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RESUMO 

O presente trabalho apresenta uma pesquisa sobre as primeiras experiências de 
um professor iniciante de teatro. Tomo como objeto de investigação as práticas 
de iniciação na trajetória de professores de teatro em formação inseridos no 
campo de Ensino Não Formal. Para isso, analiso os processos de meus 
primeiros exercícios em tal aplicação, somados com depoimentos de outros 
professores iniciantes, também vinculados a esse tipo de pedagogia alternativa 
e experimental no campo teatral. Dentro do Ensino Não Formal, insiro minha 
pesquisa no âmbito dos diversos fazeres da modalidade de Teatro em 
Comunidades, trazendo referências e experiências significativas que possam 
ampliar uma visão positiva e afirmativa sobre esse campo de trabalho e atuação 
para professores de teatro iniciantes. 

PALAVRAS-CHAVE: teatro; ensino não formal; professor iniciante; experiência; 
comunidades. 
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INTRODUÇÃO 

  

 O presente trabalho é resultado de um olhar aprofundado sobre toda 

minha trajetória universitária e os projetos que se estenderam a partir disso como 

ator, dançarino moderno e professor de teatro. A base para minha análise e 

reflexão se dá através das minhas próprias experiências artístico-pedagógicas, 

assim como a incorporação de diálogos e experiências de outros professores de 

teatro em seus processos iniciais de formação e profissionalização. 

 Desde o início da minha graduação em Teatro - Licenciatura, eu não 

apresentava interesse em ser professor. Havia entrado no curso pensando em 

ser ator. Porém, fascinado pelo teatro em seus diversos horizontes, aos poucos, 

criei um envolvimento a ponto de ter um olhar diferente para o campo da 

Licenciatura. Isso se deu no momento em que tive um maior contato com a 

prática de dar aulas de teatro. Inicialmente, percebi que minhas primeiras 

experiências não se enquadravam nos parâmetros das aulas concebidas para 

âmbitos escolares. Aos poucos, compreendi que a minha maior inclinação 

profissional se direcionava para as experiências que se classificam nos 

contextos de Ensino Não Formal. 

  Ao me dar conta dessa consciência, busquei cada vez mais explorar esse 

campo de ensino ao ampliar minhas experiências pedagógicas para contextos 

distintos, encontrando assim a minha maneira de dar aulas nas condições em 

que me sentia melhor como professor. Tudo isso me fez mudar de opinião sobre 

os desejos de ser professor. Apesar de ter passado pelo campo do Ensino 

Formal, tenho uma maior bagagem como professor e ator trabalhando em 

comunidades através de pedagogias experimentais e métodos alternativos. 

Hoje, refletindo sobre minha trajetória como professor iniciante, tenho 

claramente a consciência de que é no campo do Ensino Não Formal que 

mergulho com maior intensidade, transformando-o no tema e objeto de pesquisa 

deste trabalho e do meu ritual de conclusão do ciclo universitário.  

 No primeiro capítulo, desenvolvo um relato sobre toda minha trajetória 

como artista e professor, visto que minha prática pedagógica está diretamente 
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associada com a criação artística articulada com projetos sociais. Para isso, 

relaciono o depoimento de minha história de vida nas artes cênicas e no ensino 

da arte com os objetivos que me instigaram e conduziram ao desejo de pesquisar 

o campo pedagógico em comunidades. Com isso, descrevo minhas primeiras 

experiências como professor de teatro, transformando-as em formato de 

pesquisa artístico-pedagógica.  

 O segundo capítulo se trata de noções sobre experiências e 

inexperiências no fazer pedagógico do professor iniciante. Para isso, desenvolvo 

essas problemáticas através do artigo “Notas sobre a experiência e o saber de 

experiência” escrito por Jorge Larrosa Bondía.  Tendo como base essa 

problemática sobre o conceito de experiência, reflito sobre a ignorância como 

uma interface pedagógica positiva para o professor iniciante. Isso me levou a 

desenvolver um estudo filosófico sobre o campo da pedagogia através do livro 

“O Mestre Ignorante” de Jacques Rancière, que traz uma reflexão sobre a 

emancipação de indivíduos, ideia que está relacionada diretamente com a área 

da Educação. Além disso, nesse mesmo capitulo, apresento uma comparação 

crítica entre o Ensino Formal e o Não Formal através das imagens geométricas 

de círculos e quadrados ao explorar suas simbologias.  

 No terceiro capítulo, elenco características do Ensino Não Formal e trago 

para a discursão as modalidades de Teatro em Comunidades. Para isso, 

incorporo referenciais importantes sobre o tema, como as problematizações de 

Márcia Pompeo Nogueira e Vicente Concilio para pensar distintos campos de 

atuação profissional para os novos professores na área das artes cênicas. Com 

isso, cria-se uma reflexão sobre o campo profissional da Licenciatura no Brasil 

em suas múltiplas áreas de Ensino Formal e Não Formal. Falando sobre Teatro 

em Comunidades, abordo uma revisão conceitual sobre a Arte Educação e o 

Ensino de Artes no Brasil, articulando uma visão histórica através da 

“Abordagem Triangular” de Ana Mae Barbosa e criando uma atualização com o 

conceito de “Transpedagogia” de Pablo Helguera. Em seguida, desdobro um 

mapeamento geral de modalidades e exemplos de Teatro em Comunidades no 

Brasil e também na região de Pelotas. Por último, desenvolvo uma reflexão sobre 

o Ensino de Teatro em Comunidades no contexto do Curso de Licenciatura em 

Teatro da UFPel. 
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 No quarto capítulo, analiso e discuto os dados encontrados nas 

entrevistas realizadas com outros professores de teatro sobre as suas primeiras 

experiências ao dar aula. Foram escolhidos professores da região de Pelotas, 

buscando explorar diretamente as características da cidade e da forma como o 

contexto de Ensino Não Formal funciona aqui. Com isso, foi possível levantar 

reflexões dialógicas, possibilitando encontrar pontos comuns e diferentes entre 

as minhas experiências e a de outros professores. 

 No quinto e último capítulo, levanto minhas considerações finais a partir 

das pesquisas, leituras e entrevistas realizadas, resultando assim nas 

conclusões gerais sobre o que foi desenvolvido e trabalhado ao longo da 

monografia.  
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1 MEMÓRIAS REVISTAS SOBRE UM PROFESSOR DE TEATRO INICIANTE 

 

Após algumas tentativas para a escolha de um tema, uma pesquisa que 

me motivasse, surgiu falar de origens, traçando um caminho de retorno que 

despertou as memórias de como conheci o teatro. Na época, com quatorze anos, 

fazendo teatro num grupo montado por alunos adolescentes, todos estudantes 

da rede pública de ensino formal numa cidade satélite de Brasília, dirigidos por 

um professor de história, ensaiávamos em todos os ambientes da escola. 

Lembro que, para realizar nossas atividades, tínhamos somente disponibilidade 

do espaço da instituição aos sábados à tarde. Foi assim que começou minha 

história teatral.  

Hoje, depois de alguns anos, e após passar por algumas tentativas de 

conclusão do meu projeto de TCC1, todos os caminhos anteriores me fizeram 

refletir que a minha história com o teatro estava diretamente relacionada com o 

meu fazer artístico, em atividades desenvolvidas dentro de comunidades, seja 

como ator, bailarino ou professor. Isso me provocou pensar que minha prática 

pedagógica estava diretamente associada com a criação artística, articulando 

esses dois níveis com os projetos sociais, e refletindo sobre esse lugar da 

inexperiência em que se vê um professor iniciante ao lidar com o campo do 

Ensino Não Formal. 

                                                           
1 As duas tentativas aconteceram no ano de 2015, no primeiro e segundo semestre. A ideia inicial era fazer 

uma pesquisa teórico-prática baseada nos sonhos. Essa ideia surgiu na disciplina de Encenação I, ministrada 

pelo professor Paulo Gaiger, em que dirigi uma encenação trabalhando sobre um sonho que tive. Na época, 

havia despertado um interesse em querer fazer teatro através dos sonhos. Mediante orientação da professora 

Moira Stein, começamos o processo lendo os autores Jung e Freud para um maior entendimento sobre 

universo lúdico em questão. Além disso, também existia a parte prática que pressupunha uma montagem 

de encenação como objeto de pesquisa. Porém, houve duas dificuldades:  não conseguia me reunir com os 

atores e não existia em mim interesse o suficiente para seguir nas leituras filosóficas. Desse modo, acabei 

desistindo apesar de considerar que se tratava de uma pesquisa interessante. Passei para o próximo semestre, 

mas não pude ser orientado pela mesma professora devido à sua ausência do Colegiado por período de 

Doutoramento.  Com isso, tive a mudança para um novo orientador, o professor Ney Bruck. Com ele, 

concebi uma nova ideia para a minha pesquisa, visto que na época eu participava do grupo Teatro Escola 

de Pelotas (TEP). Por isso, minha ideia principal era fazer um levantamento histórico do grupo, 

pesquisando a sua trajetória de origem até os dias atuais e levantando questões de teatro de grupo a partir 

do relato da peça que estávamos montando.  Porém, nessa época, tive alguns problemas pessoais, além do 

fato de que o grupo não estava passando por um bom momento. Assim, acabei perdendo a vontade de 

pesquisá-lo. 
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Antes de chegar nesse ponto de vista, passei por diversos outros 

caminhos que me levaram hoje a refletir melhor sobre o objeto de pesquisa em 

questão. Esses caminhos foram outras experiências que tive tanto no âmbito 

formal como no não formal. Comecei minha trajetória como professor no 

momento em que já estava na Universidade. Através de convites de professores 

conhecidos, tive as minhas primeiras vivências ministrando oficinas de teatro 

como atividades de interação em escolas, Ongs e diversos outros lugares com 

públicos e contextos diversificados. Sempre que surgia uma oportunidade, 

estava disponível para passar um pouco do conhecimento que estava 

aprendendo. As oficinas que ministrava eram sempre direcionadas para atores 

não profissionais e grupos amadores. Tudo isso me estimulou a usar muita 

criatividade ao repassar e inventar maneiras de usar o teatro como forma de 

descontração, socialização e conhecimento desses grupos.  

Nesse mesmo contexto, em paralelo ao Curso de Licenciatura em Teatro 

da UFPel, participei de um projeto de extensão que, além do trabalho artístico 

como ator e bailarino, também me possibilitava ministrar oficinas de teatro em 

escolas para alunos e professores da rede pública de ensino. Esse projeto era o 

Tatá Núcleo de Dança/Teatro que almejava ser uma ponte entre a pesquisa e 

reflexões práticas desenvolvidas nos Cursos de Licenciatura em Dança e Teatro 

para as comunidades de Pelotas e região ao redor. Trabalhávamos a partir da 

realização de apresentações e mostras dos processos de criação em escolas 

públicas. Como modo de qualificar a fruição do espetáculo, a mediação cultural 

e a troca com o grupo, também oferecíamos uma oficina de capacitação para os 

professores, com foco na linguagem da dança/teatro, e a relação desta com a 

educação. Mediante coordenação e direção da professora Maria Falkembach, o 

grupo era composto por atores-bailarinos dos cursos de dança e teatro da 

Universidade, com o objetivo de difundir a dança contemporânea, promover a 

arte-educação e contribuir com a formação de público. Além disso, fora da 

Universidade, fui integrante de alguns grupos de teatro e dança que também me 

davam oportunidades para experimentar a função oficineiro e diretor cênico.  

No âmbito formal, passei pelos estágios obrigatórios do curso. O Estágio 

I ocorreu em parceria com dois colegas em que dávamos aulas na Escola de 
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Ensino Fundamental Castro Alves, instituição privada, direcionada para crianças 

entre três e seis anos, localizada no centro da cidade. O Estágio II ocorreu numa 

escola pública, localizada no bairro Fragata, em que atuei como professor do 

segundo ano do Ensino Médio na Escola CIEP, em que os alunos tinham a faixa 

etária entre quinze e dezessete anos de idade. Por último, o Estágio III foi 

realizado na comunidade, em que eu e mais um colega2 demos aulas para 

pacientes em tratamento de câncer na AAPECAN3.  

Em 2010, ao ingressar na Universidade, não havia tido nenhum interesse 

em especial pela Licenciatura. A minha imaturidade me deixava apenas pensar 

que eu estava entrando num curso de teatro e, como meu sonho era estudar 

para ser ator, não achei que a palavra Licenciatura fosse me levar a caminhos 

totalmente diferentes do que eu almejava naquela época. Com o passar do 

semestre, fui entendendo e, aos poucos, me posicionando como um futuro 

professor de teatro. Isso ocorreu na medida em que as aulas e o aprendizado 

me fizeram compreender melhor o que era ser professor de teatro e a 

possibilidade de seguir nesse caminho. Nessa época, já carregava uma pequena 

bagagem de ator amador a partir das minhas participações em algumas 

companhias e projetos artísticos. Contudo, ainda não havia ministrado nenhuma 

oficina ou ensaio, tampouco dado aulas. Porém, logo no início do curso, tive uma 

oportunidade importante de ser selecionado para o PIBID4. No projeto, a grande 

maioria, assim como eu, jovens e leigos no assunto de arte e educação, tivemos 

uma extensa pesquisa e inúmeras atividades pedagógicas na área, o que nos 

possibilitou colocar em prática nossos conhecimentos adquiridos dentro da sala 

de aula. Além disso, tivemos oportunidade de circular por diversos espaços 

educativos do Município de Pelotas.   

                                                           
2 O Estágio I foi realizado junto com os alunos Ana Laura Paiva e Juliano Bohn Gass. O Estágio III foi 

realizado junto com o aluno Maurício Mezzomo. 
3 AAPECAN, Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, é uma entidade sem fins lucrativos, que atende 

gratuitamente pessoas com diagnóstico de câncer em situação de vulnerabilidade. 
4 PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, é uma iniciativa para o aperfeiçoamento 

e a valorização da formação de professores para a Educação Básica. O programa concede bolsas a alunos 

dos Cursos de Licenciatura, participantes de projetos de Iniciação à Docência, que são desenvolvidos por 

Instituições de Educação Superior (IES) em parceria com escolas de Educação Básica da rede pública de 

ensino. Os projetos devem promover a inserção dos estudantes no contexto das escolas públicas desde o 

início da sua formação acadêmica para que desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob orientação 

de um docente da Licenciatura e de um professor da escola. 
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Todas essas experiências abriram caminhos e me conduziram para essa 

pesquisa atual, que é a minha vontade principal de refletir sobre algo que pude 

vivenciar e que aprendi a lidar sozinho com os conhecimentos e técnicas que 

possuía naquele momento. Para isso, defendo o lugar de experiência em 

processo de aprendizagem, em que o aluno-professor está em seu estágio de 

formação e ritual de iniciação à docência. Não me interessa analisar o domínio 

de atuação profissional do professor de teatro, mas sim o período de 

aprendizado em suas primeiras experiências pedagógico-didáticas. É sobre este 

lugar que defendo a minha visão de pesquisa e sua importância para outros 

professores iniciantes. Em minha experiência, percebi dificuldades de um 

espaço de interlocução para refletir sobre as minhas trocas. Com isso, esta 

pesquisa surge desse desejo de compartilhamento de uma experiência comum 

para todos aqueles que passam por um processo parecido num curso de 

Licenciatura em Teatro.  

Atualmente, seis anos após o início da minha graduação, possuo um olhar 

crítico e distanciado, que me permite indagar sobre os recursos utilizados para 

ministrar aulas de teatro sem estar preparado, visto o quão difícil foi passar por 

determinadas atividades tentando aproveitar o pouco conhecimento que existia. 

Em paralelo a isso, tornou-se desafiador e provocativo lidar com alunos com 

inexperiência no campo teatral e que apresentavam desequilíbrio emocional e 

desconfiança em relação ao professor e à linguagem artística em questão. Tais 

experiências marcaram minha trajetória teatral. Desse modo, os objetivos que 

permearam esse trabalho foram:  

 Pesquisar as primeiras experiências de um professor de teatro 

iniciante através das minhas próprias práticas, somadas com 

vivências de outros professores entrevistados para esta pesquisa;  

 Analisar a relação entre professor iniciante e alunos sem 

experiência teatral no campo do Ensino Não Formal;  

 Identificar conteúdos e recursos usados para ministrar aulas nesse 

período; compreender o ofício do professor iniciante em relação 

aos problemas surgidos ao lidar com práticas de Ensino Não 

Formal;  
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 Verificar o ensino de teatro a partir de uma pedagogia de 

experimentação vinculada ao âmbito não formal;  

 Identificar formas de abordagem e temas usados;  

 Analisar as dificuldades existentes no desenvolvimento de trabalho 

em relação aos contextos específicos das instituições de Ensino 

Não Formais; 

 Produzir conhecimento acadêmico que auxilie outros professores 

iniciantes de teatro a entrar em contato com suas primeiras 

experiências na modalidade Teatro em Comunidades.  

Através disso, coloco a Pedagogia Experimental5 e o Ensino Não Formal 

em destaques nessa pesquisa, por se tratar de um campo que tenho apreço e 

preferência de trabalho. Abordando o Ensino Não Formal, a primeira coisa que 

penso é na autonomia que esse campo traz ao pedagogo-artista, tendo liberdade 

para experimentação desde o conteúdo até os espaços físicos para aulas e, 

consequentemente, tendo uma relação de maior liberdade com os alunos. Isso 

traz uma proximidade maior, fazendo com que essa relação entre aluno e 

professor não seja uma pirâmide onde no topo está o professor e na base esteja 

o aluno. Ao invés disso, imagino essa relação como um círculo onde não se vê 

o início e o fim, mas sim um lugar que seja único para a troca. Adentro 

profundamente nesse campo, por ser um espaço nos meios em que estou me 

formando, que me sinto mais liberto para trabalhar sem tantas restrições 

burocráticas, com uma soltura e disponibilidade de tempo e, o principal, tendo 

um intercâmbio entre as práticas artísticas e pedagógicas.  

 

1.1 PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS DE UM PROFESSOR DE TEATRO EM 

FORMAÇÃO 

Chocante e libertador, essas são palavras que definem as minhas 

primeiras experiências em sala de aula como professor de teatro, além de vários 

                                                           
5 Utilizo o termo Pedagogia Experimental para qualificar todo tipo de experimentação artístico-
pedagógica que busque criar uma metodologia específica a partir do próprio processo de criação conjunta 
entre a figura do professor e seus alunos. 
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outros sentimentos. O mais interessante de quando começamos a dar aula é que 

nos ocorre um sentimento estranho que nos reaviva memórias de infância, 

parecidas com os momentos em que somos novos numa turma e a professora 

quer lhe apresentar para todos, só que dessa vez é você que se encontra no 

lugar do professor. Durante toda a nossa infância e adolescência, a maioria de 

nós ocupou o lugar de alunos. Quando começamos a dar aula, invertemos esse 

papel e isso nos coloca num outro lugar de aprendizado em que temos a 

responsabilidade de criar um campo de conhecimento para o outro. Isso nos traz 

uma sensação de medo e pressão, muitas vezes criadas por nós mesmos.  

Para esta pesquisa, além das experiências descritas anteriormente, 

delimito para o meu campo de estudo uma outra que abordarei agora e que 

considero a mais relevante e significativa para a análise que desenvolvo em 

minha escrita. Essa experiência se deu no projeto Mais Educação, que ocorreu 

em 2011, durante um semestre, na Escola Dom João Braga, localizada no centro 

de Pelotas. 

Essa de fato foi a minha primeira experiência ocupando diretamente o 

lugar de professor de teatro. A oportunidade surgiu no momento em que soube 

da possibilidade da bolsa através de colegas do curso. Inscrevi-me e fui 

chamado para uma entrevista, no que, uma semana depois, fui selecionado para 

começar as aulas. Logo de início, imaginava que seria fácil, afinal, as minhas 

memórias de infância me faziam lembrar que, naquela época, fazíamos teatro 

na escola, mas nunca tivemos um professor de teatro. Sempre houve um 

professor de outra disciplina, como história, artes, literatura e português, que de 

alguma forma tinha vontade de trazer o teatro para a escola, junto com os alunos 

que queriam. Contudo, isso nunca foi um problema, pelo contrário, era lindo ver 

professores de outras áreas fazendo além de suas obrigações. De todas as 

formas, hoje, coloco-me naquele lugar e imagino a sensação que teria sido ao 

receber um professor específico de teatro. 

Entrei no projeto cheio de expectativas. Além de ser minha primeira vez 

como professor, era o início do projeto nessa escola, e o público era bastante 

distinto, porém, todos com uma característica em comum: o bairro onde 

moravam. Um bairro muito carente, localizado ao lado do centro de Pelotas, que 
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se chama Navegantes. Nesse bairro, a maioria das pessoas moram em barracos 

de madeira na beira de um esgoto a céu aberto, onde a fome, a violência e as 

drogas os afetam diariamente. Assim, meus alunos de treze a dezesseis anos 

tinham vários tipos de problemas, que se classificavam basicamente como: 

passagem pela polícia, carência, gravidez na adolescência, violência, fome, 

porte de arma, falta de higiene, drogas, problemas psicológicos etc. É importante 

salientar que tais problemas se estendiam aos seus âmbitos familiares, motivo 

pelo qual o nosso trabalho era entender todo o contexto no qual eles estavam 

inseridos, inclusive com atividades de visita domiciliar.  

Logo no primeiro dia, fui percebendo que eu não era a pessoa mais 

indicada para trabalhar com aquele público. Realmente eu não estava preparado 

psicologicamente o suficiente para assumir tamanha responsabilidade, mas 

meus professores, amigos e colegas me incentivaram a tentar ir até onde eu 

conseguisse. Naquele momento, como procedimento formal dentro da minha 

atividade de estágio, tive como preocupação esclarecer para a coordenação do 

projeto a situação da minha falta de experiência.  

 A semana foi passando. Nisso, eu havia recebido cinco turmas, uma para 

cada dia da semana. O projeto não necessitava apenas de uma pessoa que 

fosse lá para dar uma aula e, logo em seguida, fosse embora. Existia uma função 

social. Nós recebíamos os alunos às nove horas da manhã, no turno inverso das 

aulas, e passávamos com eles por um processo de higienização bucal, café da 

manhã, primeira aula, recreio, segunda aula, almoço, higienização bucal 

novamente e, finalmente, eles eram liberados ao meio dia. Isso acontecia todos 

os dias da semana. Para participar do projeto, eu recebia uma ajuda de custo no 

valor de trezentos reais mensais. Em aula, começaram a surgir alguns 

obstáculos difíceis pelos quais precisei passar. Um professor jovem, tanto de 

idade como de experiência, sempre será confrontado e, muitas vezes, explorado 

tanto por alunos quanto pelos colegas de trabalho. Além de ter que lidar com 

meus alunos em aulas, existia um conflito na escola, entre os professores do 

ensino médio que davam aulas na parte da manhã, e nós do projeto. Tudo isso 

porque a escola não ofertava espaços e recursos para todos, o que gerava 

algumas confusões de organização conjunta. Além disso, em aula, o obstáculo 
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maior era bem simples: ninguém queria fazer teatro. Naquela época, eu não 

sabia o que fazer além de usar o fichário de Viola Spolin6, que era o 

conhecimento técnico que eu possuía. Por isso, como estratégia para alcançar 

o desafio de convencer uma pequena maioria de fazer aula, optei por não dizer 

para eles que as brincadeiras eram jogos teatrais. Mesmo assim, existia a outra 

parte que, além de não querer fazer as atividades propostas, atrapalhava os 

alunos que queriam, quem ministrava a aula, e qualquer um que se aproximasse. 

Eles não tinham respeito por ninguém, pois no âmbito escolar eles não lidavam 

com nenhum tipo de autoridade. Tudo isso fazia com que fosse muito difícil não 

ser severo. 

Em alguns momentos, eu conseguia, porém, era muito difícil prender a 

atenção de todos para uma atividade conjunta. Desde o início, o principal 

problema não era nem como lidar com eles e sim encontrar qual canal de 

comunicação e conteúdo oferecer para o grupo, e como repassar esse conteúdo 

de forma que eles entendessem, tivessem atenção e realizassem a atividade 

proposta. Nos poucos momentos em que eu conseguia a atenção de alguns, 

outros decidiam incomodar, até que todos dispersavam novamente e virava 

outra bagunça. Eu não queria que eles me vissem como alguém que se colocava 

contra eles e sim alguém que estivesse junto com eles. Então, passei a querer 

conhecê-los melhor, buscando falar sobre o que eles gostavam e fazer coisas 

que eles mesmos criassem como propostas. E foi assim que comecei a criar uma 

proximidade maior com os alunos. Mesmo não conseguindo dar aula, contudo, 

já estava começando a ser criada uma parceria.  

 Durante esta primeira experiência, passei por diversos tipos de situações, 

como: ter sido ameaçado, roubado duas vezes, ter me deparado com alunos 

armados ou drogados em aula, ter tentado de todas as maneiras ajudar os mais 

carentes e especiais, ter alunos que já assaltavam, que já haviam abortado, que 

já tinham um bebê ou estavam grávidas, e que foram estupradas (inclusive por 

parentes próximos). Apesar de tudo isso, tive que lidar com tais situações, o que 

me proporcionou uma experiência rica e de real valia para a minha formação, e 

que sempre vou me lembrar. Essa experiência me fez imaginar que, se eu 

                                                           
6 SPOLIN, Viola. Jogos Teatrais – o fichário de Viola Spolin. 2 ed. São Paulo, SP: Perspectiva, 2006. 
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conseguisse dar aulas para eles, eu passaria com nota máxima no meu primeiro 

estágio que realizei tanto na vida como também como professor de teatro 

iniciante. Foi uma experiência que proporcionou um aprendizado significativo e 

conjunto para mim, no lugar de professor, e para eles, no lugar de alunos.  

 

1.2 DA EXPERIÊNCIA PESSOAL PARA A PESQUISA ARTÍSTICO-

PEDAGÓGICA 

 

O relato inicial me serviu como forma de refletir sobre como as minhas 

experiências pessoais me colocaram num lugar de crescimento e aprendizado.  

Ao escolher um tema para meu Trabalho de Conclusão de Curso, refleti 

que ainda são necessárias pesquisas com maior número e profundidade em 

torno dessas questões, e que as dificuldades que passei certamente são as 

mesmas vivenciadas por outros colegas do curso de Licenciatura em Teatro. 

Percebo a necessidade de criação de uma referencial teórico que colabore a 

pensar nesse lugar, legitimando e defendendo essa perspectiva de pesquisa 

como uma forma rica de contribuir para uma produção artístico-pedagógica para 

o campo do Ensino de Teatro. 

Acredito que pesquisar sobre esse tema é uma forma rica de futuramente 

ajudar outros professores iniciantes. Quando entramos na faculdade, a única 

experiência que temos de aula é a de ser aluno. O início é bem complicado e 

pode acabar sendo frustrante se não soubermos lidar ou não ser bem orientados. 

É um desafio para nós enquanto estudantes. 

Por isso, analisando toda minha trajetória teatral, percebo que venho 

atuando em comunidades e no Ensino Não Formal, desde o início como ator 

amador, até ser universitário. Isso me fez dar mais atenção a essa área, 

somando com a preocupação que tenho em estar preparado para esse desafio 

que é ser professor. Optei então, por pesquisar algo que não apenas me forme, 

mas que também informe outros, que estão ou estarão no mesmo lugar em que 
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estive. Com essa pesquisa, procuro criar um material que auxilie futuros 

professores iniciantes de teatro. Para isso, não pretendo dizer como deve ser 

feito, pois não credito que se trate da criação de um guia ou manual em que se 

dão etapas e caminhos diretivos. Por outra direção, a minha pesquisa busca 

compreender diversos pontos de vista e metodologias possíveis para um 

professor de teatro iniciante. Por isso, tive como preocupação não somente 

analisar as minhas experiências, como também considerei importante legitimar 

os relatos de outros professores que atualmente passam e outros que já 

passaram por esta etapa, dando base e assistência para novos futuros 

professores, contribuindo também com a criação de um referencial teórico nesse 

campo. 
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2. PROVOCAÇÕES SOBRE O SENTIDO DE EXPERIÊNCIA / INEXPERIÊNCIA 

NO FAZER PEDAGÓGICO DO PROFESSOR INICIANTE 

 

A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. 
Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca (LARROSA, 
2002, p.21). 

 

 Jorge Larrosa Bondía (2002) apresenta, em seu artigo “Notas sobre a 

experiência e o saber de experiência”, reflexões a respeito do conceito de 

experiência, trazendo nos primeiros parágrafos uma discussão a respeito de 

ciência/técnica, teoria/prática e experiência/sentido, visto que é comum se 

pensar a educação colocando-nos como “sujeito técnico” e “sujeito crítico” (p.20). 

Porém, nesse mesmo contexto, o autor considera o par experiência/sentido 

como outro meio pedagógico, explicando que a ‘palavra’ através da experiência 

nos forma enquanto pensamento, tornando significativo o que somos e o que 

nos acontece. No corpo no artigo, através de alguns tópicos, o autor apresenta 

discussões e reflexões da trajetória que se deve seguir para que aconteça de 

fato uma “experiência” dita significativa. Isso nos traz reflexões como: A 

informação não é experiência; A experiência é cada vez mais rara por excesso 

de opinião; A experiência é cada vez mais rara por falta de tempo; A experiência 

é cada vez mais rara por excesso de trabalho (ibidem, p.21-23). E traçando os 

caminhos para o acontecimento da experiência, ele cita: o sujeito da experiência; 

o processo de formação da palavra experiência; a transformação que a 

experiência traz ao sujeito; o sujeito da experiência como um sujeito passional; 

o saber da experiência e o objetivo da experiência (ibidem, p.21-27). De início, 

pode parecer um equívoco afirmar que essas são as definições para tais 

expressões, ou seja, dizer que isso é experiência e só acontece dessa maneira. 

Porém, o artigo traz em especial um pensamento pedagógico diferenciado, 

provocando aos leitores um olhar detalhado sobre a educação, o que nos 

possibilita dar mais atenção para as experiências vividas e cotidianas. 

 “Costuma-se pensar a educação do ponto de vista da relação entre a 

ciência e a técnica ou, às vezes, do ponto de vista da relação entre teoria e 
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prática” (LARROSA, 2002, p.20). Ao começar a dar aulas, desenvolvi minha 

experiência prática a partir de uma base teórica e instrumental construída nos 

meus primeiros períodos acadêmicos. Tal teoria certamente deu uma base que 

sustentou a minha prática. Aliado a isso, parti do princípio que deveria 

experimentar coisas, e o que funcionasse seria o que eu investiria. Ao pensar o 

fazer teatral, isso me colocou em incorporar, antes de tudo, as minhas próprias 

vivências práticas de tudo que eu já havia aprendido. Posteriormente, nos 

períodos acadêmicos seguintes, entrei em contato com uma teoria mais densa 

e conceitual, o que me permitiu compreender de fato o que eu já havia 

experimentado como professor de teatro. Isso se remete ao momento em que 

Larrosa vincula a educação a partir do par experiência/sentido (ibidem, p.20). 

 Para mim, o sentido de toda a experiência só ocorreu meses depois em 

que eu já estava mais maduro e pude assim assimilar princípios da minha própria 

prática. Assim, a teoria surgiu resultante da prática e, consequentemente, a 

teoria colaborou na percepção dos sentidos, o que me possibilita hoje escrever, 

teorizar e dar sentido para essa experiência.  

 

Quando fazemos coisas com as palavras, do que se trata é de como 
damos sentido do que somos e ao que nos acontece, de como 
correlacionamos as palavras e as coisas, de como nomeamos o que 
vemos ou o que sentimos e de como vemos ou sentimos o que 
nomeamos. (ibidem, p.21). 

 Naquela época, não me sentia professor até porque eu não era mesmo. 

O projeto me intitulou “monitor”, que era a forma como eu me apresentava para 

os alunos. Inclusive, considerava isso algo positivo, uma vez que não queria usar 

a palavra “professor”. Acreditava que, dentro dessa palavra, existe uma porção 

de coisas como responsabilidade e liderança, o que me assustava e 

pressionava. Porém, todos os dias, eu estava dentro de uma sala de aula, 

assumindo o lugar de líder e repassando conteúdos que eles desconheciam. 

Logo, eu era o professor e agia como um, mas não queria que eles me vissem 

dessa maneira. Havia uma contradição entre o lugar que eu ocupava e o medo 

que a palavra “professor” carregava. Com isso, semanas depois, entendi que, 

apesar de carregar um crachá de “monitor”, eu já era um professor. 
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 Escolho esta experiência no Projeto Mais Educação na Escola Dom João 

Braga por considerá-la a mais desafiadora, por se tratar da primeira experiência 

de um professor de teatro sem ter nenhum tipo de preparo teórico como já citei 

antes. Ela me trouxe vários tipos de desafios, desde experimentos que não 

deram certo até a necessidade de agilidade para conceber propostas criativas 

em pouco tempo. Por ser uma experiência nova para minha vida, tudo era uma 

instigação: não somente lidar com os alunos, mas também com os 

coordenadores do projeto que também me desafiavam. Porém, eu tive tempo e 

liberdade para experimentar diversas formas de dar aulas e de fazer com que 

essa experiência não fosse algo ruim e sim um desafio estimulante. Por isso, 

acredito que foi uma experiência significativa, sendo algo que me passou, que 

me aconteceu, que me tocou. 

Esse sujeito da formação permanente e acelerada, da constante 
atualização, da reciclagem sem fim, é um sujeito que usa o tempo 
como um valor ou como uma mercadoria, um sujeito que não pode 
perder tempo, que tem sempre que aproveitar o tempo, que não pode 
protelar qualquer coisa, que tem que seguir o passo veloz do que se 
passa, que não pode ficar para trás, por isso mesmo, por essa 
obsessão por seguir o curso acelerado do tempo, este sujeito já não 
tem tempo. E na escola o currículo se organiza em pacotes cada vez 
mais numerosos e cada vez mais curtos. Com isso, também em 
educação estamos sempre acelerados e nada nos acontece 
(LARROSA, 2002, 23). 

 Outro ponto de reflexão específica desse tipo de trabalho é a questão do 

tempo. Existe um ditado que diz que tempo é dinheiro, e realmente é assim que 

a maioria de todos nós vivemos, seja no trabalho, na escola, no lazer, em família 

e na vida em geral. Para a maior parte das pessoas, o que interessa é não perder 

tempo. Transpondo isso para essa pesquisa, vejo o quanto a falta de tempo nos 

prejudica se de fato não passamos por algo que nos toque. Sobre isso, parece 

interessante incorporar para a discussão o autor Domenico de Masi (2000) que 

concebe o conceito de Ócio Criativo. Para o autor, existem duas formas de ócio: 

Existe um ócio dissipador, alienante, que faz com que nos sintamos 
vazios, inúteis, nos faz afundar no tédio e nos subestimar. Existe um 
ócio criativo7, no qual a mente é muito ativa, que faz com que nos 

                                                           
7 “Mas o ócio criativo não é ficar parado com o corpo, ou uma ação corporal não obrigatória. O ócio criativo 

é aquela trabalheira mental que acontece até quando estamos fisicamente parados, ou mesmo quando 

dormimos à noite. Ociar não significa não pensar. Significa não pensar regras obrigatórias, não ser 

assediado pelo cronômetro, não obedecer aos percursos da racionalidade e todas aquelas coisas que Ford e 

Taylor tinham inventado para bitolar o trabalho executivo e torná-lo eficiente” (DE MASI, 2000, p.241).  
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sintamos livres, fecundos, felizes e em crescimento. Existe um ócio que 
nos depaupera e outro que nos enriquece. O ócio que enriquece é o 
que é alimentado por estímulos ideativos e pela interdisciplinaridade 
(DE MASI, 2000, p.242). 

 Segundo o autor, Ócio Criativo seria uma mistura entre trabalho, estudo, 

jogo, entretenimento e lazer, sem que exista uma separação radical entre uma 

coisa e outra. No Ensino Não Formal, entendo o tempo como um artifício para 

gerar mais possibilidades para que se possa fazer um trabalho com qualidade, 

enquanto que, no Ensino Formal, o tempo é um dos grandes inimigos da 

perfeição. Nessa experiência que relato, o tempo foi um dos meus grandes 

aliados, pois foi justamente por ter tempo que consegui experimentar vários tipos 

de abordagens e conteúdos, que me possibilitaram descobrir quais caminhos se 

enquadravam nas personalidades daquelas pessoas. Isso ocorre de forma 

diferenciada nas escolas, onde o tempo é limitado e rígido afim de ter resultados 

e prazos delimitados. Assim, acredito que é no Ensino Não Formal onde 

podemos ter total autonomia para fazer um trabalho em que acreditamos a partir 

dos nossos princípios e ideais.  

 “A experiência é cada vez mais rara por falta de tempo”. (LARROSA, 

2002, p.23). Larrosa defende que, para haver de fato uma experiência, é 

necessário possuir tempo para colocá-la em prática. Por isso, eu defendo a 

valorização do tempo como um potencial de criação. Considero de maior valor 

ser professor numa instituição em que seja valorizada a experiência e não o 

somente o árduo trabalho, de forma que independente da cultura daquele 

público, haja um ideal em comum e não padronizado para ter ganhos e atingir 

metas.   

A plenitude da atividade humana é alcançada somente quando nela 
coincidem, se acumulam, se exaltam e se mesclam o trabalho, o 
estudo e o jogo; isto é, quando nós trabalhamos, aprendemos e nos 
divertimos, tudo ao mesmo tempo (DE MASI, 2000, p.148). 

 No Ensino Não Formal, essa “plenitude da atividade humana” é a 

atividade principal que se objetiva. Trabalhando com alunos de forma que se 

misture trabalho, estudo e jogo, são quase os mesmos pré-requisitos para 

educar uma criança. Logo, não seria diferente em termos pedagógicos, o 

problema é como colocar em prática tal proeza. Sempre partimos do contexto e 

do costume de seguir o fluxo das coisas, por isso, pensando numa pedagogia 
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horizontal e distinta dos mecanismos e métodos das escolas, acredito que o 

Ensino Não Formal possui uma outra forma de instruir e educar seres humanos 

valorizando suas diversas inteligências em formação, através de um método 

mais eficaz e sensível.  

 

Uma parte do nosso tempo livre deve ser dedicada a nós mesmos, ao 
cuidado com o nosso corpo e com a nossa mente. Uma outra parte 
deve ser dedicada à família e aos amigos. Devemos dedicar uma 
terceira parte à coletividade, contribuindo para a sua organização civil 
e política. Cada cidadão deve dosar estas três partes em medidas 
adequadas, de acordo com a sua vocação pessoal e a sua situação 
concreta (DE MASI, 2000, p.187). 
 

 Dedicar-se a um coletivo ainda assim é um cuidado com nós mesmos. Ao 

buscar fazer o melhor para o próximo, mostramos para o outro a necessidade de 

ter tempo para refletir sobre a dedicação. Isso nos tornará cada vez mais 

sensíveis, pois a necessidade de investir em tempo é o caminho para sensibilizar 

os outros sobre o despertar de seus sonhos e desejos. Ao tocar nos temas de 

dedicação e coletivo, abordamos as relações, que são sempre importantes para 

esse tipo de trabalho. Certamente, há coisas que dependem de construções 

individuais. Porém, acredito muito mais no quanto é possível criar, construir e 

idealizar juntos, relacionando-nos uns com os outros, assim como com outros 

meios e coisas diferentes de nossas áreas de conhecimento. Por isso, vejo o 

ócio como uma forma de crescimento coletivo.  

No teatro, relacionar-se é quase um dever. A minha forma de me 

relacionar com meus alunos sempre foi da maneira mais aberta, sensível e 

humana possível, diferenciando esse tratamento da maneira que alguns 

professores foram comigo quando eu era criança. De certa forma, identifico que 

muitos professores são praticantes do “ócio dissipador”, assim como foi a minha 

primeira experiência de abordagem com os alunos, que se mostrou totalmente 

inválida, pois eu ainda me colocava como os professores que tive quando 

criança. Com o passar do tempo, conhecendo melhor os meus alunos, vi que 

antes de tudo eu deveria ser amigo deles, para daí sim criar uma maior 

proximidade. Foi somente no momento em que me misturei e me coloquei no 

lugar deles que começaram a surgir resultados. 
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Tais ideias me fazem refletir que existem diversos tipos de experiências, 

porém, existem algumas que são mais significativas do que outras. O que 

justamente diferencia uma experiência de outra é que algumas experiências são 

corriqueiras, efêmeras e vazias, enquanto que outras são significativas porque 

são relevantes, transformando-se em memórias e acontecimentos. É justamente 

sobre as experiências que tiveram sentido que eu escrevo e analiso nesse 

trabalho.  

 

2.1 PRIMEIRAS SENSAÇÕES AO DAR AULA: EXPERIÊNCIA, IGNORÂNCIA 

E PEDAGOGIA 

 

Também a experiência, e não a verdade, é o que dá sentido à 
educação. Educamos para transformar o que sabemos, não para 
transmitir o já sabido. Se alguma coisa nos anima a educar é a 
possibilidade de que esse ato de educação, essa experiência em 
gestos, nos permita liberar-nos de certas verdades, de modo a 
deixarmos de ser o que somos, para ser outra coisa para além do que 
vimos sendo (RANCIÈRE, 2002, p.5). 

No livro “O Mestre Ignorante”, Jacques Rancière (2002) traz uma reflexão 

sobre a emancipação de indivíduos, ideia que está relacionada diretamente com 

as áreas da educação e da pedagogia. O autor coloca a inteligência como algo 

igualitário, horizontalizando-a de forma libertária e apresentando assim uma 

nova forma de ensino e aprendizagem, através da emancipação, e não mais da 

explicação e transmissão vertical de conhecimentos. Dessa maneira, somos 

educados pela própria vontade de aprender, sem passar por explicações 

rigorosas de um educador. De forma geral, ele diz que é possível ensinar o que 

se ignora, emancipando o aluno e fazendo-o usar a sua própria inteligência. 

Contudo, para que isso aconteça, é necessário que o professor também seja 

emancipado. 

 Quando iniciei como professor de teatro, era alguém tentando ser algo 

sem saber ao certo o que seria. Hoje, após me distanciar tanto em tempo quanto 

em espaço, tenho uma percepção diferente sobre o meu lugar de professor. Com 

isso, coloco todas as minhas vivências, inseridas tanto no âmbito formal quanto 
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no não formal, como uma conquista de crescimento conjunto entre mim e os 

alunos. Entendo a minha participação na vida daqueles alunos não exatamente 

como um educador, mas sim como um orientador para uma aprendizagem 

emancipadora.  

 Racière diz que: “Talvez seja preciso escutar ainda, para que o ato de 

ensinar jamais perca inteiramente a consciência dos paradoxos que lhe 

fornecem sentido” (RANCIÈRE, 2002, p.9). O professor iniciante passa por um 

estranhamento quando vivencia experiências com incertezas, dúvidas e 

inseguranças que nos dão um desequilíbrio e nos tiram da zona de conforto. Por 

hora, pensamos em desistir, mas, talvez seja justamente isso que é necessário 

para atravessar o novo e o estranho, e alcançar dessa forma um crescimento e 

maturidade futura. No Ensino Não Formal, a pedagogia é um campo de perpétuo 

aprendizado, sempre lidando com diferentes contextos e experiências. Como diz 

Ranciére, o ato de ensinar é composto por paradoxos. A estranheza, os 

paradoxos e as dialéticas são os caminhos que nos proporcionam sentidos de 

aprendizados. 

Desde o início, preocupava-me em não querer ser professor justamente 

para não gerar um desconforto nos alunos, visto que o professor pode ser visto 

como uma autoridade em sala de aula. O que buscava era estar ali como alguém 

interessado para aprender junto. Apesar de defendermos a igualdade entre 

professor e aluno, é natural que o professor tenha mais conhecimento na área 

em que está inserido, porém, o que desejo sinalizar é a forma como é possível 

lidar com tal conhecimento. Por isso, sintonizo meus princípios pedagógicos com 

a defesa de Rancière ao dizer que: “A igualdade jamais vem após, como 

resultado a ser atingido. Ela deve sempre ser colocada antes (...) Não há 

ignorante que não saiba uma infinidade de coisas, e é sobre este saber, sobre 

esta capacidade em ato que todo ensino deve se fundar” (ibidem, p.11). Sendo 

assim, penso a igualdade sempre como um meio e não como um fim. Isso me 

coloca como alguém que está presente não para ensinar algo, mas sim para 

proporcionar uma troca de experiências. Um exemplo disso é quando comecei a 

dar aulas para aquele público, momento no qual cheguei com inúmeras opiniões 

formadas, e já com um mecanismo de defesa, visto que havia alunos difíceis de 
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lidar, como foi colocado no primeiro capítulo. Somente depois comecei a ter uma 

relação de parceria com eles, o que me fez aprender mais sobre a rotina deles 

e os meios em que viviam, sendo justamente isso que faltava para que essa 

vivência fosse rica. 

 Penso que o ensino da arte no âmbito não formal se dá como uma aposta 

na emancipação social. Começando a formar esse círculo de emancipadores, 

acredito que o Ensino Não Formal proporciona uma maior liberdade de educar 

sendo educado, de ensinar aprendendo: “Os amigos da igualdade não têm que 

instruir o povo, para aproximá-lo da igualdade, eles têm que emancipar as 

inteligências, têm que obrigar a quem quer que seja a verificar a igualdade de 

inteligências” (RANCIÈRE, 2002, p.11). Consequentemente, a horizontalidade 

se torna um meio de emancipação social e de extinção da desigualdade. Isso 

mostra que é preciso mudar a forma de ensino, buscando uma maior 

horizontalidade e lidando com alunos de maneira igualitária ao instigá-los a usar 

suas próprias inteligências. 

 Rancière diz que não se trata de uma questão de método no que diz 

respeito a formas particulares de aprendizagem, mas sim de uma questão 

especificamente filosófica. (ibidem, p.11). Na minha pesquisa, meu desejo não 

está voltado para a formulação de um manual, mas sim numa discussão reflexiva 

sobre as dificuldades e aprendizados possíveis nas primeiras experiências de 

um professor de teatro, incorporando todos os caminhos que percorri e os 

obstáculos que tive que ultrapassar. Essa consciência que adquiri é importante 

para esse ritual de passagem, pois acredito que a formação não tem um fim, 

uma vez que estamos sempre nos informando e aprendendo. Porém, no início, 

não queria ser professor, enquanto que hoje já me sinto capaz de dar aulas, sem 

aquele medo antigo. 

A igualdade é fundamental e ausente, ela é atual e intempestiva, 
sempre dependendo da iniciativa de indivíduos e grupos que, contra o 
curso natural das coisas, assumem o risco de verificá-la, de inventar 
as formas, individuais ou coletivas, de sua verificação. Essa lição, ela 
também, é mais do que nunca atual (ibidem, p.14).  

A igualdade e a horizontalidade, princípios defendidos por Rancière, se 

afinam diretamente para o campo do Ensino Não Formal. A citação acima me 
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sugere a criação de uma imagem interessante para comparar o Ensino Formal 

com o Ensino Não Formal, sendo o primeiro a imagem de um quadrado e o 

segundo a imagem de um círculo: 

 

 Vale ressaltar que esta analogia com as imagens não busca generalizar 

nem delimitar rigidamente ambas as formas de ensino. Sabemos que há formas 

de Ensino Formal com propostas mais alternativas, assim como há propostas de 

Ensino Não Formal que são configuradas por modelos rígidos. Na verdade, o 

que proponho é apenas uma reflexão sobre as minhas primeiras sensações ao 

vivenciar ambos os campos de trabalho. Pensar o Ensino Não Formal como um 

círculo é caminhar contra o fluxo normal das coisas, criar algo novo e inventar 

uma nova maneira de ensinar. Quando comecei a dar aulas, tive a necessidade 

de improvisar formas de ser professor, formas de abordagens e formas de se 

criar teatro, até mesmo para chegar em aula e dar um “bom dia”, pois eu nunca 

sabia quando seria vaiado, zombado ou mal interpretado. Isso me remete ao 

momento em que Rancière diz: “Era uma solução de improviso, mas também, 

em pequena escala, uma experiência filosófica. (RANCIÈRE, 2002, p.16). É 

importante sinalizar que meus improvisos não tinham o sentido de uma liberdade 

vazia, mas sempre eram preenchidos por sentidos de tentativas e intuições 

sensíveis em relação aos contextos que estavam inseridos. Nesse tipo de 

trabalho, direcionado para uma pedagogia alternativa, o improviso está 

diretamente presente nas formas de tentativas, em que não há erros e acertos, 

mas sim a busca para encontrar os caminhos possíveis e desejáveis numa 
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abordagem experimental. Cada dia era um desafio diferente que eu havia de 

enfrentar. Com isso, o improviso foi o meu maior aliado. Certamente, eu lidava 

com vários imprevistos e descobertas, pois são fatores possíveis do transcurso 

do trabalho.  

O segredo do mestre é saber reconhecer a distância entre a matéria 
ensinada e o sujeito a instruir, a distância, também, entre aprender e 
compreender. O explicador é aquele que impõem e abole a distância, 
que a desdobra e que a reabsorve no seio de sua palavra (RANCIÈRE, 
2002, p.18). 

Isso me faz lembrar que, durante muito tempo, eu dizia ser o professor de 

teatro e dava aulas com ênfase no teatro, e isso não os interessava. 

Posteriormente, tentei buscar outra forma que eles fizessem a aula sem saber 

que estavam fazendo teatro, provocando que essa consciência viesse como uma 

etapa seguinte. Primeiro foi necessário conhecê-los para ganhar a confiança de 

suas partes. Os momentos mais ricos aconteceram quando eu não dizia para os 

meus alunos o objetivo das atividades propostas nem os conteúdos e temas que 

estávamos trabalhando. Isso permitia que eles ganhassem a consciência do 

aprendizado através do próprio fazer artístico.  

Após algumas tentativas e formas de dar aulas, através de jogos teatrais, 

baseados na linha específica da metodologia de Viola Spolin, percebi que eles 

gostavam muito de mostrar a realidade em que estavam inseridos, ou seja, a 

realidade de viver num bairro que é um dos mais perigosos da cidade. Aquilo 

que me assustava, para eles, era uma forma de orgulho. Vendo isso, comecei a 

querer saber mais sobre a rotina e as histórias que eles tinham e queriam contar. 

Eu me tornei a figura de alguém que os ouvia sem pré-julgamentos. Iniciamos 

um processo de criação a partir de suas histórias pessoais que trouxe resultados 

incríveis. Isso me mostrou que não importava o fato de que eles não conheciam 

teatro e nem queriam conhecer. O importante foi a forma como instiguei-os 

através de suas próprias inteligências. Ao invés de transmitir a minha noção de 

teatro para eles, era necessário na verdade descobrir o teatro que existia em 

suas vidas. Como profissional, isso foi muito gratificante, pois eu transformei o 

meu incômodo inicial num prazer de estar junto e poder ocupar o lugar da figura 

que lecionava.  
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Pode-se ensinar o que se ignora, desde que se emancipe o aluno; isso 
é, que se force o aluno a usar sua própria inteligência. Mestre é aquele 
que encerra uma inteligência em um círculo arbitrário do qual não 
poderá sair se não se tornar útil a si mesma. Para emancipar um 
ignorante, é preciso e suficiente que sejamos, nós mesmos, 
emancipados; isso é, conscientes do verdadeiro poder do espírito 
humano (RANCIÈRE, 2002, p.27).  

E o ignorante, por sua vez, não se acredita capaz de aprender por si 
mesmo, menos, ainda, de instruir um outro ignorante. Os excluídos do 
mundo da inteligência subscrevem, eles próprios, o veredicto de sua 
exclusão. Em suma, o círculo da emancipação deve ser começado 
(ibidem, p.28). 

 Na minha vida escolar, nunca fui considerado inteligente, nem era o aluno 

que recebia notas altas. Pelo contrário sempre fui o aluno que não estudava e 

incomodava os professores. O fato de não gostar de estudar me afastava mais 

ainda do saber. Ao entrar numa Universidade, somado com uma maior 

maturidade, e no momento em que comecei a estudar algo que realmente queria, 

ganhei o gosto por estudar e as coisas começaram a mudar. Porém, mesmo 

assim, ainda não me sentia nem um pouco preparado para dar aulas, porque 

não me considerava inteligente para ensinar algo a alguém. Ainda não me 

considero, mas hoje me vejo diferente, pois algo eu tive a oferecer, algo 

aconteceu, e isso fez aquelas cabecinhas terem algum tipo de interesse perto de 

todo desinteresse que existia. Digamos que sempre há uma forma de ensinar 

algo a alguém, seja diretamente ou indiretamente, só depende de estar sensível 

para uma disponibilidade. 
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3 MAPEANDO O ENSINO NÃO FORMAL E AS MODALIDADES DE TEATRO 

EM COMUNIDADES: CARACTERÍSTICAS E FUNDAMENTOS 

 

Se em seus primeiros tempos - lá se vão mais de três décadas – o 
campo da licenciatura visava exclusivamente ao ensino do teatro 
dentro do sistema educacional, hoje a situação é bem distinta (Pupo, 
2008, p.55). 

 A autora começa o seu texto problematizando que, nas últimas três 

décadas, os cursos de Licenciatura em Artes Cênicas tinham como foco apenas 

a formação de professores para atuar no sistema de Ensino Formal e 

Educacional. Contudo, ela nos alerta que a situação atual é bem diferente, uma 

vez que os cursos de Licenciatura abriram suas perspectivas para formar 

professores de teatro em âmbitos de Ensino Não Formal. Justamente por isso 

essa referência é de real importância para o meu trabalho. Como a autora 

sinaliza, algumas instituições de Ensino Não Formal são compostas por: 

Demandas de entidades as mais variadas, tanto ligadas à sociedade 
civil como as ONGs, quanto instituições vinculadas ao poder público 
na área da cultura como é o caso de centros culturais, além de setores 
da área da saúde, constituem algumas das múltiplas esferas nas quais 
processos de criação em teatro - e, de modo mais abrangente, nas 
artes da cena - revelam uma área em plena expansão (ibidem, p.55). 

 Como aponta a autora, uma das características presentes nesse campo 

é uma ampliação maior das pessoas que podem ter acesso ao aprendizado do 

teatro, visto que o Ensino Não Formal abrange todos esses locais citados acima 

e, assim, possui maior acesso à população. Isso permite que a arte seja mais 

acessível a um número maior de beneficiados. Segundo à autora, isso seria uma 

maior ampliação de realização e fruição teatral (ibidem, p.55), provocando 

consequentemente a criação de um maior número de atuantes (fazedores de 

teatro) e espectadores (fruidores estéticos). 

 Outra característica mencionada pela autora é uma “noção ampla de 

educação” (ibidem, p.55/56) em que o Ensino Não Formal cresce de forma 

significativa como um campo importante e necessário para a Pedagogia do 

Teatro. A autora diferencia os campos do Ensino Formal do Ensino Não Formal 

a partir de naturezas distintas. Ela comenta que a Educação Formal, enquadrada 
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na instituição escolar, possui uma série de dificuldades que não consegue dar 

conta devido a problemáticas políticas e do poder público brasileiro. Com isso, a 

instituição escolar lida com uma série de impasses. Por isso, reflito que o Ensino 

Não Formal e sua natureza extra escolar é uma ponte para suprir tais questões 

e fornecer espaços de aprendizagem que não são possíveis na escola. 

 A autora comenta que muitos projetos artísticos estão investindo cada vez 

mais na formação de núcleos pedagógicos alternativos, como “cursos livres e 

oficinas de teatro para iniciantes, sejam crianças, jovens ou adultos, 

interessados em aprender teatro” (Pupo, 2008, p.56), principalmente na atuação 

em periferias em que são ressaltas as funções sociais e o papel político do 

ensino da arte. Para isso, a autora comenta os casos do Galpão Cine Horto (Belo 

Horizonte), Ói Nóis Aqui Traveiz (Porto Alegre) e Programa Municipal de 

Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo (São Paulo). Transpondo a 

perspectiva da autora para a minha pesquisa em específico, penso que é 

interessante atualizar esse contexto para a cidade de Pelotas, onde desenvolvi 

esta pesquisa e na qual residem meus entrevistados que são abordados no 

capítulo seguinte.  

 Visto isso, uma vez que as entrevistas para esta pesquisa foram 

realizadas com professores da região de Pelotas, a delimitação de estudo que 

desenvolvo sobre o contexto de Ensino Não Formal explora diretamente as 

características da cidade e da forma como o contexto de Ensino Não Formal 

funciona aqui. Posso comentar os projetos: Grupo Tholl, Teatro Escola de 

Pelotas (TEP), Cia. Cem Caras de Teatro, Você Sabe Quem Cia. De Teatro e o 

grupo de Teatro Cassiano. Todos esses tipos de projetos evidenciam aquilo que 

a autora chama de “ação cultural pública” (ibidem, 2008, p.56). Segundo à 

autora, estes projetos se ligam a ações tais, como: 

Ocupação e reforma de espaços abandonados; a ação em rede, 
implicando tessitura de vínculos e parcerias com escolas, centros 
culturais, entidades de bairro; a oferta de oficinas teatrais à população; 
a organização de encontros visando à formação de espectadores, além 
da documentação dos próprios processos de criação dos grupos 
beneficiados com o apoio público (...) coletivos teatrais, revelando uma 
notável capacidade de intervenção na vida social, aliam 
experimentação, pesquisa e atuação pública, revelando seu 
compromisso com uma ação cultural que consagra campos de atuação 
efetivos, aquém e além do momento da representação propriamente 
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dito. O teatro transborda das margens que até há pouco pareciam 
conter o seu percurso (Pupo, ANO, p.57). 

 Visto tudo isso, o artigo se torna fundamental para pensar o Ensino Não 

Formal dentro do campo da Pedagogia do Teatro, revelando algumas 

características gerais. A partir da leitura do texto e de minhas reflexões pessoais, 

traço alguns pontos importante para o mapeamento do Ensino Não Formal: 

 Ação cultural pública 

 Fazer artístico preocupado com a cidadania 

 Projetos desenvolvidos junto ao público das metrópoles pelos coletivos 

teatrais 

 Comprometimento do teatro com sua função e papel político na sociedade 

 Aproximação entre cultura, educação e arte 

 Valorização do tempo para o processo artístico-pedagógico 

 Vínculos com escolas e instituições na utilização de espaços 

 Promoção de oficinas de teatro para comunidades periféricas 

 Formação de espectadores  

 Articulação de encontros e apresentações em locais públicos 

 Acessibilidade à experimentação do fazer teatral para pessoas de todas 

as idades 

 Estímulo para a formação de grupos amadores 

 Estímulo para o crescimento significativo de movimentos teatrais em 

comunidades 

 Ampliação do teatro em projetos sociais 

 Olhar ativo em torno da função social do teatro 

 Trabalhar com pessoas que nunca vivenciaram teatro 

 Liberdade para trabalhar o teatro da forma que você acha mais 

interessante 

 Em dado momento, Pupo analisa uma circunstância específica de 

experimentação sobre o Ensino Não Formal da forma como isso se dá no curso 

de Licenciatura em Artes Cênicas da ECA-USP em que os alunos formandos 

organizam uma mostra na qual são apresentadas suas monografias, resultante 

de processos de aprendizagem teatral, conduzidos por eles e que, na maioria, 
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são também acompanhados de apresentações públicas. Esses processos 

partem desde o momento em que o aluno propõe uma atividade especifica, 

passando pelas dificuldades naturais de desenvolvimento, até chegar a uma 

apresentação pública sendo avaliados por uma banca de docentes. Dessa forma 

se dá a finalização do curso, em que os alunos tiveram total liberdade em 

escolher os ambientes que desejavam implantar seus processos de pesquisa em 

atividades de teatro, sendo assim processos múltiplos e diversificados em 

espaços públicos e privados em âmbitos formais e não formais. 

 

3.1 TEATRO EM COMUNIDADES: REVISÕES PARA O ENSINO DA ARTE E 

TRANSPEDAGOGIA 

Falar em professor de teatro já é assumir uma postura em busca da 
especificidade de uma linguagem artística dentro de um contexto 
histórico e politico-educacional que só recentemente decidiu propor o 
fim do professor polivalente no ensino da arte (CONCILIO, 2008, p.69). 

 O autor faz um apanhado histórico do Ensino de Arte, que antigamente se 

denominava como curso de Educação Artística, para chegar até os dias de hoje 

que existe o professor de teatro. Isso criou um marco na história, pois é recente 

o fim do “professor polivalente”, situado principalmente no fim dos anos oitenta, 

momento em que o Ensino da Arte se encontrava numa situação política com o 

crescimento da área a partir da militância da arte educadora e pedagoga Ana 

Mae Barbosa (ibidem, p.70).  

 Naquele momento, Ana Mae Barbosa trouxe para o Brasil, através de sua 

pós graduação no exterior, a metodologia da Abordagem Triangular8. Esta 

buscava uma modificação da Educação Artística rompendo com a antiga visão 

das aulas de artesanato e desenho geométrico, que prezava apenas um ensino 

tecnicista e funcional. Ao invés disso, a Abordagem Triangular buscava 

assegurar um mínimo de liberdade criadora (ibidem, p.70). Tal deformação, 

                                                           
8 A Abordagem Triangular promove uma formação humana pelo exercício de uma instância criadora e 

estética, sistematizado por Ana Mae Barbosa, com o objetivo de viabilizar o Fazer, Ler e Contextualizar de 

uma experiência em educação artística ou estética, criando e desenvolvendo um pensamento crítico. 
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como é problematizado por Concílio, segue até hoje em algumas escolas, onde 

o professor de arte propõe um modelo de aulas baseado apenas em desenhos 

e pinturas. Além disso, os problemas de hoje ainda são o sistema burocrático de 

avaliação e o funcionamento estrutural das aulas, com delimitação rígida de 

tempo para trabalhar de forma prática os conteúdos.  

 Inclusive vale mencionar que uma das entrevistadas, Fabiane Tejada, foi 

formada em Educação Artística, mas direcionou seu campo de pesquisa na área 

do Teatro, sendo hoje uma das professoras do Curso de Licenciatura em Teatro 

da UFPel. Esse caso é um exemplo para mostrar que muitos professores vieram 

desse campo, e acabaram buscando futuramente sua capacitação profissional 

na área específica do teatro. Este exemplo revela que os professores de teatro 

das gerações anteriores tiveram que buscar a sua especificidade como professor 

de teatro através da formação continuada e diretamente através da atuação 

profissional. Enquanto, numa outra perspectiva, a nova geração já possui um 

campo específico de formação na área, ainda que este necessita um 

desenvolvimento e aprimoramento maior a longo prazo. Nesse sentido, a 

seleção dos entrevistados para a minha pesquisa buscou justamente contemplar 

duas duplas do perfil de cada uma das gerações: a anterior e a atual, como 

veremos adiante no próximo capítulo. 

A licenciatura em Educação Artística polivalente não mais se justifica, 
perdendo espaço para licenciaturas que privilegiam a formação 
artística e a pedagógica, pois é consenso que ambos os aspectos são 
complementares e de valor equivalente na formação do futuro 
professor de teatro.(CONCILIO, 2008, p.73). 

 Numa perspectiva atual, pode-se pensar a transposição da Arte Educação 

e da Abordagem Triangular para um olhar mais contemporâneo. Para isso, 

incorporo para a minha análise o conceito de Transpedagogia, como é proposto 

e problematizado pelo curador e pedagogo mexicano Pablo Helguera (2011).  

 Transpedagogia é um termo criado para tratar de projetos de artistas e 

coletivos que misturam processos pedagógicos e artísticos, que se diferenciam 

das academias de arte convencionais e da educação de arte formal. O conceito 

Transpedagogia surge para falar de vários artistas que buscam fugir dos padrões 

e convenções e, como contraponto, criam uma aproximação maior com modelos 
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de artes participativas e integradas. Isso gerava um contraste com a Educação 

Artística que tinha como foco interpretar a arte ou criar habilidade para se fazer 

arte. Por outro caminho, na Transpedagogia, o processo é o núcleo de trabalho 

de arte, que cria seu próprio ambiente autônomo, sendo este situado fora das 

estruturas acadêmicas ou institucionais.  

 Desse modo, o objetivo principal passa a ser a democratização dos 

espectadores, tornando-os parceiros e participantes ou colaboradores na 

construção do trabalho, fazendo uma ponte com o significado comum da arte 

contemporânea. No sistema pedagógico de arte, existe a defesa de que se 

trabalha com pedagogia, mas na verdade estão impondo um conhecimento 

vertical de conteúdos sobre arte. Eles defendem um discurso de que a arte é 

diferenciada, mas na realidade trabalham com a pedagogia clássica e não uma 

pedagogia experimental. Com isso, muitos artistas ainda estão trabalhando 

partindo de ideias ultrapassadas a respeito da educação, impedindo o 

desenvolvimento crítico, sendo assim existentes vários lugares em que ainda 

funcionam práticas conservadoras da educação artística. 

 O autor também argumenta ser a favor de um desdobramento radical do 

sistema escolar em todas as suas formas institucionalizadas, considerando que 

a maioria do modelo vigente ainda se encontra num regime de opressão. Dessa 

maneira, seria importante compreender as estruturas existentes de educação, 

buscando assim aprender e inovar com elas. Deixando de lado essas 

armadilhas, comuns no processo educativo, encontraremos diversos projetos de 

arte envolvidos pedagogicamente de forma profunda e criativa. 

 Trata-se justamente de expandir a pedagogia da arte, provocando que a 

prática da educação não se torne restrita às atividades tradicionais, e fazendo 

com que o ensino se direcione tanto para professores-artistas, como também 

resultando da produção de um conhecimento contextual e histórico da arte, 

assim como uma interpretação subjetiva e sensível para o público.  
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3.2 SOBRE O CONCEITO DE TEATRO EM COMUNIDADES 

A partir de determinada pesquisa, que visa criar um banco de dados 
sobre teatro em comunidade, pude verificar que experiências 
comunitárias de teatro e dança no Brasil são numerosas. Talvez seja 
esta a forma de arte mais praticada atualmente por aqui; afinal, pode 
ser viabilizada a partir de políticas públicas, de organizações não-
governamentais (ONGs), de movimentos sociais, de iniciativas da 
sociedade civil, com o auxílio de sindicatos, grupos religiosos, artísticos 
ou ainda de iniciativas individuais (NOGUEIRA, 2009, p.8). 

Aqui na cidade de Pelotas, o campo de Teatro em Comunidades, em 

contextos de Ensino Não Formal, vem crescendo muito nos últimos oito anos. A 

meu ver, isso se justifica pelo fato de que os Cursos de Licenciatura em Teatro 

e Dança na Universidade Federal de Pelotas foram criados em 20089. A 

formação e capacitação profissional de professores de artes cênicas ampliou a 

movimentação do ensino de arte na região de Pelotas, uma vez que essas 

modalidades foram direcionadas para as comunidades em geral.  

Segundo Nogueira, a modalidade de Teatro em Comunidades é uma das 

formas de arte mais praticadas atualmente no Brasil. Por isso, coloco o fato de 

que os alunos do curso de Teatro são um dos maiores mediadores de arte, assim 

como isso se ocorre em minha experiência. Os alunos do curso praticam o ato 

de dar aulas/oficinas de Teatro antes, durante e depois da graduação, 

fortalecendo cada vez mais esse campo. Além disso, é importante comentar que 

as instituições estão se permitindo aceitar propostas voltadas para  arte e cultura 

na cidade. Porém, essas experiências ainda têm pouca visibilidade, pois estão 

fora da comercialização e do circuito oficial de teatro, sendo que muitas 

acontecem em regiões periféricas com pouco visibilidade midiática.  

Como forma de dar a devida atenção à análise de práticas artísticas 

comunitárias, a autora cita alguns exemplos que acontecem no Rio de Janeiro, 

como o grupo Nós do Morro, coordenado por Guti Fraga, no Morro do Vidigal, 

além de outros. Cito especificamente esse exemplo pois tive oportunidade de 

conhecer tal projeto em 2008, participando de uma oficina aberta, cujo tema era 

                                                           
9 É importante mencionar que, inicialmente, a Universidade Federal de Pelotas criou dois cursos: uma 

Licenciatura em Teatro e uma Licenciatura em Dança – com ênfase em Dança-Teatro. Em relação a esse 

segundo, essa dinâmica durou apenas nos primeiros anos quando, posteriormente, o curso se tornou apenas 

Licenciatura em Dança. 



40 
 

“Musicalização e Instrumentalização”. Nela, criávamos cenas sem falas, apenas 

com músicas e instrumentos. Nessa época, pude vivenciar aulas de teatro em 

contextos de Ensino Não Formal, direcionadas a comunidades carentes ou não 

com o objetivo de levar arte e cultura para comunidades.  Para melhor entender 

o significado dessas práticas, é importante compreender e refletir sobre o 

conceito de comunidade: 

Para Anthony Cohen (1985, p.15), comunidade é a entidade à qual as 
pessoas pertencem, maior que as relações de parentesco, porém mais 
imediata do que a abstração a que chamamos de “sociedade”. É a 
arena onde as pessoas adquirem suas experiências mais 
fundamentais e substanciais da vida social, fora dos limites do lar 
(NOGUEIRA, 2009, p.8). 

 Porém, é importante ressaltar que nem toda comunidade significa uma 

forma de proteção para o indivíduo. Existem milhares de pessoas que não se 

encaixam em suas próprias comunidades, por diversos motivos. Na cidade 

satélite de Brasília em que cresci, não existia teatro na minha escola e tão pouco 

nos arredores ou instituições das comunidades. As ofertas de atividades 

culturais e recreativas que eu poderia exercer não me satisfaziam, como, por 

exemplo, futebol. Nesse caso, tive que procurar em outros bairros, saindo então 

da minha zona de conforto. Certamente, isso acontece com muitas outras 

pessoas, pois nem sempre a comunidade em que vivemos será a arena onde 

adquirimos nossas experiências mais fundamentais e substanciais da vida 

social. Por isso, acredito ser sempre necessário sair de nossas zonas de conforto 

e buscar os espaços que correspondam às nossas subjetividades. 

Baz Kershaw (1992, p.31) dizia que há dois tipos de comunidade: 
comunidades de local, criadas por uma rede de relacionamentos 
formados por interações face a face, numa área delimitada 
geograficamente; e comunidades de interesse, criadas por uma rede 
de associações predominantemente caracterizadas por seu 
comprometimento em relação a um interesse comum. Isso quer dizer 
que essas comunidades podem não estar delimitadas por uma área 
geográfica particular. Significa também que comunidades de interesse 
tendem a ser explícitas ideologicamente: mesmo que seus membros 
venham de áreas geográficas diferentes, podem de forma 
relativamente fácil reconhecer sua identidade comum (ibidem, p.9). 

Independentemente do tipo de comunidade, a prática de teatro vem 

acontecendo dentro delas, tornando esse campo cada vez maior. Na minha 

opinião, o teatro sempre servirá como um facilitador de felicidade e de vida social 

mais agradável, falando de contextos de comunidades carentes, estando dentro 
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e fora delas. Arte não se faz sozinho, e é abraçando perspectivas, problemas, 

anseios e sonhos das comunidades que, de alguma forma, haverá uma 

transformação, tanto para uns quanto para outros. 

 

3.3 REFLETINDO SOBRE O ENSINO DE TEATRO EM COMUNIDADES NO 

CONTEXTO DO CURSO DE LICENCIATURA EM TEATRO DA UFPEL 

 

No caso, seria interessante trazer para a minha monografia a forma como 

isso ocorre dentro do curso de formação em Licenciatura em Teatro da UFPel. 

Para esta monografia, tive total liberdade para abordar o tema que eu achasse 

de maior importância e tivesse vontade de pesquisá-lo. Porém, além dessa etapa 

final do curso, existem outras disciplinas que vejo como uma maneira de concluir 

algo e poder dizer o que considero como conclusão após passar pelo processo 

de formação. Essas disciplinas são: Teatro na Educação I, Teatro na Educação 

II, Teatro na Educação III, Teatro na Educação IV, Estágio I, Estágio II, Estágio 

III e TCC. Mas seguindo nesse bloco de análise, considero importante fazer um 

breve apanhado sobre duas disciplinas em especiais que abordam teatro, 

educação e comunidade, e que nos possibilitam maior preparação para trabalhar 

no âmbito não formal. Essas disciplinas são Teatro na Educação III e Estágio III. 

 Em Teatro e Educação III, começamos a conhecer o campo de teatro em 

comunidades e suas implicações educacionais, estudando e praticando jogos e 

exercícios em aula com o desenvolvimento pedagógico em diferentes contextos 

de locais educativos, compreendendo assim o papel do professor nesses 

espaços. Partindo de teóricos como Augusto Boal e Paulo Freire, abordamos as 

técnicas do Teatro do Oprimido, a revisão das Peças Didáticas e a experiência 

teatral como prática educativa. Debatemos também sobre as suas principais 

características, as motivações e os objetivos de grupos de teatros comunitários 

e de teatros populares de periferias. Por último, pesquisamos também técnicas 

como: teatro legislativo, teatro fórum, teatro jornal, teatro imagem e teatro do 
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invisível. As práticas dessa disciplina aconteciam em sala de aula e, às vezes na 

rua, em que estendíamos nossos fazeres para os olhares de transeuntes. 

Já em Estágio III, escolhíamos alguma instituição para promover 

oficinas/aulas para essa comunidade em questão. Porém, essa procura não era 

fácil, visto que não existem muitos lugares que se disponibilizaram para tais 

atividades. O estágio era supervisionado. Após a escolha da instituição, foi criado 

o plano de ensino pelos alunos, permitindo então que começássemos nossas 

aulas. Através dessa prática em teatro nas comunidades, adquiri conhecimentos 

e habilidades didático-pedagógicas necessárias para elaboração de 

planejamentos e desenvolvimento das aulas, discussões sobre processos 

avaliativos, utilização de recursos materiais e as próprias vivências de situações 

práticas de ensino. Encerramos a disciplina com seminários temáticos sobre as 

práticas do ensino de teatro, e a elaboração de um relatório final sobre o estágio. 

Além disso, acontecia o “Encontrão”, evento no qual todos os alunos estagiários 

levavam seus alunos para um sábado inteiro de comidinhas e atividades teatrais, 

onde também existia a possibilidade de cada grupo apresentar algo que havia 

montado durante esse processo, ou apenas participar das atividades. Era o 

momento onde tirávamos os alunos de seus bairros, espaços e rotinas que 

estavam acostumados, e os colocávamos com mais um monte de outras 

pessoas10 que também faziam teatro. O evento funcionava como fechamento da 

disciplina e era organizado pelos próprios alunos e professores da disciplina 

Estágio III do Curso de Teatro UFPel. 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Vale mencionar que os grupos trazidos eram compostos por contextos e comunidades bastante variadas, 

abarcando crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, deficientes físicos etc. 
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4 TRAVESSIAS DO PERCURSO 

 Para a parte final desta pesquisa, foram realizadas entrevistas com 

professores da região de Pelotas. Visto isso, esta pesquisa sobre o contexto de 

Ensino Não Formal explora diretamente as características da cidade e da forma 

como o contexto de Ensino Não Formal funciona aqui. Abaixo segue uma breve 

descrição da trajetória profissional e pedagógica de cada entrevistado: 

 Fabiane Tejada é pesquisadora e professora do Curso de Licenciatura em 

Teatro da UFPel. A entrevistada possui mais de vinte anos de carreira 

com forte experiência no campo do Ensino Não Formal, Teatro em 

Comunidades e orientação de professores de teatro em estágio de 

formação. A sua formação inicial vem da Educação Artística e, 

posteriormente, direcionou a sua atuação profissional para a Pedagogia 

do Teatro. É líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Teatro, Educação 

e Práxis Social; e também é Gestora de Projetos Educacionais do 

PIBID/CAPES/UFPel.  

 

 Flávio Dornelles é graduado em Licenciatura em Teatro pela UFPel. O 

entrevistado possui cerca de trinta anos de carreira, com uma vasta 

experiência no campo de Ensino Não Formal, Teatro em Comunidades e 

Direção de espetáculos. Foi instrutor e diretor da Oficina Permanente de 

Teatro do Grupo DESILAB (Diretório Estudantil Ildemar Bonat) da Escola 

Técnica Federal de Pelotas. Hoje já fazem dezesseis anos que é instrutor 

e diretor da Cia. Cem Caras de Teatro do Instituto Federal de Educação 

(IFSUL – Campus Pelotas), atuando na educação de atores, diretores e 

professores de teatro, voltando sua prática de trabalho para o campo do 

Ensino Não Formal e Pedagogias Comunitárias.  

 

 Roberta Alves é graduada em Licenciatura em Teatro pela UFPel. 

Professora da área de Arte da Rede Municipal de Pelotas. Foi idealizadora 

e facilitadora do Projeto de Extensão do DMAC/UFPEL "Teatro no Dunas 

- oficinas abertas à comunidade", no bairro Dunas, durante quatro anos. 

Foi Bolsista do PIBID -  Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
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Docência – CAPES. Foi monitora da área de Teatro do Programa Mais 

Educação em escolas da Rede Municipal de Pelotas. 

 

 Germano Rusch é aluno do curso de Licenciatura em Teatro da UFPel. 

Fez parte do Teatro Escola do Colégio Cassiano do Nascimento durante 

dois anos, onde desenvolveu sua prática de professor em caráter de 

Ensino Não Formal, estando sob a orientação do diretor do grupo, Chico 

Meirelles. Na mesma época, fez parte da Cia. Os Infames sob direção de 

Denis Moraes. Atualmente, ministra aulas de teatro e circo no Grupo Tholl 

para crianças, onde também desenvolve práticas pedagógicas de teatro 

voltadas ao Ensino Não Formal. 

 

 A escolha dos entrevistados aconteceu de maneira que os únicos pontos 

em comum são a atuação no Ensino Não Formal e um vínculo institucional com 

a formação de Licenciatura em Teatro pela UFPel. Visto isso, resolvi escolher:  

uma professora efetiva do Curso de Licenciatura em Teatro da UFPel que tivesse 

uma vasta experiência nesse contexto, trabalhando diretamente com 

aulas/oficinas e com os embasamentos do próprio curso. Um outro professor de 

longa trajetória inserido em outro contexto pedagógico e que também tivesse 

uma experiência significativa em contextos de grupo e montagens de 

espetáculos. Uma aluna do curso já formada, e que já está atuando em seus 

primeiros anos profissionais como professora. Por último, um aluno do curso 

ainda não formado, mas que já exerce a prática de professor de teatro.  

 A partir das entrevistas realizadas, pude perceber que a maioria dos 

entrevistados, de alguma maneira, ou por alguma experiência anterior, já 

sentiam vontade de ensinar algo, estar à frente de um grupo ou de fato ser 

professor. Percebo isso, por talvez estarem incomodados com algo, e acharem 

que uma maneira de querer, tentar e poder mudar isso seria praticando o 

exercício de educar. Alguns inclusive começaram a dar aulas na adolescência, 

ou quando muito jovens. Outros, desde criança, já sentiam vontade de ser 

professor. Alguns tinham como experiências, antes de se tornarem professores 

de teatro, domínio de outras áreas de conhecimento, ou seja, atuaram como 
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professor antes mesmo do teatro. No meu caso foi diferente, pois nunca havia 

tido interesse em ser professor, não me via à frente de um grupo e muito menos 

passando algum conhecimento especifico para pessoas. Ao começar a fazer 

teatro, meu desejo sempre foi ser ator. Mesmo estando no curso de Licenciatura 

e já atuando como professor, queria investir na arte de interpretar e apresentar 

espetáculos. Contudo, com o decorrer do curso, vejo que, de alguma maneira, 

sendo ator ou professor, posso fazer o que de incomum tenho com os 

entrevistados, que é tentar criar novos questionamentos através da arte, 

mudando suas formas de pensar, agir e refletir sobre a vida e o mundo.  

 Outro ponto interessante ressaltado nas entrevistas é que, apesar de 

alguns terem experiências no Ensino Formal, todos mostram maior interesse em 

práticas pelo Ensino Não Formal. Alguns tiveram suas primeiras experiências 

remuneradas, outros não, e mesmo os que tiveram remuneração, em algum 

momento, deixaram de ter, mas isso não os impedia de continuar suas práticas 

como mediadores de arte ou pedagogo artistas. Pensando nisso, percebo que o 

desejo em ser professor estava além de uma remuneração e, por experiência 

própria, entendo que a remuneração funciona também como um incentivo para 

continuar suas práticas em contextos informais. Coloco aqui também todo meu 

interesse nas práticas de Ensino Não Formal, pois é nesse campo que acredito 

que exista uma forma de unir pessoas que gostam de teatro, que reconhecem a 

importância do processo artístico, que estão dispostas a experimentações, que 

se colocam disponíveis para pensar e discutir arte, podendo assim se colocar na 

sociedade como pessoas que fazem arte para o outro, sensibilizadas 

artisticamente para poder mudar algo na sociedade em que vivemos. 

 Sobre metodologias, uma das conclusões que pude tirar foi a coincidência 

que existe entre os entrevistados ao trabalhar com os Jogos Teatrais de Viola 

Spolin. Vejo que tais práticas são predominantes na formação inicial de 

professores no curso de Licenciatura em Teatro da UFPel. Comento isso não 

somente pelas observações coletadas nas entrevistas, mas também por saber 

de colegas que já utilizaram ou utilizam a autora e seus jogos teatrais em seus 

fazeres pedagógicos. Acho muito importante para iniciantes, porém, hoje, 

procuro trabalhar com outros autores e metodologias pedagógicas de teatro, 
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além de criações próprias de jogos teatrais. Acredito que seja cada vez mais 

importante estimular que os novos professores criem suas próprias metodologias 

e cartilhas de jogos teatrais. Enxergo também essa autora como um dos nomes 

mais utilizados nos primeiros anos do curso de Teatro da UFPel, tratando-se de 

Teatro na Educação. Um dado interessante é que, em relação aos dois 

entrevistados da nova geração, percebi que a aluna mais antiga comentou 

bastante sobre a metodologia da Viola Spolin, enquanto o aluno ainda em 

processo de formação não citou o nome da autora em questão.  

 Outro dado semelhante nas entrevistas, e também em minha própria 

experiência, são os contextos sócio econômicos dos públicos de alunos desses 

professores iniciantes. Talvez por se tratar de Teatro em Comunidades, sendo 

essas carentes ou não, em geral, o público de alunos possui um perfil de classe 

média ou baixa. Alunos que, na maioria dos casos, tiveram ou possuem 

problemas financeiros, de estrutura familiar, violência em todos os níveis, drogas 

e risco social de modo abrangente. Paro para refletir sobre isso, pois me coloco 

como um indivíduo que também vem de uma classe desfavorecida social, política 

e culturalmente, que passa por tais problemas de inserção cultural, também por 

vir de comunidades e famílias não bem estruturadas em vários aspectos. Por 

isso, vejo o diferencial que há em alunos da rede pública de ensino, 

principalmente os de comunidades mais carentes. Isso me provoca perguntar 

por que geralmente, ao atuar no ensino não formal, acabamos trabalhando com 

públicos em situações de risco social? Ao mesmo tempo, fico feliz ao ver que é 

esse o público que mais precisa de ajuda, e é isso que eu busco como pedagogo 

artista: levar arte para os mais necessitados e para aqueles que não possuem 

tanto acesso.  

 Assim como em mim não existia a vontade ou desejo de ser professor, 

também existem alunos que começam a fazer teatro sem tanto interesse e, por 

alguma razão, acabam se apaixonando pela arte teatral, mudando toda a sua 

vida e passando a investir em arte, seja no teatro ou em outros campos artísticos. 

Como comentam alguns dos entrevistados, ao falarem sobre alguns de seus 

alunos, além daqueles que já pensavam em serem artistas e investem nessa 

vontade, existem também aqueles que acabam fazendo outras coisas mais por 
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influência da família ou por não ver futuro financeiro trabalhando com arte. 

Mesmo os alunos explicitados nesse caso, que nunca haviam pensado em fazer 

teatro, ao conhecer tal arte, se apaixonaram e investiram. Essas afirmações se 

dão através das minhas e das experiências de alguns professores entrevistados 

que alegam que, na maioria dos casos do Ensino Formal e Não Formal, os 

alunos acabam conhecendo o teatro de fato através dos professores. 

Especificamente em se tratando de um público infantil ou adolescente, onde os 

alunos estão na descoberta de si e do mundo, não se torna algo tão impossível 

de acontecer. 

 Refletindo sobre outros pontos em comum tanto entre minhas 

experiências e aquelas relatadas pelos entrevistados, que se mostram como 

características de práticas de teatro em espaços não formais, posso evidenciar, 

por exemplo, a questão do tempo de aulas/oficinas. Na maioria dos casos, esse 

tempo de trabalho ocorria entre duas e quatro horas semanais, sendo uma ou 

duas vezes por semana. Tempo bastante justo ao meu ver, e muito importante, 

visto que todos os entrevistados falam da questão de um investimento maior de 

tempo como uma característica do Ensino Não Formal e como ponto forte para 

que se possa fazer um trabalho valorizando o processo artístico e pedagógico. 

Pensando na relação entre processo e produto, concluo que é unânime a ideia 

de que o processo é o que importa no Ensino Não Formal. O produto pode ser 

importante, mas será sempre uma consequência do processo. Em contextos 

formais, essa ideia, em geral, ocorre de forma contrária, visto que, na maioria 

das escolas, não existe um investimento de tempo o suficiente para desenvolver 

um trabalho de qualidade e construção de processo. Sobre isso, é importante 

destacar que, não falo necessariamente do tempo a longo prazo, mas faço 

referência ao tempo de “hora/aula” que é o termo usado no Ensino Formal, onde 

geralmente as aulas de teatro possuem apenas cinquenta minutos semanais. 

Este tempo limitado não permite a execução de um trabalho com qualidade, pois 

no momento em que o professor consegue potencializar um processo criativo, a 

sua aula é interrompida pelo toque do sinal, fazendo com que o professor 

necessite sempre recapitular o que foi aprendido para que possam seguir. Outra 

questão crítica em relação ao tempo é que a maioria das escolas impõe 

apresentações em datas comemorativas ou cobram mostras, uma vez que estas 
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estão direcionadas apenas para fins de visibilidade dos pais e dos responsáveis 

da instituição escolar. Os professores raramente são questionados ou têm seus 

pontos de vista considerados ao acharem que os alunos não estão aptos a 

apresentar sem quase não haver praticado ou vivenciado de fato um processo 

artístico. Justamente por isso valorizo o tempo do processo como um dos 

principais fatores que diferenciam o Ensino Não Formal do Ensino Formal. É no 

processo que tudo acontece, que os vínculos se criam, a descoberta através de 

exercícios aparece, o aprendizado é adquirido e as pessoas são afetadas por 

isso. Certamente, o produto é importante, desde que ele não seja visto como a 

finalidade, mas sim como resultado de um meio de trabalho. A partir da minha 

experiência como ator em contextos artísticos, valorizo o produto como uma 

qualidade profissional. Contudo, mesmo nos processos diretamente artísticos, 

identifico a importância de um olhar pedagógico dentro do processo de criação. 

Nós, pessoas que fazem teatro, sejam elas atores, professores ou 

diretores, geralmente, e principalmente aqui na cidade de Pelotas, lutamos por 

algo comum que é a necessidade de um espaço físico adequado para a 

realização de aulas ou ensaios. Sobre isso, é importante lembrar que o Teatro 

Sete de Abril, considerado o teatro público da cidade, permanece fechado; e o 

outro, Theatro Guarany, existe apenas para produções comerciais, sendo muito 

caro o valor do aluguel e, dessa forma, se torna para muitos fazedores de teatro 

da região. Pensando nisso, os grupos começam a usar as ruas e praças da 

cidade não só como palco, mas também como espaços para ensaios e 

experimentações. O que venho dizer é que esse problema não foi encontrado 

em minha pesquisa. Em relação aos espaços de trabalho, vivenciados tanto em 

minha experiência como aqueles mencionados pelos entrevistados, identifico 

que eles possuíam devidas condições de uso para que ocorressem aulas de 

teatro ou dança. Posso mencionar os espaços: Auditório do IF-sul, o Galpão 

cênico do Tholl, Auditório do Centro de Desenvolvimento do bairro Dunas, Teatro 

do Cop, Auditório do Colégio Cassiano e espaços pedagógicos do Colégio Dom 

João Braga. Refletindo sobre isso, comecei a pensar que, talvez, por falta de 

espaços cênicos adequados e acessíveis na região central e privilegiada da 

cidade, nós, artistas e pedagogos, deveríamos começar a buscar escolas e 
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centros de cultura periféricos, inclusive pensando isso como uma estratégia para 

potencializar a arte em toda a região.  

Uma das dificuldades encontradas para todos os envolvidos nessa 

pesquisa foi e é manter os alunos frequentando as aulas. Essa é uma tarefa que 

não é fácil e que requer o nosso desdobramento em vários tipos de estratégias 

para criar interesse da parte deles. Apesar de um trabalho árduo, isso se torna 

uma conquista incrível no momento em que vemos as pessoas presentes porque 

querem, se interessam e depositam tudo que puderem para construirmos juntos 

esse fazer artístico-pedagógico. Isso talvez seja a grande diferença entre o 

Ensino Não Formal e o Ensino Formal. No primeiro, o aluno participa das aulas 

porque quer estar ali, enquanto que, no segundo, o teatro é apenas mais uma 

atividade dentre tantas outras que existem na escola. Neste último caso, muitas 

vezes são poucos os alunos que querem participar da aula, e mesmo aqueles 

que não quererem, devem participar como obrigação curricular. Já no Ensino 

Não Formal, é justamente o desejo do aluno aquilo move o trabalho: a sua 

paixão, afeto e carinho por estar presente na aula. 

Sobre o processo de avaliação no Ensino Não Formal, vejo que existe um 

espaço maior para a subjetividade, em que depende de como cada professor 

cria sua própria maneira de avaliar (ou não) seus alunos. Possivelmente, a maior 

diferença está no fato de que o professor pode considerar a pré-disposição dos 

alunos como uma ferramenta de avaliação, pois não estão em consideração 

critérios de avaliação técnica ou formas de fazer teatro, mas sim a vontade e o 

desejo que os dominam para executar tais atividades. Além disso, acredito no 

potencial forte de uma avaliação em grupo, principalmente pelo fato de que isso 

estimula a consciência de que o teatro é uma arte coletiva. 

Refletindo sobre as entrevistas e comentários críticos levantados nesse 

capítulo, questionei-me sobre meus desejos iniciais em ser professor de teatro. 

Mesmo já estando no curso de teatro, eu não achava que existia uma forma ou 

maneira de ensinar teatro. Naquele momento, eu não via como o teatro teria 

conteúdo o suficiente para passar um ano inteiro dando aulas para as mesmas 

pessoas, como os professores que nos ensinam português para aprender a 

escrever e ler, matemática para aprender a fazer contas etc. Por isso, durante 
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muito tempo, eu me perguntava como eu poderia ser professor de teatro em 

escola? Eu não via o teatro como uma disciplina da escola que ensinará alguém 

a ser disciplinado para fazer tal ação. Provavelmente, eu pensava dessa forma 

por inocência e falta de conhecimento em saber que o teatro, mesmo em âmbito 

de disciplina escolar, é também um campo possível de transformação. Contudo, 

percebo que os meus desejos pessoais se inclinavam para outro campo de 

ensino da arte.  

Hoje, mais amadurecido, reflito que as artes devem estar presentes nas 

vidas das pessoas, não importando especificamente qual o meio em que isso se 

dá. Felizmente, nos dias atuais, avançamos muito por uma ampliação maior de 

mercado de trabalho e concursos nas áreas do teatro, da dança e da música. 

Nessa perspectiva, optei em seguir trabalhando e pesquisando a minha atuação 

como professor de teatro dentro do campo do Ensino Não Formal, apesar de 

ainda estar no início de minha trajetória profissional, o que me requer cada vez 

mais tempo para compreendê-lo. A escrita dessa monografia vem a reforçar o 

meu desejo e curiosidade em seguir trabalhando focado na formação de pessoas 

além das questões técnicas e artísticas, desenvolvendo consciência social, 

humana e política. 

Em suma, reconheço a importância do ensino/aprendizagem de teatro nos 

diversos contextos pedagógicos. Ressalto criticamente que há sérias e urgentes 

necessidades de mudanças, visto que a especificidade da Pedagogia do Teatro 

ainda é um campo de atuação teatral com necessidades de crescimento e 

melhoras. Desejo que a nova geração de profissionais possa mudar esses perfis 

e contextos, o que ocorrerá principalmente através de atitudes e um olhar mais 

crítico. Além disso, defendo cada vez mais o crescimento do Ensino Não Formal, 

sendo este um campo propício de inserção profissional para os novos 

professores de teatro. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir dessa pesquisa, pude chegar às seguintes conclusões. Ser 

iniciante, começante, principiante, incipiente ou novato, é ser aquele que está 

começando a adquirir a experiência ou a prática de algo. Significa também que 

nem sempre a pessoa está preparada praticamente. Em minha opinião, iniciar 

qualquer tipo de atividade requer atenção, conhecimento, desejo, entrega, 

disponibilidade e sensibilidade para enfrentar seus medos e desafios. Caso não 

haja essas características, pode ser um sinal de que essa pessoa está 

exercendo a atividade errada para o momento e para o seu desejo de vida.  

 Professor ou docente é uma pessoa que ensina ciência, arte, técnica e 

outros conhecimentos. É uma das profissões mais importantes, tanto pelo seu 

papel na formação de cidadãos, como também pelo fato de que a maioria das 

outras profissões depende do contato com a figura do professor. Além da 

importância em ser alguém que ensina e educa, nossa figura de ser humano em 

sala de aula é muito influenciável e serve de exemplo para muitos alunos. Sigo 

essa linha de raciocínio por experiência própria, ao perceber que até hoje me 

lembro de professores que tive desde a infância e que me recordo das diversas 

coisas aprendidas com eles. Todas essas memórias me atravessaram durante 

muito tempo e fizeram parte do meu crescimento pessoal, artístico e profissional. 

Além disso, acredito que somos um pouco de cada pessoa que passa por nossas 

vidas, nas curtas ou longas experiências vividas.  

Mais precisamente no campo do teatro, estamos em contato com uma 

movimentação contínua e de pensamento que, em geral, não costumamos usar 

em nosso dia-a-dia, como exercitar os múltiplos pontos de vista, as vivências e 

as coerência de nós mesmos e do mundo. Todas essas são atividades que 

aprendemos fazendo teatro. Pelo fato de exercitar as nossas vidas respirando 

arte, o que é extremamente positivo para qualquer ser humano, criamos o hábito 

dos encontros e ensinamentos, trocas e transformações, consciência e 

perspectiva, fazendo de nós um coletivo social melhor.  



52 
 

Ser professor iniciante de teatro, ao meu ver, se torna mais importante 

ainda, não que as outras áreas não sejam, mas porque coloco o que eu faço e o 

que acredito em grande importância para minha construção como profissional e 

ser humano. O professor de teatro no Ensino Não Formal, na maioria dos casos, 

quer ver seus alunos fazendo e entendendo arte, quer passar de alguma maneira 

suas experiências para aquelas pessoas, isso por ver o quanto foram especiais 

tais experiências e, principalmente, quer ver seus alunos fazendo teatro e 

gostando do que estão fazendo.  

Essa pesquisa me mudou, fazendo-me ter a noção de que, ao longo do 

meu transcurso na graduação, tive diversos tipos de experiências, como 

professor, ator, diretor, pesquisador, oficineiro etc. Escrever esta monografia 

mudou também minha forma de pensar, porque me mobilizou perguntas e 

questionamentos, o que me provocou descobrir que venho atuando durante 

muito tempo no campo do Ensino Não Formal. Isso despertou a consciência de 

que é isso que quero continuar fazendo ao longo do futuro, e que inclusive desejo 

continuar pesquisando esse campo de ensino em estudos de pós-graduação. 

Mudei, aprendi e amadureci minha visão, compreendendo hoje que a arte é um 

labirinto, onde cada caminho que se escolhe é uma ideia que se cria primeiro 

dentro de cada artista para depois ser esculpida.  

Refletindo sobre toda essa forma de conhecimento artístico-pedagógico e 

de vida, também fazendo uma análise geral sobre o que foi dissertado, reúno 

aqui minhas reflexões finais para esse processo de pesquisa. Acimo de tudo, 

considero importante enfatizar que, após todo esse processo de pesquisa, e 

após abordar tais assuntos, percebo que a pesquisa não termina aqui, sendo 

essa apenas a primeira etapa de muitas experiências que estão para acontecer. 

Assim, problematizando o ensino do teatro em seus diversos contextos, percebi 

que, além de toda a contribuição de pessoas, colegas e professores, e apesar 

de inicialmente não ter desejado dar aulas, formo-me como um professor, que, 

assim como outros, irá para o mundo para continuar o exercício constante de 

repassar, trocar e construir experiência compartilhadas. 
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APÊNDICE 

 

PERGUNTAS, DADOS E ENTREVISTAS (MODELO DE QUESTIONÁRIO) 

1) Como foram as suas primeiras experiências como professor de teatro 

iniciante? Quais foram elas e em quais contextos elas se deram? 

2) Como ocorreram as primeiras experiências? Foi um convite? Uma 

oportunidade? Recebia pagamento ou era trabalho voluntário?  

3) Qual era o caráter do projeto (ong, projeto social, centro cultural, fundação 

cultural, curso livre etc)? 

4) Qual era o local e quais as condições de trabalho (espaço, número de 

alunos, turmas, perfil de idades, características da Instituição etc)?  

5) Qual o nível de dedicação de tempo? 

6) Quais os anseios, dificuldades e dúvidas que surgiram naquele momento? 

7) Como e por que você se interessou por ministrar aulas de teatro em 

contextos de Ensino Não Formal? Quais eram os seus desejos como 

artista, professor e profissional ao se aproximar desse campo? 

8) O que foi aprendido com tais experiências iniciais de formação? 

9) Havia realizado estágio ou alguma experiência anterior que considere 

relevante contar? 

10)  Quais as atividades e funções que você desenvolveu nesses locais? 

Além das atividades específicas de um professor de teatro, também eram 

delegadas outras atividades? 

11) Como foram os públicos com quais trabalhou (idade, perfil sócio-

econômico, bairro em que moravam, nível de escolaridade)? 

12) Como foram os espaços com os quais trabalhos? Além dos espaços 

oferecidos pelos locais onde trabalhou, você poderia fazer uso de 

espaços não convencionais ou realizar a aula em espaços públicos? 

Realizou atividades do tipo? 

13)  Para ti, qual a maior importância que a prática do teatro possui em 

contextos não formais que a diferenciam de quando ela está presente no 

ensino formal? 
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14)  Quais eram as suas metodologias? Quais eram os instrumentos do seu 

trabalho na época? O que possuía como repertório e utilizava com seus 

alunos? Como era realizado o planejamento?  

15)  Quais eram as suas liberdades e seus limites dentro do seu contexto de 

trabalho? O que era permitido de metodologias, de uso de espaços? 

16)  Quais são as ideologias que guiam o seu trabalho ao estar atuando nesse 

campo? 

17)  Qual era a estrutura que possuía em seu trabalho? Quais os espaços e 

possibilidades de uso de espaço? Realizou atividades fora do espaço 

oferecido pela instituição? 

18)  O teatro era uma prática artística próxima da realidade dos moradores do 

local antes das suas aulas? Como era a relação dos alunos com o 

universo teatral (como produtores de arte, como fruidores estéticos)? Qual 

era a visão de teatro e contato com o fazer artístico que eles possuíam 

antes de estar contigo? 

19)  Que contato os alunos já tinham com o teatro antes de realizar suas 

aulas? Já tinham assistido peças? Qual o contexto de repertório cultural 

dos alunos? Qual era a visão de teatro e contato com o fazer artístico que 

eles possuíam antes e depois de estar contigo? 

20)  No contexto de Ensino Não Formal, como se dá o entrelaçamento entre 

o fazer artístico, o aprendizado pedagógico e o viés social? 

21)  O que mudou em sua vida depois que começou a dar aulas? 

22)  Existe algo que seja relevante informar sobre alguma transformação 

ocorrida com o local ou com algum dos alunos que pode ser considerada 

fruto do seu trabalho pedagógico? 

23)  O que você considera que são as características de um professor de 

teatro iniciante? 

24)  Foi possível relacionar o aprendizado adquirido no curso de Licenciatura 

com as experiências desenvolvidas no estágio ou vice-versa? 

25)  As primeiras experiências foram válidas para a sua formação docente? 

O que aprendeu com elas? Como elas te ajudavam no aprendizado dentro 

da universidade, principalmente na relação entre teoria e prática? 

26)  Qual o teu papel social como professor de teatro dentro de comunidades 

e contextos não formais? 
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27)  Com quais metodologias e referências trabalhava na época e hoje? 

Como poderia fazer um balanço disso? 

28)  Desde que começou a dar aulas, em quais e quantos locais já trabalhou? 

29)  Hoje, após passar por anos de experiência profissional, como avalia uma 

comparação entre o conhecimento que possuía na época e o saber 

adquirido hoje? 

30)  Em relação ao processo de orientação de alunos em formação, como 

identifica que são as primeiras dificuldades que eles lidam? Quais as 

maiores questões que surgem nesse processo de orientação? 

 


