática. No ano 

de 1961, quando ainda era aluno na UFRGS, escreveu sua primeira peça de teatro: As Cartas 

Marcadas ou Os Assassinos, onde atuou junto com um grupo amador do Centro Acadêmico 

da Faculdade de Filosofia da referida universidade. Em 1963, o texto A Terra Devorada é 

apresentada no Theatro São Pedro, de Porto Alegre. 

Até 1965, dividiu-se entre São Leopoldo e Porto Alegre, sendo que em meados desse 

ano, passa a viver na segunda. Escreveu a trilogia O Macaco e a Velha em 1974, como 

Trabalho de Conclusão de Curso de pós-graduação na Pontifícia Universidade Católica - 

PUCRS, universidade esta em que posteriormente obteve os títulos de mestre e doutor. O 

tríptico é formado por, além da peça título, as peças A invasão das Tiriricas e A Estrelinha 

Cadente. Ao todo, escreveu mais de 20 textos dramáticos. 

 
“A primeira parte da trilogia O Macaco e a Velha é uma adaptação de um 

conto do folclore afro-brasileiro. A peça narra a história de Dona Doninha, 

uma velha senhora que vive em um sítio e tem uma plantação de 

bananeiras. Um dia, ao amanhecer, a fim de colher alguns cachos de banana 

para o seu café da manhã, ela percebe que foi roubada por um de seus 

conhecidos, um macaquinho chamado Simão. Para prender o pequeno 

ladrão, ela prepara uma armadilha: entra em cena o Boneco de Piche, 

sentinela do bananal. Quando Simão retorna para roubar mais algumas 

bananas, o boneco lança um desafio e provoca-o ao confronto. Há o 

enfrentamento, o macaco dá um “bofetão” e gruda-se no oponente. É 

quando Dona Doninha, de vara na mão, aplica um corretivo no meliante. 

Depois de muito esforço, o macaco consegue se libertar e planeja uma 

vingança contra a velha: disfarçar-se com uma pele de leão, que lhe serve 

de tapete, para assustá-la. O plano ocorre como o previsto, mas Dona 

Doninha cai dentro do Poço, outro personagem da fábula. Após grande 

discussão, de muitos espirros por causa da água fria e do partido do poço a 

favor da velha, o macaco se vê impelido a ajudá-la a sair de onde se 

encontra presa. Por fim, os dois iniciam uma bela amizade e uma relação de 

trabalho fraterno, em que por três cachos de banana por mês, Simão cuidará 

da horta de verdura de Dona Doninha.” (MENINE, 2008. p.37-38) 

                                                           
7
 As informações acerca do dramaturgo foram encontradas no texto de Menine (2008), que está presente nas 

referências e também na página de Ivo Bender na enciclopédia Itaú Cultural. Disponível em 

<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa427925/ivo-bender>. Último acesso em 02 de novembro de 

2015. 
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A ideia de utilização de um texto de literatura dramática surgiu por um desejo de 

perceber quais eram as facilidades, aproximações e diferenças que poderiam surgir quando 

comparados os jogos de improvisação de um texto narrativo e de um texto dramático. Após 

a prática com dois textos narrativos, era chegada a hora de experimentar a linguagem do 

texto dramático como contação de histórias, a fim de perceber o que resultaria de diferencial 

nas improvisações e o quanto as crianças seriam capazes de transformar este tipo de 

literatura através de seus jogos e ideias. 

 

Imagem 04: criação coletiva do personagem POÇO. Foto: Fernanda Vieira Fernandes 

 

Iniciou-se o nono encontro e, sentados em roda, sem adereços ou auxiliares para a 

atividade, contei a história O Macaco e a Velha. Ao invés de ler as rubricas no infinitivo, 

optei por lê-las como se fossem parte de um texto narrativo, ou mesmo fazer a ação que era 

indicada, por exemplo: ao invés de ler a rubrica “espirra”, da primeira fala da velha, 

executava este como uma ação. Ou no lugar de “após afastar-se uns passos, para o público” 

por “quando ela sai de perto da bananeira, diz baixinho”, etc. Embora seja um pouco mais 

extensa que as demais, as crianças ficaram bastante concentradas nela e, no fim, sentiram 

falta de ilustrações. Pediram pra ver os desenhos, mas havia apenas uma cópia da capa, que 

foi visto bem rapidamente. Percebendo o quão importante era a referência imagética, o 

exercício que será apresentado posteriormente tornou-se ainda mais importante, visto que 

desenhar a partir da história seria uma forma de cada um recriar, através das suas próprias 
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percepções, e ter em mãos um documento para reforçar a construção singular e a 

apresentação de ideia, primeiro passo para a construção coletiva. 

 Logo ao fim da história, dividi a turma em grupos para improvisar a partir da mesma. 

Para esse encontro, o penúltimo, levei alguns tecidos, boinas, óculos e lenços, para que eles, 

livremente, os escolhessem e transformassem em adereços. Com a ajuda dos mesmos, as 

improvisações se deram de maneira mais espontânea do que qualquer outra. Apesar de a 

história ser contada apenas uma vez, os diálogos foram bastante fiéis e, quando o grupo que 

estava em cena parecia esquecer como deveria seguir o roteiro, os outros jogadores, que 

estavam no lugar de plateia, davam dicas e supostos diálogos para inserir na cena. Vale 

destacar, novamente, que a opção de seguir as falas do texto vinha exclusivamente dos 

jogadores. 

 

Imagem 05: jogadores improvisando a partir d’O Macaco e a Velha. Foto: Fernanda Vieira Fernandes 

 

O primeiro grupo também foi quem primeiro utilizou os objetos cênicos e, quando o 

segundo grupo se posicionava, eles passaram os adereços escolhidos para quem 

representaria os mesmos personagens. Criou-se, nesse encontro, um estado de cooperação 

que deixou a atmosfera da aula bastante intensa e produtiva. Penso que, se o encontro tivesse 

seguido, as criações seriam as mais variadas de todas, pois já haviam indícios de um desejo 

em seguir com esta história. 
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O último encontro foi, assim como no primeiro dia, em um espaço diferente daquele 

que era cotidiano. Fui até a sala de aula munido de folhas em branco, relembramos a história 

do dia anterior e pedi para que cada um deles fizesse um desenho a partir dela. No desenho, 

poderiam aparecer cenários, os personagens, uma nova história. Ou seja, aquilo que lhes 

viesse à mente e tivesse, para eles, alguma ligação com o enredo. Com isso, supria-se parte 

do desejo do encontro passado de ver ilustrado o texto dramático e aflorava a criatividade na 

criação de novos rumos e novos conflitos para a história apresentada. 

 

Imagem 06: transcriação da história O Macaco e a Velha a partir de desenhos. Foto: Carlos Prado 

 

Imagem 07: desenho do jogador João (nome fictício). Foto: Carlos Prado 
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Depois de desenhar, o grupo dirigiu-se para o espaço habitual e, sentados em roda, 

cada um deveria recontar a história a partir do seu desenho. Existia uma agitação na turma e 

a concentração no exercício era um pouco menor do que na aula anterior. Mais tarde, 

descobri que os burburinhos eram sobre o segredo da turma, que descobri ser uma pequena 

homenagem planejada por eles para a segunda metade do encontro. 

Algumas versões diziam que tudo era um sonho da Dona Doninha. Outra, dizia que 

ela havia conseguido derrubar o Macaco para dentro do poço. Outra história, ainda, 

propunha que toda a confusão se deu pelo fato de estarem todos os personagens organizando 

uma festa surpresa para Dona Doninha, visto que era seu aniversário e ela havia esquecido. 

Dentre as muitas possibilidades apresentadas, destaca-se aqui uma que, além de recriar o 

roteiro, ainda inseriu um novo personagem. Existem algumas lacunas na descrição, mas o 

enredo criado pelo participante João possibilita a criação de jogo cênico.
8
 A apresentação 

aqui dá-se por transcrição de áudio captado na aula em questão. 

 

 
“A Dona Doninha tinha deixado o boneco lá. Veio o passarinho mais forte 

de todos atirou um fogo com que ele se derreteu. Dona Doninha estava com 

tanta saudade do macaco. O Macaco estava lá cuidando fazia tempos e 

tempos que Dona Doninha e o Macaco não se vejam[sic]. O poço estava 

aproveitando e comendo todas as bananas, pois ele gostava muito de 

bananas. Depois eles foram todos muito felizes.” (JOÃO, 2015. Transcrição 

de áudio) 

 

Terminamos de contar e escutar as histórias e os alunos seguiram para o intervalo. O 

planejamento da aula era terminar o encontro com improvisações a partir das histórias e 

também escutar as impressões deles e da professora Sabrina sobre a experiência. Entretanto, 

a segunda metade teve uma mudança inesperada quando, ao retornar do intervalo, os alunos 

e a professora fizeram uma surpresa com presentes e agradecimentos. O exercício não pôde 

ser concluído, mas no diálogo estabelecido e nos dizeres do cartão, compreendi a 

importância daquele acontecimento no cotidiano dos alunos, da professora e da escola. 

 O resultado desta breve pesquisa proposta, que deveria ser apenas para este trabalho 

de conclusão de curso, se somou aos alunos de maneira que a gratificação veio em forma de 

surpresa, de um mimo e, melhor que isso, de um grande abraço que quase me derrubou. O 

Macaco, a Velha, o ora professor, ora tio Cadu, tinham agora seguido um caminho para além 

                                                           
8
 O nome do jogador foi alterado, pois os responsáveis pelo mesmo não autorizaram sua veiculação nessa 

pesquisa. 
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da sala de aula. Passaram pela quebra de regras, pelas consequências desse ato, por lugares 

assustadores como um castelo ou divertidos como um piquenique. Um caminho que 

explorou tantos lugares, mas que ainda assim fora tão curto. Aquele sentimento duplo: 

tristeza por não concluir e ainda assim, precisar terminar, e felicidade, que não precisa de 

explicação. Quem acredita numa história, que brinca de teatro e que ama o que faz, sente. 
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8. Considerações finais 

Contar uma história se configura como um ato coletivo e, por si só, abre caminhos 

para a inserção do teatro dentro da sala de aula. O ato de narrar já é um estímulo à criação e 

à comunhão, e quando o professor, apropriado do seu papel de contador, se utiliza disso para 

a inserção de uma pedagogia do teatro, o faz com uma energia de grupo instaurada, o que 

pode ser um facilitador para o processo.  

A experiência de construção deste trabalho de conclusão de curso foi bastante 

extensa, cansativa e satisfatória. Mesmo com um histórico de dificuldade em posicionar-me 

de maneira completamente afirmativa, ouso dizer neste momento que a satisfação não é só 

minha: vem também dos alunos da turma 11, que participaram da parte prática; da 

professora Sabrina, que gentilmente me cedeu algum espaço e da Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Francisco Simões, que abriu suas portas sem, em nenhum momento, 

desacreditar em mim e em minha pesquisa. E afirmo isso a partir de conversa tida com todos 

os citados, algum tempo depois do fim da parte prática, enquanto escrevia as considerações 

aqui apresentadas. 

Notei, já durante as práticas realizadas na escola, nos encontros que foram descritos 

aqui, uma evolução na participação da turma em relação aos jogos propostos, bem como 

uma maior percepção da importância do seguimento das regras do jogo estipuladas em 

conjunto e, também, de escutar os colegas quando estão em cena ou mesmo com a fala. 

Dessa maneira, com reverberações que foram levadas para o cotidiano, e que são 

costumeiras quando falamos dos benefícios de aulas de arte, sobretudo de teatro, para 

crianças, já posso reafirmar a satisfação e a positividade da realização deste experimento.  

Ao longo dos dez encontros, iniciava-se a construção de uma relação de igualdade de 

poder entre mim, o mediador, e os alunos, jogadores. Com a desconstrução da ideia de uma 

relação de poder vertical entre professor e aluno, estimo que conseguiria me expressar 

melhor quanto às minhas falas na descrição dos exercícios, e deixar ainda mais claro que, 

nas propostas apresentadas, não havia certo e errado. Nos jogos que surgiram a partir do 

terceiro encontro, onde foram inseridas as histórias, mesmo com o meu incentivo para criar a 

partir do texto e não para segui-lo de maneira rigorosa, quase sempre as improvisações 

tentavam imitar os diálogos apresentados pela história. Isso acontecia por uma intenção de 

tentar fazer o exercício da maneira correta e ter a aprovação. Da primeira história até a 
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terceira, notei uma evolução na desconstrução disso, e acredito que aconteceu graças à 

relação que se estabelecia de forma crescente. 

Percebi também, comparando as contações feitas com o texto narrativo e com o texto 

dramático, que existe uma facilidade na construção de jogo de improvisação a partir do 

segundo, e mesmo uma variação de criação de história a partir dele. Penso que isso ocorre 

pelo fato de que a forma como é estruturado o segundo, os jogadores se apropriavam única e 

exclusivamente das falas e se sentiam mais livres para propor ações. Diferente do primeiro, 

onde eram narradas ações dos personagens e poucas ou nenhuma fala, e que com um 

bloqueio por termos, cotidianamente, o hábito de recorrer à palavra quando precisamos 

solucionar um problema, eles se sentiam impedidos ao terem como estímulo a narração de 

ações. Notei também que apropriação dos personagens por conta da experimentação com 

figurinos pode ter sido um aliado para o sucesso dos jogos com o terceiro texto e, nesse 

ponto, reavalio que seria interessante levar alguns adereços já nos primeiros jogos, 

introduzindo-os de modo gradativo, para que a experimentação com estes ampliasse as 

possibilidades também da primeira e segunda história. 

Além da utilização de acessórios e adereços já nas primeiras etapas, também penso 

que, numa próxima possibilidade de experimentar a prática, seria interessante recorrer a 

mais alguns recursos durante o ato de contar a história. Primeiramente, quando as 

desenvolvi, havia uma crença de que a utilização, por mim, de figurinos, maquiagem e 

adereços, tornaria o momento de contação um pouco mais extenso e que isso poderia 

prejudicar nossas aulas, visto que diminuiriam o tempo dos jogos. Contudo, acredito agora, 

refletindo sobre minha prática, que estes elementos negados por mim, trariam uma atmosfera 

mais lúdica para a sala e que ela se manteria desde o início da aula, com minha narração da 

história, até o momento de criação da própria turma. Seria viável, em outras oportunidades, 

contar ao menos uma história com figurino, e utilizar-se do personagem criado na contação 

para conduzir a aula. 

Pretendia que no fim do experimento houvesse material suficiente para a criação de 

um texto dramático. Entretanto, declinei deste objetivo. Inicialmente, formou-se uma 

atmosfera de frustração. Porém, com uma reflexão mais apurada, percebi que a pesquisa de 

campo foi, na verdade, proponente de um leque de possibilidades para dialogar com 

metodologias variadas, de diferentes autores, a partir da contação de histórias. Pois, embora 

não tenhamos finalizado, a turma e eu, com a construção de um texto dramático, surgiram, 

em nossos jogos de improvisação, alguns fragmentos com potencial para a construção do 
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mesmo, mas que precisariam de mais encontros para sempre retrabalhados e explorados. O 

que noto é que o curto período de tempo da experimentação prática não possibilitou a 

lapidação do material apresentado pelos jogadores. Avalio que com uma regularidade e um 

maior número de encontros para o desenvolvimento desta prática, seria possível, sim, obter 

os resultados almejados a priori. 

A prática de contar uma história, ainda mais quando feita de maneira elaborada pelo 

mediador e visando a construção de uma dramaturgia coletiva, aproxima-se bastante da 

pesquisa desenvolvida por Maria Lúcia Pupo: uma apropriação de contos e fábulas para a 

criação dramatúrgica. Segundo Vidor, “para compreender a articulação interna dos textos 

narrativos, a autora (Pupo) recorre às teorias da narração e experimenta no jogo a relação 

entre a ação e a narração, caracterizando-se como sendo este o percurso que vai do texto ao 

jogo” (VIDOR, 2010, p.115). Pode-se dizer que a contação de história funciona como uma 

porta de entrada para seguir pesquisando de maneira próxima àquela que a autora aqui 

explica. 

Beatriz Ângela Cabral também propõe, em O Drama como método de ensino, que a 

construção de uma dramaturgia se inicie a partir de uma pesquisa, que pode ser trazida pelo 

mediador ou pelos alunos. É necessário analisar as demandas e partir delas. Não é meu 

objetivo aprofundar nessas metodologias e sim, apenas visar as possibilidades da utilização 

da contação de histórias como um estímulo para as mesmas. Dessa maneira, afirmar-se que, 

no processo do Drama, a contação de história serve como o pré-texto. 

 

“Um processo de drama normalmente se inicia com a escolha do pré-texto e 

a instauração de um contexto de ficção. O pré-texto, que pode ser literário 

(extraído de um texto dramático ou não-dramático), imagético ou áudio-

visual funciona como um roteiro, ou um pano de fundo para delimitar o 

desenvolvimento do processo e orientar as opções do coordenador.” 

(MONTHERO, 2011, p.168) 

 

 A partir dessa definição apresentada por Monthero, e levando em consideração o 

desenvolvimento dessa metodologia em uma turma em processo inicial de alfabetização, 

reforço que a contação de história funciona como pré-texto e que pode, se feita de maneira 

bem estruturada e criativa pelo mediador, ser um facilitador no processo do Drama, 

auxiliando no seu desenvolvimento. 

Não entraremos em detalhes de como se dá os processos das autoras Maria Lúcia 

Pupo e Beatriz Ângela Cabral. A apresentação breve das mesmas nas considerações desse 
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trabalho de conclusão de curso se dá para que o leitor possa vislumbrar algumas 

possibilidades e perceber que, seja a partir delas ou de alguma outra metodologia que não foi 

apresentada aqui, é possível e interessante utilizar-se da contações de histórias para as 

oficinas de teatro. 

 O teatro é, muitas vezes, visto pela escola como um pretexto para a transmissão de 

conhecimento de outras áreas. Deste modo, a contação de história, feita pelo arte-educador 

ou mesmo pelo professor unidocente, pode ser o nosso pretexto para o ensino de teatro. Com 

suas aproximações e diferenças, as apropriações, uma da outra, funcionam muito bem dentro 

da sala de aula. Como arte-educador, quando escuto um relato de sucesso do teatro em 

escolas, me sinto motivado a adentrar nesse espaço. Nas experiências que tive, em especial 

nesta, vejo que temos um longo caminho pela frente. A estrada de tijolos amarelos é mais 

extensa do que parece. Ao fim dessa pesquisa, entretanto, com poucas conclusões e muitos 

atravessamentos, que vão desde as frustrações que tive no decorrer da prática até os novos 

questionamentos que me surgiram durante a escrita e não foram apresentados nela, me sinto 

satisfeito e feliz com os resultados obtidos e ainda mais com suas possibilidades. O teatro e 

os questionamentos são cíclicos, permeiam nosso cotidiano enquanto arte-educadores e 

amadurecem nossa prática. Chegar ao fim deste trabalho é como chegar ao fim de uma 

história: fechamos a última página de uma para abrirmos a primeira de outra. O nosso ciclo 

na arte-educação é repleto de era uma vez e feliz pra sempre. Ainda bem. 
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Apêndice A: Planos de aula 

PLANO DE AULA nº. 01 Data: 22/maio/2015 
 

Dados de Identificação: 

Nome do licenciando(a): Carlos Eduardo de Oliveira Prado 

Escola: Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr. Francisco Simões 

Ano / Turma: 1º ano 

Carga horária da aula:120 minutos 

Dia da semana / horário: quarta-feira às 13h45min 

 

Objetivo geral: Conhecer o professor e criar as primeiras relações de grupo. 

Objetivos específicos: iniciar as práticas de jogos lúdicos e teatrais; experimentar 

brincadeiras de grupo com a turma e o professor. 

Conteúdos: jogos populares; iniciação teatral; expressão corporal. 

Desenvolvimento da aula: 

- Apresentação: sentados em roda, o professor fará uma breve apresentação, de maneira não 

formal, apenas conversando com os alunos. Depois, cada um irá se apresentar também de 

maneira simples, falando, basicamente, seus nomes e sua idade. Depois que todos já tiverem 

falado, todos ficam em pé e nos reapresentamos, mas agora, cada um deve falar o nome e 

fazer uma careta. Depois disso, os demais jogadores devem repetir o nome e a careta de 

quem acabou de fazer. 15 minutos.  

- Alongamento simples, direcionado, a partir da música popular Minha boneca de lata: o 

professor ensinará a música da boneca de lata da maneira original: a cada parte “amassada”, 

para desamassar é necessário tocar nela. Depois, quando os alunos já tiverem aprendido a 

mesma, haverá uma mudança na regra do jogo. Ao invés de tocar na parte amassada, o aluno 

terá que movimentar a mesma, alongando-a. 15 minutos. 

- Alongamento/aquecimento: jogo da estátua. O professor dará o comando para os 

participantes, de mexer uma parte do corpo. Quando o mesmo falar a palavra estátua os 

jogadores devem parar na posição em que estão. A cada retorno para a movimentação, uma 

parte do corpo é inserida. (Ex. primeiro mexe um braço, depois os dois braços, depois 

cabeça, depois tronco...) 10 minutos. 

- Expressão corporal: jogo O rei mandou. Um jogador é convidado para ser o rei. Ele deve 

dar comandos para os outros jogadores, (ex: o rei mandou imitar um macaco) que devem 

obedecer com prontidão. Os comandos podem ser combinados com o rei, Na primeira 

rodada, só podem comandos de imitar animais. Na segunda, só podem comandos de fazer 

sons, (ex: a terceira rodada, só podem comandos de imitar praticantes de esportes). A ideia é 

de que o professor levará apenas dois ou três comandos, e os alunos comecem a trazer os 

novos para os reis que forem comandando a brincadeira. 20 minutos. 

- Intervalo de 10 minutos para tomar água (o tempo do intervalo apenas para beber água tem 

que ser de 10 ou mais minutos por conta de a escola ter um único bebedouro). 
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- Expressão corporal/improvisação: os jogadores devem escolher qual foi a imitação que 

mais gostaram de fazer durante o jogo anterior. Todos são convidados a refazer essa 

imitação, caminhando pela sala. Depois que todos já estiverem fazendo, o professor dá 

orientações para que cada personagem interaja com outro que encontrar. Devem se 

cumprimentar e conversar. Seguem os comandos para continuar andando, encontrar outro 

colega, ou formar trios, etc. 20 minutos. 

- Relaxamento: Os personagens recebem o comando de que estão ficando com sono, e 

devem deitar espalhados pela sala e fechar os olhos. O professor dá estímulos de coisas em 

que eles devem pensar, e de como inspirar e expirar. Todos ficam deitados, até terem o 

comando de se espreguiçar e sentar em roda. 10 minutos. 

- Conversa sobre a aula: cada um é convidado a falar brevemente o que achou dos jogos do 

dia, a partir das falas trazidas, o professor vai explicando como esses jogos podem ajudar a 

fazer teatro. 15 minutos. 

Organização da turma para retorno à sala de aula.  

Recursos: sala ampla, com espaço para as atividades propostas. 

Referências: 

SPOLIN, Viola. Improvisação para o teatro. São Paulo: Perspectiva, 2010. 
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PLANO DE AULA nº. 02 Data: 01/junho/2015 
 

Dados de Identificação: 
Nome do licenciando(a): Carlos Eduardo de Oliveira Prado 

Escola: Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr. Francisco Simões 

Ano / Turma: 1º ano 

Carga horária da aula:120 minutos 

Dia da semana / horário: segunda-feira às 13h45min 

 

Objetivo geral: Conhecer o professor e os alunos e criar as primeiras relações de grupo. 

 

Objetivos específicos: iniciar as práticas de jogos lúdicos e teatrais; experimentar 

brincadeiras de grupo com a turma e o professor. 

 

Conteúdos: jogos populares; iniciação teatral; expressão corporal. 

 

Desenvolvimento da aula: Conversa sobre a semana. Sentados em roda, cada um fala 

rapidamente sobre o que fez desde o último encontro até o dia de hoje. 10 minutos.  

 

- Alongamento simples, guiado pelo professor, bem rápido para cada parte do corpo. Depois 

de já tiver feito todo, cantamos a música Minha boneca de lata, com a variação proposta na 

última aula. 10 minutos 

 

- Aquecimento/concentração: Jogo do morto-vivo. 10 minutos. 

 

- Concentração: Caminhada numérica, com apenas um ou dois comandos, por conta de a 

turma ainda não ter experiências em teatro. 10 minutos. 

 

- Intervalo 15 minutos. Na volta, retorna a caminhada por mais 5 minutos, para voltar à 

concentração. 

 

- Criação de história: divididos de cinco em cinco, cada grupo deverá pensar uma história e 

mostrar para os colegas da turma, fazendo uma representação. 30 minutos. 

 

- Relaxamento. Retornamos à ideia da caminhada, e todos vão deitando no chão, então 

recebem comandos para fechar os olhos, irem se aquietando. 10 minutos 

 

- Conversa final sobre a aula. 10 minutos. 

 

- Organização para voltar pra sala. 10 minutos. 

 

Recursos: sala ampla, com espaço para as atividades propostas. 

 

Referências: 

SPOLIN, Viola. Improvisação para o teatro. São Paulo: Perspectiva, 2010. 
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PLANO DE AULA nº. 03 Data: 11/junho/2015 
 

Dados de Identificação: 
Nome do licenciando(a): Carlos Eduardo de Oliveira Prado 

Escola: Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr. Francisco Simões 

Ano / Turma: 1º ano 

Carga horária da aula:120 minutos 

Dia da semana / horário: quinta-feira às 15h 

 

Objetivo geral: Incentivar a prática literária e a criação dramatúrgica. 

 

Objetivos específicos: aguçar o sentido de ouvir histórias; compreender o texto literário e a 

diferença do texto dramático; iniciar a construção do texto dramático. 

 

Conteúdos: jogos populares; iniciação teatral; expressão corporal. 

 

Desenvolvimento da aula: Conversa sobre a semana. Sentados em roda, cada um fala 

rapidamente sobre o que fez desde o último encontro até o dia de hoje. 10 minutos.  

 

- Alongamento simples, guiado pelo professor, bem rápido para cada parte do corpo. 10 

minutos. 

 

- Aquecimento/concentração: Jogo do morto-vivo. 10 minutos. 

 

- Contação de história. Os alunos vão ouvir a história Gildo, que fala de um elefante que tem 

medo de balões. 10 minutos. 

 

- Conversa sobre a história: questionamento sobre o que eles “aprenderam” com ela e, 

depois, entrar no assunto do medo de Gildo por balões e dos medos que cada um tem, e 

como podemos fazer para amenizar os mesmos. 15 minutos. 

 

Intervalo de 15 minutos. 

 

- Improvisação: Divididos em grupo, os jogadores deverão encenar uma parte da história do 

Gildo. Modificando ou não a leitura. Depois de todos os grupos já terem feito, eles serão 

convidados a refazer, só que agora um momento antes do começo da história, propondo 

motivos que levaram Gildo tem medo de balão. Se ainda sobrar tempo, improvisaremos a 

partir do medo de algum dos estudantes de cada grupo. 40 minutos. 

 

- Organização para voltar pra sala. 10 minutos. 

 

Recursos: sala ampla, com espaço para as atividades propostas. 

 

Referências: 

SPOLIN, Viola. Improvisação para o teatro. São Paulo: Perspectiva, 2010. 

RANDO, Silvana. Gildo. São Paulo: Brinque-Book, 2010. 

  



53 
 

PLANO DE AULA nº. 04 Data: 12/junho/2015 
 

Dados de Identificação: 
Nome do licenciando(a): Carlos Eduardo de Oliveira Prado 

Escola: Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr. Francisco Simões 

Ano / Turma: 1º ano 

Carga horária da aula:90 minutos 

Dia da semana / horário: sexta-feira às 14h 

 

Objetivo geral: Incentivar a prática literária e a construção dramatúrgica. 

 

Objetivos específicos: aguçar o sentido de ouvir histórias; compreender o texto literário e a 

diferença do texto dramático; iniciar a construção do texto dramático. 

 

Conteúdos: jogos populares; iniciação teatral; expressão corporal; dramaturgia 

 

Desenvolvimento da aula: Alongamento simples, guiado pelo professor, bem rápido para 

cada parte do corpo. 10 minutos. 

 

- Aquecimento/concentração: Jogo do morto-vivo. 10 minutos. 

 

- Concentração: Escravos de jó: música popular; sentados em roda, todos cantam a música e 

passam um objeto, para o lado no ritmo da música. Num segundo momento, todos tentam 

fazer com o corpo, pulando, ao invés de fazer com o objeto. 10 minutos. 

 

- Retomada sobre a história: questionamento sobre o que eles “aprenderam” com ela e, 

depois, entrar no assunto do medo de Gildo por balões e dos medos que cada um tem, e 

como podemos fazer para amenizar os mesmos. 10 minutos. 

 

- Improvisação: Divididos em grupo, os jogadores deverão encenar uma parte da história do 

Gildo. Modificando ou não a leitura. Depois de todos os grupos já terem feito, eles serão 

convidados a refazer, só que agora um momento antes do começo da história, propondo 

motivos que levaram Gildo tem medo de balão. Se ainda sobrar tempo, improvisaremos a 

partir do medo de algum dos estudantes de cada grupo. 40 minutos. 

 

- Organização para voltar pra sala. 10 minutos. 

 

Recursos: sala ampla, com espaço para as atividades propostas. 

 

Referências: 

RANDO, Silvana. Gildo. São Paulo: Brinque-Book, 2010. 

SPOLIN, Viola. Improvisação para o teatro. São Paulo: Perspectiva, 2010. 
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PLANO DE AULA nº. 05 Data: 17/junho/2015 
 

Dados de Identificação: 
Nome do licenciando(a): Carlos Eduardo de Oliveira Prado 

Escola: Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr. Francisco Simões 

Ano / Turma: 1º ano 

Carga horária da aula:90 minutos 

Dia da semana / horário: sexta-feira às 14h 

 

Objetivo geral: Incentivar a prática literária e a construção dramatúrgica. 

 

Objetivos específicos: compreender o texto literário e a diferença do texto dramático; 

iniciar a construção do jogo de improviso e do texto dramático. 

 

Conteúdos: jogos populares; iniciação teatral; expressão corporal; improvisação 

 

Desenvolvimento da aula: 
- Alongamento simples, guiado pelo professor, bem rápido para cada parte do corpo. 10 

minutos. 

 

- Aquecimento/concentração: Jogo do morto vivo. 10 minutos. 

 

- Concentração: Escravos de jó: música popular; sentados em roda, todos cantam a música e 

passam um objeto, para o lado no ritmo da música. Num segundo momento, todos tentam 

fazer com o corpo, pulando, ao invés de fazer com o objeto. 10 minutos. 

 

- Improvisação: Nos grupos divididos da aula anterior, retomar as três propostas de 

improvisação a partir do medo escolhido. Depois disso, refazê-las com as sugestões trazidas 

por eles para melhorar e, se for necessário, sugerir maneiras de dinamizar o jogo. 

 

Organização para voltar pra sala. 10 minutos. 

 

Recursos: sala ampla, com espaço para as atividades propostas. 

 

Referências: 

RANDO, Silvana. Gildo. São Paulo: Brinque-Book, 2010. 

SPOLIN, Viola. Improvisação para o teatro. São Paulo: Perspectiva, 2010. 
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PLANO DE AULA nº. 06 Data: 19/junho/2015 
 

Dados de Identificação: 
Nome do licenciando(a): Carlos Eduardo de Oliveira Prado 

Escola: Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr. Francisco Simões 

Ano / Turma: 1º ano 

Carga horária da aula:90 minutos 

Dia da semana / horário: sexta-feira às 14h 

 

Objetivo geral: Incentivar a prática literária e a construção dramatúrgica. 

 

Objetivos específicos: compreender o texto literário e a diferença do texto dramático; 

iniciar a construção do jogo de improviso e do texto dramático. 

 

Conteúdos: jogos populares; iniciação teatral; expressão corporal; improvisação. 

 

Desenvolvimento da aula: 
- Alongamento simples, guiado pelo professor, bem rápido para cada parte do corpo. 10 

minutos. 

 

- Aquecimento/concentração: Jogo do morto vivo. 10 minutos. 

 

- Concentração: Escravos de jó: música popular; sentados em roda, todos cantam a música e 

passam um objeto, para o lado no ritmo da música. Num segundo momento, todos tentam 

fazer com o corpo, pulando, ao invés de fazer com a o objeto. 10 minutos. 

 

- Improvisação: Nos grupos divididos da aula anterior, retomar as três propostas de 

improvisação a partir do medo escolhido. Depois disso, refazê-las com as sugestões trazidas 

por eles para melhorar e, se for necessário, sugerir maneiras de dinamizar o jogo. 50 

minutos. 

 

Organização para voltar pra sala. 10 minutos. 

 

Recursos: sala ampla, com espaço para as atividades propostas. 

 

Referências: 

RANDO, Silvana. Gildo. São Paulo: Brinque-Book, 2010. 

SPOLIN, Viola. Improvisação para o teatro. São Paulo: Perspectiva, 2010. 
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PLANO DE AULA nº. 07 Data: 24/junho/2015 
 

Dados de Identificação: 
Nome do licenciando(a): Carlos Eduardo de Oliveira Prado 

Escola: Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr. Francisco Simões 

Ano / Turma: 1º ano 

Carga horária da aula:90 minutos 

Dia da semana / horário: sexta-feira às 14h 

 

Objetivo geral: Incentivar a prática literária e a construção dramatúrgica. 

 

Objetivos específicos: aguçar o sentido de ouvir histórias; compreender o texto literário e a 

diferença do texto dramático; criar cenas a partir do conto literário. 

 

Conteúdos: jogos populares; iniciação teatral; expressão corporal; dramaturgia. 

 

Desenvolvimento da aula: 
- Alongamento simples, guiado pelo professor, bem rápido para cada parte do corpo. 10 

minutos. 

 

- Concentração/aquecimento: música Cabeça, ombro, joelho e pé. 5 minutos. 

 

- Contação de história: Um inseto muito feio. 15 minutos. 

 

- Conversa sobre a história contada: o que acada um entendeu sobre ela, que mensagem 

ficou, como é ser diferente dos outros. 10 

 

- Improvisação: Divididos em grupo, os jogadores deverão encenar sua versão da história 

contada. Modificando ou não a leitura. 40 minutos. 

 

Organização para voltar pra sala. 10 minutos. 

 

Recursos: sala ampla, com espaço para as atividades propostas. 

 

Referências: 
 

LIZ, Pichon. Um inseto muito feio. Jandira: Ciranda Cultural. s/d. 

SPOLIN, Viola. Improvisação para o teatro. São Paulo: Perspectiva, 2010. 
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PLANO DE AULA nº. 08 Data: 26/junho/2015 
 

Dados de Identificação: 
Nome do licenciando(a): Carlos Eduardo de Oliveira Prado 

Escola: Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr. Francisco Simões 

Ano / Turma: 1º ano 

Carga horária da aula:60 minutos 

Dia da semana / horário: sexta-feira às 14h 

 

Objetivo geral: Continuar as atividades da aula passada de incentivar a prática literária e a 

construção dramatúrgica. 

 

Objetivos específicos: aguçar o sentido de ouvir histórias; compreender o texto literário e a 

diferença do texto dramático; criar cenas a partir do conto literário. 

 

Conteúdos: jogos populares; iniciação teatral; expressão corporal; dramaturgia. 

 

Desenvolvimento da aula: 
- Alongamento/concentração/aquecimento: música Cabeça, ombro, joelho e pé. 5 minutos. 

 

- Improvisação: Retomar os grupos da aula anterior. Divididos em grupo, os jogadores 

deverão encenar sua versão da história contada. Modificando ou não a leitura. 40 minutos. 

 

Organização para voltar pra sala. 10 minutos. 

 

Recursos: sala ampla, com espaço para as atividades propostas. 

 

Referências: 
 

LIZ, Pichon. Um inseto muito feio. Jandira: Ciranda Cultural. s/d. 

SPOLIN, Viola. Improvisação para o teatro. São Paulo: Perspectiva, 2010. 
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PLANO DE AULA nº 09. Data: 01/julho/2015 
 

Dados de Identificação: 
Nome do licenciando(a): Carlos Eduardo de Oliveira Prado 

Escola: Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr. Francisco Simões 

Ano / Turma: 1º ano 

Carga horária da aula:100 minutos 

Dia da semana / horário: quarta-feira às 14h 

 

Objetivo geral: Desenvolver práticas de improvisação a partir de texto dramático. 

 

Objetivos específicos: aguçar o sentido de ouvir histórias; compreender o texto literário e a 

diferença do texto dramático; criar cenas a partir da história contada.  

 

Conteúdos: jogos populares; iniciação teatral; expressão corporal; dramaturgia. 

 

Desenvolvimento da aula: 
- Concentração/aquecimento: música Cabeça, ombro, joelho e pé. 5 minutos. 

 

- Contação de história: O Macaco e a Velha. 20 minutos. 

 

- Conversa sobre a história contada: o que cada um entendeu sobre ela, quem é o vilão, 

quem é o “mocinho”, como a história poderia terminar. 15 minutos.  

 

- Jogo da imitação dos personagens: todos os jogadores são convidados a caminhar pelo 

espaço e, a cada comando, imitam um personagem da história. Depois, seguindo os 

estímulos do mediador, eles devem interagir com os personagens que encontrarem. 15 

minutos. 

 

- Improvisação: Todos sentados, voluntariamente são convidados a fazer um personagem da 

história e ir à frente da turma e contar a mesma para todos. Só vão para cena os jogadores 

que sentem o desejo de ir. 35 minutos. 

 

- Organização para voltar pra sala. 10 minutos. 

 

Recursos: sala ampla, com espaço para as atividades propostas. 

 

Referências: 
 

BENDER, Ivo. O macaco e a velha: uma trilogia para crianças. 5ª edição. Porto Alegre: 

Mercado Aberto, 1988. 

SPOLIN, Viola. Improvisação para o teatro. São Paulo: Perspectiva, 2010. 
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PLANO DE AULA nº 10. Data: 03/julho/2015 
 

Dados de Identificação: 
Nome do licenciando(a): Carlos Eduardo de Oliveira Prado 

Escola: Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr. Francisco Simões 

Ano / Turma: 1º ano 

Carga horária da aula:100 minutos 

Dia da semana / horário: quarta-feira às 14h 

 

Objetivo geral: Desenvolver práticas de improvisação a partir de texto dramático. 

 

Objetivos específicos: Improvisar a partir da história contada na última aula (O Macaco e a 

Velha); experimentar a criação de histórias a partir de um texto dramático contado.  

 

Conteúdos: jogos populares; iniciação teatral; expressão corporal; dramaturgia; 

improvisação. 

 

Desenvolvimento da aula: 
- Desenho da história: cada um deve criar um desenho a partir da história contada, e colocar 

nele o que sentir vontade. 20 minutos. 

 

- Concentração/aquecimento: música “cabeça, ombro, joelho e pé”. 5 minutos. 

 

- Improvisação: Todos sentados, voluntariamente são convidados a fazer um personagem da 

história e ir à frente da turma e contar a mesma para todos. Só vão para cena os jogadores 

que sentem o desejo de ir. 40 minutos. 

 

- Transformação da história: sentados, todos conversaremos sobre como mudar a história 

contada, como inserir novos personagens ou mesmo trocar os que já estão na história por 

outro. Se, a partir dos jogadores, surgir algo que possa ser interessante, o proponente será 

convidado a improvisar. 20 minutos. 

 

- Conversa sobre as aulas de teatro: sendo a última aula, tentar buscar nos jogadores alguma 

percepção sobre as aulas que fizemos. 20 minutos. 

 

Recursos: sala ampla, com espaço para as atividades propostas. 

 

Referências: 
 

- BENDER, Ivo. O macaco e a velha: uma trilogia para crianças. 5ª edição. Porto Alegre: 

Mercado Aberto, 1988. 

- SPOLIN, Viola. Improvisação para o teatro. São Paulo: Perspectiva, 2010. 
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Anexo A: declaração da escola acerca da realização da prática 
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Anexo B: modelo de autorização de uso de imagem dos alunos 

participantes do experimento prático 

 

 

 

 

 

AUTORIZAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eu,_________________________________________________________, 

portador(a) do RG nº_______________________ autorizo o uso da imagem do(a) menor 

_________________________________________________________________ à ser 

utilizado pelo estudante Carlos Eduardo de Oliveira Prado, acadêmico do curso de Teatro-

licenciatura, na sua pesquisa realizada na Escola Estadual de Ensino Fundamental Francisco 

Simões, sendo liberada sua imagem e depoimentos em qualquer meio de comunicação para 

fins didáticos, de pesquisa e divulgação de conhecimento científico sem quaisquer ônus e 

restrições. 

 Fica ainda autorizada, de livre espontânea vontade, para os mesmos fins, a cessão de 

direitos da veiculaçao, não recebendo para tanto qualquer tipo de remuneração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelotas,____de maio de 2015. 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do Responsável 
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Anexo C: transcrição das histórias selecionadas para o experimento 

prático (em ordem cronológica de utilização) 

 

Gildo (Silvana Rando) 

Gildo é muito corajoso. 

Ele adora montanha-russa gigante, daquelas de perder o fôlego. 

Não perde um filme de terror, seja de fantasma, múmia ou vampiro. 

Gosta muito de se apresentar em público. 

Gildo consegue até trocar a fralda de sua irmã Laurinha. 

Mas, como acontece com muita gente, existe uma coisa que o deixa apavorado. 

Gildo tem medo de... Bexigas! 

Daquelas lindas e coloridas que usamos para enfeitar as festas. Para Gildo, isso é motivo de 

perder o sono. Em toda festa de aniversário é a mesma coisa: na noite anterior, Gildo não 

consegue pregar os olhos. 

Na festa, gosta muito da folia com os amigos. 

Mas, depois de cantar parabéns, ele já sabe: é hora de se esconder, pois as bexigas vão ser 

distribuídas. 

Um belo dia, Gildo foi à festa do Paulo, e uma coisa aterrorizante aconteceu. Ele estava 

distraído, quando a mãe do aniversariante, com a melhor das intenções, amarrou em seu 

braço um cordão com uma bexiga! 

Gildo, desesperado, tentou arrancar o cordão, mas a mãe do Paulo era ótima em dar nós. 

Devia ser marinheira. 

Ele precisou ir embora com a bexiga, os dois juntinhos. Foi um longo caminho de volta... 

Assim que entrou em casa, foi logo querendo se livrar dela. Mas as bexigas são tão 

teimosas! 

Foram várias tentativas, fazia meia hora que ele a empurrava de um lado para outro, quando, 

de repente, percebeu que não sentia mais tanto medo, só um pouquinho... 

Com muito cuidado, brincou mais um pouquinho. À noite, cansado, sorriu para ela e dormiu. 

No dia seguinte, ele puxou o cordão e teve uma surpresa: sua bexiga estava murchinha, 

murchinha. Gildo ficou triste, mas só um pouquinho. 

Ainda chateado, Gildo foi para a escola. Assim que a professora entrou na classe, começou a 

distribuir vários papeizinhos, os amigos pareciam bem animados. 
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Era um convite para o aniversário da Verinha, que seria no próximo sábado. E agora? Será 

que Gildo vai dormir na noite de sexta-feira? 

Bom, talvez só um pouquinho... 

 

Um inseto muito feio (Liz Pichon) 

Era uma vez Fran, um bichinho feio. Ela era um inseto muito feio. 

Todos os outros insetos eram um pouco feios, mas ela era, de longe, o mais feio de todos. 

Ela tinha enormes olhos esbugalhados, uma cabeça realmente estranha e torta, pelos 

horríveis nas costas, e tortas patas roxas. Que visão era aquela! 

Fran gostaria de saber por que os outros insetos não se pareciam com ela. Então, ela 

perguntou para eles. 

– Inseto vermelho e manchado, por que os seus olhos são tão pequenos e não grandes e 

esbugalhados como os meus? 

– Meus olhos são tão pequenos para que eu possa me esconder entre as frutas e me proteger 

dos pássaros - disse o inseto vermelho e manchado. 

– Inseto da pele verde, por que você é verde e suas costas são tão lisinhas e não são peludas 

como as minhas? - perguntou Fran. 

– As minhas costas lisinhas e minha cor verde significam que eu posso me esconder entre as 

folhas e me proteger dos pássaros - disse o inseto da pele verde. 

– Pequenino inseto azul, por que você possui grandes asas esvoaçantes enquanto eu não 

tenho nenhuma? - perguntou Fran. 

– Eu uso minhas grandes asas esvoaçantes para voar o mais longe possível e me proteger dos 

pássaros, indo para o alto dos céus... Desse jeito! - disse o pequenino inseto azul. 

“Hummm”- pensou Fran, “Se eu tivesse olhos pequenos, uma pele verde, costas lisinhas e… 

adoráveis asas esvoaçantes, então eu também estaria protegida dos pássaros!” 

Então, Fran decidiu que ela mesma faria uma máscara para que seus olhos parecessem 

menores… E usou uma folha para fazer sua pele verde e suas costas lisinhas… Ela ainda 

encontrou um par de asas esvoaçantes. 

– Agora eu também estou protegida dos pássaros! - ela disse. 

Mas Fran não estava completamente a salvo… Aquele divertido disfarce fez com que ela se 

destacasse ainda mais! Agora todos poderiam notá-la, inclusive um enorme e faminto 

pássaro no céu… 
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–Nham, nham– fez o pássaro. – Veja aquela deliciosa e suculenta criatura ali embaixo, ela 

parece muito saborosa! 

E ele voou em direção daquele gostoso petisco de inseto. 

– ARGH! - gritou Fran quando o pássaro chegou bem perto. 

Os outros insetos se esconderam e voaram rapidamente. Então, algo muito estranho 

começou a acontecer de repente… 

O ENORME SUSTO fez com que Fran ficasse mais feia ainda. 

Seus grandes olhos esbugalhados ficaram maiores. 

Sua cabeça estranha e torta começou a se balançar. 

Os horríveis pelos de suas costas se arrepiaram. 

E suas patas tortas e roxas começaram a se sacudir. 

Ela parecia HORRÍVEL. 

– UGH! - disse o pássaro. – Aquele inseto não parece nada AGRADÁVEL. Isso pode até me 

dar dor de barriga! 

Então ele voou para longe, procurando uma suculenta lagarta. 

– VIVA FRAN! - comemoraram os outros insetos. 

– Ela é tão feia que assustou o pássaro e o mandou para longe! 

– Eu amo ser feia! - disse Fran orgulhosamente. 

Francisco Feioso concordou. Ele a achou deslumbrante. 

Eles se apaixonaram imediatamente e tiveram uma enorme família de bebes insetos… Que 

eram ainda mais feios que seus pais! 

 

O Macaco e a Velha (Ivo Bender) 

1. O pátio da casa de Dona Doninha. Amanhece. Um galo canta. Música. 

 

DONINHA 

O galo cantou, o sol já vem nascendo e é hora de começar o dia. (alegremente) Bom dia, sol. 

Bom dia, galo. Bom dia, dia! Antes de ir-me para a horta semear rabanete, vou tratar do meu 

café-da-manhã. Quer dizer, vou tomar minha batida de banana. (canta) 

  Batida de banana 

  Com leite da vaca mimosa, 

  Me deixa com saúde 

  E a pele cor de rosa. 
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E é por isso que vou até minha plantação de bananeiras colher um cacho bem maduro. Mas 

antes, vou botar um lenço na cabeça. Esta neblina da manhã pode me deixar resfriada. 

(espirra) Viu só? porque é que fui falar? (espirra novamente) Cala-te, boca!(sai espirrando) 

 

2. O interior do bananal. 

 

SIMÃO 

(entrando) Bom dia, sol! Como vai essa força, bananal? (um passarinho pia, Simão olha 

para cima e o vê) Tudo certinho, passarinho? (para o público) Estou aqui para colher umas 

bananinhas bem madurinhas e – noc, nhoc, nhoc,! – fazer minha refeição. Olhem só que 

banana amarelinha. Até parece ouro! Se está bonita assim por fora, imaginem a gostosura 

que está por dentro. Vou comer essa banana de uma vez. Depois, vou dormir até o meio-dia. 

Estou com um sono danado. (vai colher a banana quando ouve a voz de Dona Doninha, que 

chega cantando) Chi… Lá vem a velha Dona Doninha, a dona do bananal. Se ela me 

descobre, vai ficar uma fera. E para evitar encrenca, vou me esconder por aí. (some por trás 

de uma bananeira) 

 

DONINHA 

(de lenço à cabeça e cesto ao braço) Bom dia, bananeiras. Passaram bem a noite? E a lua 

estava linda? (para de nariz para o ar) Ué, que cheio forte é esse? Até parece que um 

macaco muito meu conhecido anda por perto 

 

SIMÃO 

(mostrando o rosto para o público) Será que ela já me descobriu? 

 

DONINHA 

(para o público) Será que o Macaco Simão já anda por aqui de novo? 

 

SIMÃO 

(disfarçando a voz) Não é nada disso, Dona Doninha. O macaquinho Simão foi fazer uma 

viagem ao Amazonas. 

 

DONINHA 
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Mas que foi ele fazer por aquelas bandas de lá, Dona Bananeira? 

 

SIMÃO 

Foi provar um novo tipo de banana que só cresce por lá. 

 

DONINHA 

Pois espero que fique no Amazonas. Deixa-me ver esta banana. (colhe a banana cobiçada 

por Simão) Parece gostosa. Até mais tarde, Dona Bananeira. 

 

SIMÃO 

Até logo, comadre Doninha. 

 

DONINHA 

(após afastar-se uns passos, para o público) Aquele macaco tinhoso pensa que não 

reconheci a voz dele. Acha que não notei a falta de meia dúzia de bananas naquele cacho. 

Mas vou dar um jeito nisso. Tenho uma armadilha prontinha pra ele. (sai) 

 

SIMÃO 

Agora que Dona Doninha se foi, posso continuar com a minha refeição. (sai de por trás da 

bananeira) Depois, vou tirar uma soneca. O baile dos macacos foi sensacional e ainda não 

dormi um minuto sequer. (canta e dança enquanto colhe as bananas) 

  Banana madura 

  Na ponta deste cacho, 

  Te apanho e te descasco, 

  Num, dois, três eu te despacho. 

  Banana dourada 

  De polpa macia, 

  Quem te olha por fora 

  Não te avalia. 

  Banana macia, 

  Tenrinha, gostosa, 

  Teu aroma é mais doce 

  Que o aroma da rosa. 
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(quando termina de cantar, deita de costas para o público e adormece ressonando) 

 

DONINHA 

(entra trazendo o boneco de piche) Este boneco de piche que eu tinha guardado na despensa 

serve muito bem para prender ladrão atrevido. O macaco Simão vai ter a maior surpresa da 

vida. Quando encontrar o boneco pela frente, não vai querer, nunca mais, roubar fruta de 

ninguém. (planta o boneco bem no centro do bananal e sai) 

 

3. Ainda o interior do bananal 

 

O BONECO 

(canta) 

  Eu sou o boneco de piche 

  Pretinho como carvão, 

  Fui criado por minha dona 

  Para prender um ladrão. 

  Macaco que rouba banana 

  Não merece perdão: 

  Eu prendo na mesma hora 

  – grudado na minha mão! 

  Eu sou o sentinela, 

  O guarda do bananal, 

  Só tenho um grande problema: 

  Não posso sair do quintal. 

  Meu pé está enterrado, 

  Fincado fundo no chão, 

  Me mexo pra tudo que é lado 

  Cantando esta canção. 

 

SIMÃO 

(acorda, boceja e espreguiça-se) Sonhei que tinha alguém cantando por aí… Credo! Quem é 

esse sujeito preto parado aí feito um boneco? 
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O BONECO 

Sou o protetor das bananeiras de Dona Doninha. De hoje em diante, para roubar, você vai ter 

que me enfrentar. 

 

SIMÃO 

Está me desafiando, é? Me entrega já uma banana. 

 

O BONECO 

Não entrego nada. 

 

SIMÃO 

Me passa duas bananas. 

 

O BONECO 

Não dou nenhuma. 

 

SIMÃO 

Me passa agora mesmo três bananas. 

 

O BONECO 

Não dou uma, nem duas, nem três nem coisa nenhuma! 

 

SIMÃO 

Me entrega três bananas ou te dou um bofetão! 

 

O BONECO 

(rindo) Essa não. 

 

SIMÃO 

Então, lá vai. Toma. (dá um tapa na cara do Boneco e fica grudado) Ui, minha mão ficou 

presa. Me solta, boneco danado! 

 

O BONECO 
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Não solto nada, não. 

 

SIMÃO 

Me solta a mão ou lá vai outro tapa! Toma! Ai, ai, ai! Fiquei todo grudado! 

 

DONINHA 

(entra de vara na mão) Até que enfim te apanho, Macaco Simão! Agora você vai aprender 

como arte uma urtiga. Toma, toma, toma. (Ela bate e Simão pula, grita e procura safar-se) 

Por enquanto, chega. Mais tarde eu volto e resolvo se solto você ou não. (sai) 

 

SIMÃO 

(queixando-se para o público) Estou todo doído. A velha Doninha tem mais força do que eu 

pensava. Me solta, boneco malvado. 

 

O BONECO 

Não solto, já disse. 

 

SIMÃO 

Pois vou dar-te um pontapé. 

 

O BONECO 

Quem avisa amigo é. Teu pé vai ficar grudado também. 

 

SIMÃO 

(para o público) Ele tem razão. Não posso lhe dar m pontapé. Mas tenho que me livrar desse 

grude de qualquer maneira. (esforça-se para se livrar) Se a velha Doninha me pega de novo, 

é capaz de me bater mais ainda. (depois de muito esforço, consegue livrar-se) Tchau, boneco 

de piche. 

 

O BONECO 

Tchau, macaquinho tinhoso. (Simão sai) 

 

4. Uma clareira na floresta. Simão entra e senta numa pedra. 
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SIMÃO 

Ai, ai, como se não me bastasse a surra, ainda fiquei com minhas mãos sujas de piche. 

Minha namorada não vai gostar nada disso. Tudo por causa de uma só bananinha. Ai, 

comecei mal o dia. Mas deixa pra lá que vou tirar minha desforra. Vou até em casa buscar a 

pele de leão que me serve de tapete na sala. E com essa pele… (para o público) Mas não 

digo nada. A floresta tem ouvidos e se alguém fica sabendo, meu plano pode falhar. O 

negócio é calar o bico. 

 

5. O pátio da casa e Dona Doninha. Vê-se o poço onde ela busca água. Simão já está a 

postos, vestido de leão e, por trás deuma touceira, espreita. 

 

DONINHA 

(canta) 

  O pátio já está varrido, 

  A roupa toda lavada, 

  Vou pro poço puxar água 

  Que ela não é encanada. 

  Água do poço, bem fresquinha, 

  Gostosa de se beber, 

  Boto um pouco na quartinha 

  Boto o resto pra ferver. 

  E faço um feijão gostoso 

  E uma sopa de um só osso, 

  Em tudo entra um pouco 

  Desta água do meu poço 

 

Alô meu poço, como vai essa agüinha gelada? 

 

SIMÃO 

(imitando a voz do poço) Vai quase tudo bem, Dona Doninha. 

 

DONINHA 
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Quase por que, “seu” poço? 

 

SIMÃO 

É que a noite passada recebi a visita de um leão. 

 

DONINHA 

Um leão? De juba e tudo? 

 

SIMÃO 

De juba e tudo, sim senhora. E que me bebeu a metade de minha água. 

DONINHA 

Cruzes! Que sede tão grande, hein “seu” poço? 

 

SIMÃO 

Pois é isso. Agora estou com água só pelo joelho. 

 

DONINHA 

O que acho mais estranho nessa história é que não tem leão por aqui. Só onça. E, mesmo 

assim, no fundo da floresta, entocada numa toca. 

 

SIMÃO 

Então olhe para dentro da minha boca e veja como estou com pouca água. 

 

DONINHA 

Está querendo me fazer de boba, é? Onde anda o balde que deixei por aqui? 

 

SIMÃO 

O leão levou. 

 

DONINHA 

Isso já é demais. Vou buscar uma vasilha lá dentro. (volta-se e dá de cara com Simão 

disfarçado) Ai! O poço tinha razão! Tem um leão no meu quintal! Socorro! (correria pela 

cena. Ela chama por socorro. Simão a persegue e ela tropeça caindo no poço) 
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SIMÃO 

(tirando o disfarce) Pronto, agora é a vez dela aprender uma lição. De hoje em diante, ela 

vai repartir as bananas comigo. 

 

DONINHA 

(chama do fundo do poço) Socorro, “seu” moço, me tire daqui. Esta água é muito fria e 

posso ficar resfriada. (espirra) 

 

SIMÃO 

(falando para dentro do poço) Isso é pra não se meter com Simão, o gorilão das bananeiras. 

 

DONINHA 

Socorro, “seu” moço, me tire daqui senão eu me gripo no fundo do poço! (espirra) 

 

SIMÃO 

Dona Doninha, escute: Eu retiro a senhora daí se me promete… 

 

DONINHA 

O quê? 

 

SIMÃO 

Se me promete um cacho de banana madurinho por mês. 

DONINHA 

(espirra)Atchim! 

 

SIMÃO 

(para o público) Ela disse que sim, ela disse que sim! 

 

DONINHA 

Nada disso, “seu” macaco! 

 

SIMÃO 
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Quer dizer que não vai entrar em acordo comigo? 

 

DONINHA 

Atchim, atchim, atchim! 

 

SIMÃO 

Também, não precisa exagerar, Dona Doninha. 

 

O POÇO 

(surge de seu fundo) Escuta aqui, malandro. 

 

SIMÃO 

Epa! 

 

O POÇO 

Eu sou o Poço e quero saber que brincadeira é essa de jogar gente dentro de mim? 

 

SIMÃO 

Não é nada, não senhor. 

 

O POÇO 

Como não é nada? 

 

SIMÃO 

Só quis dar um susto na velha. 

 

O POÇO 

Pois tira ela daqui duma vez. 

 

SIMÃO 

Era só o que faltava. 

 

O POÇO 
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Não vê que minha água é muito fria e pode fazer mal pro reumatismo dela? 

 

SIMÃO 

Reumatismo? 

 

O POÇO 

Reumatismo, sim senhor. 

 

SIMÃO 

Vou já providenciar. Só preciso de uma corda bem forte. 

 

O POÇO 

Usa teu rabo. 

 

SIMÃO 

E se ele rebenta? 

 

O POÇO 

Dona Doninha costura pra você. (ouve-se outro espirro de Dona Doninha) Anda, depressa. 

Eu te ajudo. 

 

SIMÃO 

(senta à borda do Poço e deixa cair a cauda para dentro) Pegue a ponta, Dona Doninha. 

Mantenha a calma e suba escalando a parede. 

 

DONINHA 

(do fundo do Poço) Espero que teu rabo não rebente! 

 

SIMÃO 

Eu também. 

 

DONINHA 

(ainda do fundo) Ai, meu reumatismo. 
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SIMÃO 

Ai, meu rabinho. (pequenas falas podem aqui ser improvisadas criando leve suspense 

durante a escalada. Depois de um tempo, Dona Doninha surge à borda ajudada também 

pelo Poço) 

 

SIMÃO 

Tudo bem, Dona Doninha? 

 

DONINHA 

Graças a Deus, estou salva. 

 

O POÇO 

E graças ao rabo de Simão e à minha ajuda também 

 

DONINHA 

Tem razão, meu poço. (para Simão) E, de agora em diante, vamos fazer um trato. 

 

SIMÃO 

(desconfiado) Que trato é esse? 

 

DONINHA 

Como esta chácara é muito grande e eu já estou ficando um pouco velha, você vai me ajudar 

a cuidar da horta de verduras. E eu lhe darei três cachos de bananas por mês. 

 

SIMÃO 

Até que está bom esse trato. E que tenho que fazer? 

 

DONINHA 

Espantar os passarinhos que comem as sementes que planto. Aceita? 

 

SIMÃO 

(canta) 
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  É claro que aceito, 

  Nem precisa perguntar. 

  Eu andava bem chateado 

  Precisava trabalhar. 

 

SIMÃO, DONINHA 

E O POÇO 

  Assim fica combinado 

  E termina a historinha, 

  Nosso macaco Simão 

  Amigo de Dona Doninha. 

 

  Uma mão sempre lava a outra, 

  É preciso cooperar, 

  Cedendo de ambos os lados 

  Tudo se pode arranjar. 


