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Dedico este trabalho a quem dedico tudo que de mais 
emocionante possa existir em minha construção docente, e que 

são os fios principais nessa tessitura: 

Os educandos, 

Com quem tanto aprendi e venho aprendendo. 
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 “Onde você vê um obstáculo, 

Alguém vê o término da viagem 

e o outro vê uma chance de crescer. 

 

Onde você vê um motivo pra se irritar, 

Alguém vê a tragédia total 

E o outro vê uma prova para sua paciência. 

 

Onde você vê a morte, 

Alguém vê o fim 

E o outro vê o começo de uma nova etapa... 

 

Onde você vê a fortuna, 

Alguém vê a riqueza material 

E o outro pode encontrar por trás de tudo, a dor e a miséria total. 

 

Onde você vê a teimosia, 

Alguém vê a ignorância, 

Um outro compreende as limitações do companheiro, 

percebendo que cada qual caminha em seu próprio passo. 

 

E que é inútil querer apressar o passo do outro,  

a não ser que ele deseje isso. 

Cada qual vê o que quer, pode ou consegue enxergar. 

 

Porque eu sou do tamanho do que vejo. 

E não do tamanho da minha altura.” 

 

Fernando Pessoa 
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RESUMO 

A linha condutora desse trabalho refere-se a abordagem dialógica no Ensino de 
Teatro. O que direciona as atividades desenvolvidas na pesquisa é o crescimento 
duplo e partilhado na criação cênica, através de procedimentos pedagógicos que 
levam em consideração a autonomia. Nesse processo educador e educandos, 
desenvolvem-se na criação cênica, na qual é estruturada uma dramaturgia, que 
remete a curiosidade epistemológica, levando em consideração suas 
individualidades. Como primeiras conclusões percebemos que essa abordagem 
proporciona proximidade entre educador e educando e que pode servir como 
referência para outros educadores e grupos de teatro que queiram realizar essa 
abordagem. 

 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem; autonomia; individualidade; criação cênica. 
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ABSTRACT 
 

The guiding principle of this work refers to the dialogical approach in Theatre 
Education. What directs the activities developed in the researchis the double growth 
and shared in the scenic creation through pedagogical practices that take into 
account the autonomy. In this process educator and students, develop the scenic 
creation, which is structured one dramaturgy , which refers to epistemological 
curiosity , taking into account their individuality . As first conclusion swerealized that 
this approach provides proximity between educator and student and can serve for 
other educators and theater groups who want to carry out this approach . 

 

Keywords: Teaching- learning; autonomy; individuality; sceniccreation. 
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INTRODUÇÃO 

Não haveria Criatividade sem a curiosidade que nos move e que nos põe 

pacientemente impacientes diante do mundo que não fizemos, 

acrescentando a ele algo que fazemos. (FREIRE, 1996, p.32) 

 Sou educadora, dançarina, atriz e atuo no campo do teatro e da dança. 

Realizo essa pesquisa junto a Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Ceará, onde 

desenvolvo oficinas permanentes de Teatro e Dança. A pesquisa é estruturada 

através de vivências compartilhadas em dois encontros semanais com duração de 

duas horas. Cada encontro nos proporciona exposições de cenas, improvisos, 

criações coletivas de texto e debates entre os intérpretes criadores.  

 Através da pesquisa-ação 1 buscamos favorecer as discussões, pensando na 

produção cooperativa. Nos baseamos na concepção de Lewin, onde  a pesquisa-

ação teria capacidade emancipatória. Segundo LEWIN: 

A pesquisa necessária à prática social pode ser melhor caracterizada como 
pesquisa para a administração ou engenharia social. E um tipo de pesquisa 
de ação, uma pesquisa comparativa acerca das condições e resultados de 
diversas formas de ação social, e pesquisa que leva à ação social. Pesquisa 
que produza apenas livros não será o bastante.(1948, p. 216-217). 

  Existe uma identificação entre a proposta de Lewin e as pretensões alçadas 

nessa pesquisa, por ser uma proposta modificadora, de interação e ação social em 

meio ao trabalho desenvolvido.  

 Na modalidade da pesquisa ação, segundo THIOLLENT (2003), há um 

envolvimento ativo dos pesquisadores, com as problemáticas encontradas na 

realidade em torno e no grupo estudado. Daí a sua caracterização participativa, pois, 

pesquisador e pesquisado acabam por estabelecer, uma relação colaborativa, onde, 

tanto o pesquisador como o pesquisado,  se apropriam da resultante através do 

estudo realizado. 

O projeto de oficinas teatrais iniciou no ano de 2013. Foi criado como uma 

ação do Projeto de expansão da cultura, onde o atual prefeito Wellington Landim, 

presenteou a comunidade com uma estrutura de salas para oficinas, de dança, 

                                                        
1 Para muitos autores o termo pesquisa-ação teve origem na psicologia social de Kurt Lewin na década 
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teatro e artes visuais, e um teatro com capacidade para 300 pessoas. Todas as 

salas possuem estrutura apropriada. Os materiais necessários para execução das 

oficinas são cedidos pela secretaria de cultura, inclusive os figurinos e cenário para 

os espetáculos. Temos a disponibilidade do teatro para uma aula por semana, onde 

dispomos de som, iluminação e um projetor com tela para exibição de filmes, o que 

é de fundamental importância para o estímulo participativo dos educandos.  

Semestralmente os trabalhos desenvolvidos são partilhados, em culminâncias 

públicas, que reúne um público, no qual se tem, em média, 300 pessoas por 

apresentação. O grupo é formado por crianças entre 8 e 13 anos de idade, e este já 

criou uma identidade e apropriação de conhecimento crescente. 

 Hoje adotou o nome Trupe da Alegria e tem no seu histórico a estreia de 05 

espetáculos. Considero um movimento de fundamental importância, e dou destaque 

ao caráter de inovação do mesmo. Residindo hoje em Juazeiro do Norte - CE, 

cidade que fica a 100 km de Brejo Santo, vivencio uma realidade de não haver 

investimento nenhum em promoção de acesso a atividades artísticas pela 

comunidade, sendo inclusive extinta a secretaria de cultura, para dar lugar a 

secretaria de romaria religiosa. 

Em abril de 2014, como primeiros resultados, apresentamos os espetáculos: 

“Casa de Bonecas” (imagem 01) e “Os Saltimbancos” (imagem 02); Em Janeiro de 

2015 o espetáculo “Peter Pan no reino das fadas” (imagem 03); Em novembro de 

2015 “Frozen no país das Maravilhas” (imagens 04 e 05) e “Alice no País das 

Maravilhas” (imagem 06). Os cinco espetáculos estrelados por crianças do ensino 

infantil, fundamental I e II. 
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Figura 3 - Espetáculo Peter Pan no Reino da Fadas - Arquivo Pessoal 

                       

Figura 1 - Espetáculo Casa de Bonecas - Arquivo 
Pessoal 

Figura 2 - Espetáculo os Saltimbancos - Arquivo 
Pessoal 
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Figura 4 - Espetáculo Frozen no País das Maravilhas - Arquivo Pessoal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Espetáculo Alice no País das Maravilhas - Arquivo Pessoal 
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Nos debruçamos no processo vivenciado, com a construção do espetáculo 

“Frozen no país das maravilhas”, para decantar um passo a passo, extrair princípios, 

abrir caminhos e fundamentar todas as experiências.  

Faremos também uma ponte, com uma oficina realizada em Maio de 2016, no 

IFPE (Instituto Federal de Pernambuco) – Campus Salgueiro, com alunos do ensino 

médio, considerando a experimentação com um público diferenciado. Essa oficina 

foi realizada em quatro encontros, sendo encontros semanais com duração de 

quatro horas. Em Junho de 2016, como primeiros resultados, apresentamos um 

fragmento do  espetáculo "A pena e a Lei " , livre adaptação do texto de Ariano 

Suassuna. 

Iniciamos a nossa pesquisa através da pedagogia da autonomia, onde o 

educador Paulo Freire, nos traz os saberes, que segundo o autor, são necessários 

para à prática educativa. Para nos adequarmos a linguagem das crianças, fomos à 

própria criança interroga-la acerca da sua opinião, compreender o seu ponto de vista 

e despertá-la para o seu modo de escrita e vivência na criação cênica. 

Nos atentamos ao olhar curioso, que enxerga muito além do que está à sua 

volta e que quer encontrar dentro de si, na sua autonomia, os caminhos para a vida. 

Paulo Freire nos aponta, que essa curiosidade surge: 

“[…] como inquietação indagadora, como inclinação ao desvelamento de 

algo, como pergunta verbalizada ou não, como procura de esclarecimento, 

como sinal de atenção que sugere alerta, faz parte integrante do fenômeno 

vital.” (FREIRE, 2014, p.33) 

Nesse contexto, dispomos da curiosidade como propulsora da criatividade. 

Um aspecto importante da curiosidade é que ele nos desperta uma impaciência 

diante do que não fizemos, nos fazendo assim acrescentar algo que fazemos 

(FREIRE, 2014). 

O impulso fundamental para aprendizagem é o impulso de viver. Esse 

processo deflagra no aprendiz uma curiosidade crescente, onde diante das 

descobertas, se torna mais autônomo e criador.  
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Partindo da curiosidade inocente, percebemos que, quanto mais se exerce a 

capacidade crítica de apreender, tanto mais se constrói e desenvolve, o que 

podemos chamar de curiosidade epistemológica. 

 Vislumbramos para o ato de criar coletivamente, a prática vivenciada, com a 

premissa de que, a condição fundamental é estar em cena e expor-se aos 

procedimentos de criação, baseamo-nos nas ideias de Arruda (2009, p.13) para o 

desenvolvimento dos procedimentos de criação, os quais tomam como premissa, “a 

condição fundamental do estar em cena: a necessidade de “expor-se ao jogo” 

(tomando jogo como improvisação de regras)”.  

Ensinar exige curiosidade, de acordo com Freire: 

“Como professor eu devo saber, que sem a curiosidade que me move, que 

me inquieta, que me insere na busca, não aprendo e nem ensino. [..] O bom 

professor é o que consegue, enquanto fala, trazer o aluno até a intimidade 

do movimento do seu pensamento. (FREIRE, 2014, p. 83)” 

Diante desse pensamento, fazemos uma ponte até a linguagem do Teatro, 

trazendo suas contribuições para a construção de uma estética teatral, aplicando-a 

na formação dos educandos. 

Para tanto dispomos das contribuições de Jerzy Grotowski, diante das quais, 

buscamos desenvolver procedimentos teatrais, utilizando como aporte teórico, o 

conceito de “crescimento duplo e partilhado”.  

Em seu livro “Em busca de um teatro pobre”, temos a premissa de que “a 

essência do teatro é o encontro” (GROTOWSKI, 1971, p. 41), e portanto devemos 

nos atentar para o fato de que todos aprendem com todos. O que nos direciona a 

uma reflexão crítica sobre a prática. É na montagem de Grotowski, O Príncipe 

Constante, apresentada no livro Em Busca de um teatro pobre, que encontramos, 

[..] um tipo de exercício que tornou possível a verificação do método de 

Grotowski no que se refere à representação. Tudo está moldado no ator: no 

seu corpo, na sua voz e na sua alma. (GROTOWSKI, 1971. P.77) 

Para tanto, nas atividades desenvolvidas, buscamos levar em consideração a 

construção da identidade social e individualidade de cada educando. Elaboramos 

procedimentos com base nas ideias de Lev Vygotsky, sobre a construção do ser 
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social, nos princípios de construção dramatúrgica de Jerzy Grotowski e do Método 

de Paulo Freire, tendo suas etapas de execução adaptadas à construção cênica. 

O uso do procedimento, abordando memória individual dentro do processo 

criativo, veio a estabelecer uma conexão e identificação dos educandos com suas 

experiências de vida, pois vislumbramos que, a memória, é uma junção de todos os 

aspectos condicionantes na construção como ser social.  

O projeto de criação do experimento cênico, se perfazia em um processo, no 

qual construímos os procedimentos, teve sua aplicabilidade na construção de um 

espetáculo. As considerações dessa pesquisa, se relacionam ao processo de 

criação e resultado em cena. Resolvemos por buscar dois caminhos: uma 

abordagem conceitual e teórica, revelando os princípios que nos orientou na 

pesquisa e a descrição do processo em si. 

Desenvolvemos todas as etapas desse processo nos seguintes aspectos:  

Caderno de teatro 1, Debate teórico, a memória individual na criação e 

apropriação textual, levando em consideração a construção do ser social, 

nascimento duplo e partilhado, e pedagogia da autonomia. 

Caderno de teatro 2, a criação e aplicabilidade partilhada, de procedimentos 

teatrais e as contribuições dos saberes necessários a prática educativa, segundo a 

Pedagogia da Autonomia. 

Caderno de teatro 3, Relato de experimentações, onde há uma exposição dos 

principais acontecimentos que direcionaram a condução do experimento por parte 

dos participantes.  

Faz-se necessário advertir que nessa pesquisa, nos apropriamos de alguns 

conceitos utilizados por encenadores e pedagogos citados. 

 Podemos citar A ação psicofísica de Stanislávski; Continente, o ator e 

conteúdo, cena construída, que em perfeita comunhão constituem um corpo-em-

vida, e proporcionam o “Nascimento duplo e partilhado”, usados pelo diretor polonês 

Jerzy Grotówski; O interesse nas subjetividades das pessoas, usados pela diretora, 

pedagoga e bailarina alemã Pina Baush e a “A curiosidade indagadora” de Paulo 

Freire. 
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 Todos os conceitos abordados foram usados para construção e aplicabilidade 

dos procedimentos de criação, e observação das contribuições da pedagogia da 

autonomia para uma estética teatral. 
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1- CADERNO DE TEATRO - 1 
 

1.1- A MEMÓRIA INDIVIDUAL NA CRIAÇÃO E APROPRIAÇÃO 
TEXTUAL 

No projeto de criação do experimento cênico, se perfazia em um processo 

investigativo, onde se constituía uma relação constante entre o universo que ia se 

descortinando nesse percurso e as memórias dos educandos. A escolha pela 

memória singularizou o processo e nos deu uma menção da importância de um 

processo de criação bem elaborado. A condução explorou o que  poderia ser 

oferecido pelos educandos, estimulando-os a superar os seus limites e abrindo a 

porta do universo invisível, onde estão guardadas todas as possibilidades do oficio 

do ator.  

Para o “movimento criador” manter-se vivo, é necessário o entendimento do 

ator de que a compreensão do processo criativo traz descobertas sobre si e que 

esse autoconhecimento reverbera na cena. Continente, o ator e conteúdo, cena 

construída, que em perfeita comunhão constituem um corpo-em-vida. Assim:  

Se o instrumento de trabalho do ator, como foi visto, não é simplesmente 

seu corpo, mas seu corpo-em-vida, então a técnica2 para trabalhá-lo deverá 

ser uma técnica-em-vida. De fato, para um ator de nada serve trabalhar o 

corpo, se ele não se constituir em um meio pelo qual pode entrar em 

contato consigo mesmo e com o espectador. Da mesma forma que a arte 

conversa com a percepção sensorial do espectador, ela o faz com a do 

artista ao acordar, dinamizar elementos adormecidos, latentes e potenciais 

do ser.(BURNIER, 2011, p. 24) 

O diretor polonês Jerzy Grotówski (1933 – 1998), buscava em seu trabalho 

algo que nomeava “corrente de vida”, que de um modo geral, deveria estar 

relacionado “(...) a uma corrente quase biológica de impulsos, que vêm do interior e 

vai em direção à realização de uma ação precisa”3(RICHARDS, 1995, p. 93). Para 

                                                        
2Segundo Burnier (2011, p. 24) a palavra técnica atualmente está ligada principalmente a capacidade 
operativa do artista. É ela quem operacionaliza sua relação com a energia criadora. 
3RICHARDS, Thomas. At work with Grotówski on phisical actions. P.. 93. (…) a current of impulses, a 
quasi-biological current  that comes from the “inside” and goes toward the accomplishment of precise 
action. 

 



 
 
 

21 
 

Grotówski o ator deve encontrar-se nesse estado, para favorecer o ato de criação, 

portanto afirma que:  

Há algo de incomparavelmente íntimo e fecundo no trabalho com o ator 

entregue a mim. Deve ser atento, confiante e livre porque o nosso trabalho 

é explorar as suas possibilidades extremas. O seu crescimento é seguido 

com observação, esturpor e desejo de ajudá-lo; o meu crescimento é 

projetado sobre ele, ou melhor, é descoberto nele – e o nosso crescimento 

comum torna-se revelação.(GROTÓWSKI, 1971, p. 11) 

 Não sendo o texto o nosso foco, não servia como ponto de partida, não 

constava como referencia de base. O próprio Grotowski associava que, em tal visão 

há uma total relação com ação psicofísica de Stanislávski. Quando as ações 

estavam bem dominadas, então o texto era introduzido. A diferença entre os dois, é 

que Stanislávski usava o texto como base,  fazendo com que o ator viesse a 

encontrar condições para a criação de um personagem de forma orgânica, em si 

mesmo. Para Richards (1995, p. 93) Grotówski deu continuidade ao trabalho de 

Stanislávski após a sua morte. Ao tratar sobre o método das ações físicas de 

Stanislávski, o próprio Grotówski afirmou que utilizava o mesmo dando continuidade 

(era utilizado com objetivos distintos), logo: 

No seu trabalho Grotowski (re)define a noção de organicidade. Para 

Stanislávski organicidade significa as leis naturais da vida normal, que 

significa a estrutura e composição que aparecem no palco e se tornam arte; 

enquanto para Grotówski, organicidade indica a potencialidade dos 

impulsos do momento, uma corrente biológica que vem de dentro e é 

externalizada. (RICHARDS, 1995, p.93) 

Burnier (2011, p. 32) afirma que, “para Grotówski, o método das ações físicas 

foi a maior descoberta de Stanislávski”. Segundo Moore (1984) citada por Burnier 

(2011, p. 32) o próprio Stanislávski afirma que o método das ações físicas é o 

resultado do trabalho de toda a sua vida.  

O despertar de um impulso diante da curiosidade. Esse é um ponto de partida 

para todo esse processo. Todas essas descobertas e afirmativas, são de 

fundamental importância dentro do nosso processo de pesquisa, pois no exercício 

da curiosidade inocente, necessitamos da potencialização dos impulsos do 

momento, na observância dessa "corrente biológica que vem de dentro" e que nos é 
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apontada por Grotóski. A potencialização evoca a autonomia e a descoberta da 

curiosidade epistemológica. 

Ao delinearmos essa linha de pensamento, buscamos então um 

aprofundamento em uma forma de explorar essa individualidade dos educandos.  

Observando a diretora, pedagoga e bailarina alemã, Pina Bausch (1940 -

2009), verificamos que seus processos de criação coreográficos, fudamentavam-se 

em perguntas, temas e frases, nas quais cada bailarino era convidado a (re)viver 

sentimentos e cenas dos acontecimentos da sua infância, o que os fazia acessar 

seus medos, (re)lembrar de seus desejos e (re)avivar suas inseguranças, assim: 

Lembranças de infância, sonhos, medos, habilidades, amor, como fazer 

certa coisa, como ensinar outra, memórias de viagens, frases ouvidas em 

certa situação, frases nunca faladas, enfim, um universo de possibilidades 

onde a cada intérprete é colocada a necessidade e importância de se 

revelar enquanto indivíduo capaz de imprimir sua visão pessoal à cena 

(HOGHE, apud TRAVI, 2011, p. 25). 

Bausch era desde sua infância, uma pessoa extremamente curiosa, o que 

aguçou o seu senso de observação sobre as subjetividades das pessoas, se 

interessando pelo que se passava dentro das suas cabeças. A humanidade 

existente nos seres e o que a constrói,  foi seu principal objeto de interesse. 

Entretando, o olhar de Bausch também contempla os arredores; procurando o 

entorno, a paisagem. Travi (2012, p. 25) nos aponta que as questões abordadas por 

Bausch poderiam ter referências em vários aspectos e que se relacionavam com as 

experiências das memórias, da mitologia, da religião, do mundo da dança e da 

natureza.  

Podemos entender que, levando em consideração as memórias e o meio no 

qual os educandos estão inseridos, cada qual, em sua condição humana, terá uma 

vivência única no trabalho de construção cênica. 

Segundo Travi (2012, p. 25) Bausch objetivava tocar de forma propositada 

nas zonas dolorosas, no que amedrontasse, no que causasse culpa, nas antigas 

feridas; Para Bausch, “as coisas mais belas estão sempre quase sempre 
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escondidas. É preciso apanhá-las e cultivá-las e deixá-las crescer bem devagar” 

(LIMA, 2009, p.03). 

Bausch, nos esclarece Travi (2012, p. 25), lançava perguntas, no início de 

seus processos criativos e raramente intervinha, entregava aos seus co-autores a 

liberdade de exploração individual. O momento seguinte era de seleção e a 

coreógrafa o fazia ordenando o material de cena, ou seja, “Pina faz a composição 

cênica, definindo o que será apresentado, a ordem, a relação entre várias imagens, 

a escolha da trilha, a cenografia e os figurinos (TRAVI, 2012, p.26). 

Consideramos para o fundamento dessa pesquisa, o depoimento de 

Dominique Mercy, um dos mais antigos bailarinos da companhia de Pina Bausch, 

que relata: 

Compreendi que, através desse método, acabava por descobrir algo muito 

importante sobre mim mesmo e sobre minha nova maneira de fazer teatro. 

Compreendi que, até aí, tinha simplesmente dançado (MERCY apud LIMA 

apud TRAVI, 2012, p. 26) 

Podemos pensar desta forma a leitura do texto, trabalhando com uso desse 

método, explorando as imagens que eram geradas quando tinhamos acesso ao 

conteúdo do texto. Chamaremos de ponto de mutação essa relação entre o texto e 

as imagens, o que já tornou-se a construção da cena. Desta maneira, acreditamos 

que o grande fascínio que o teatro exerce sobre todos é a possibilidade de “brincar 

com a vida”, tornando-a uma inesgotável fonte de pesquisa sobre nós mesmos. Mas 

essa vida permanecer pulsante no ator, no momento da representação é um grande 

desafio. 

Podemos verificar pontos em comum no desenvolvimento das pesquisas de 

Stanislávski, Grotówski e Pina Bausch, cada um a seu modo, se valia de estímulos 

provenientes da mémória. No caso de Grotówski e Stanislávski, também da 

imaginação e trabalhavam a ação psicofísica, tendo a visão de que como ponto 

importante na execução da ação, temos a organicidade. Outro componente é o 

impulso. Segundo Richards (1993) citado por Burnier (2011, p. 41) “Grotowski me 

disse que a diferença fundamental, não obstante, entre o métodos das ações físicas 

de Stanislavski e o seu trabalho está na questão dos impulsos. Burnier (2011, p. 41) 
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afirma que, “quando Grotówski se refere aos impulsos, não é algo que está dentro, 

mas que antecede as ações físicas, assim: 

Os impulsos precedem as ações físicas, sempre. É como se a ação física, 

ainda invisível do externo, tivesse já nascido no corpo. É isso o impulso. [...] 

Antes da ação física tem o impulso, que empurra dentro do corpo [...]. Na 

realidade, a ação física se não inicia de um impulso, vira algo convencional, 

quase como um gesto. Quando trabalhamos com os impulsos, ela fica 

enraizada no corpo (RICHARDS apud BURNIER, 2011, p.41) 

 Ao levar em consideração o trabalho desses três cânones, levantamos a 

possibilidade de construir  personagens com base na utilização da memória e treinar 

suas ações a partir dos impulsos, usando fundamentalmente o despertar da 

curiosidade indagadora. O encontro de novas possibilidades, que partiam das suas 

memórias. Buscamos esmiuçar as possibilidades, pois: 

A arte ensina justamente a desaprender os princípios das obviedades que 
são atribuídas aos objetos, às coisas. Ela parece esmiuçar o funcionamento 
dos processos da vida, desafiando-os, criando para novas possibilidades. A 
arte pede um olhar curioso, livre de “pré-conceitos”, mas repletos de 
atenção (CANTON, 2009 – p.13). 

A atenção voltava-se agora para uma forma de trabalhar a subjetividade, para 

construir de forma objetiva a vida dos personagens, estabelecendo assim as 

relações necessárias com a vida e historicidade dos educandos. Grotówski afirma 

que: 

Tudo está concentrado no amadurecimento do ator, que é expresso por 

uma tensão levada ao extremo, por um completo despojamento, pelo 

desnudamento do que há de mais íntimo [...].O ator faz uma total doação de 

si mesmo. [...] Não educamos um ator, em nosso teatro ensinando-lhe 

alguma coisa: tentamos eliminar a resistência de seu organismo a este 

processo psíquico. O resultado é a eliminação do lapso do tempo entre o 

impulso interior e a reação exterior, de modo que o impulso se torna já uma 

reação exterior. Impulso e ação são concomitantes: o corpo se desvanece, 

queima, e o espectador assiste uma série de impulsos visíveis. Nosso 

caminho é uma via negativa, não uma colocação de técnicas, e sim 

erradicação de bloqueios. (GROTÓWSKI, 1971, p.03) 

Em conformidade com o pensamento de Grotowski, fizemos um aprofundamento 

na pesquisa sobre a identidade social, focando na construção da mesma. Para tanto 
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nos dedicamos aos estudos e estruturas desenvolvidas por Lev Vygotsky e suas 

contribuições no assunto, conforme segue. 

1.2- A IDENTIDADE SOCIAL E A CONSTRUÇÃO DA INDIVIDUALIDADE 

Nas atividades desenvolvidas, nas oficinas de teatro, buscamos levar em 

consideração a construção da identidade social e a individualidade de cada 

educando. 

Algo perceptível na convivência com os educandos, foi a influência que a 

construção social tem diretamente, sobre a forma como os mesmos viriam a se 

apropriar do roteiro e criar o texto e à cena. 

Para estruturar essa construção nos baseamos nas ideias desenvolvidas por 

Lev Vygotsky, filho de uma próspera família judia, que formou-se em direito pela 

Universidade de Moscovo em 1918.  O contexto em que viveu Vygotsky ajuda a 

explicar o rumo que seu trabalho iria tomar. As suas ideias foram desenvolvidas na 

União Soviética criada pela Revolução Russa de 1917 e refletem o desejo de 

(re)escrever a psicologia, com base no materialismo marxista. O projeto ambicioso e 

a constante ameaça da morte (a tuberculose manifestou-se desde os 19 anos de 

idade e foi responsável por sua morte prematura) deram ao seu trabalho, 

abrangente e profundo, um caráter de urgência.  

Apesar de sua formação em Direito, destacou-se à época por suas críticas 

literárias e análises do significado histórico e psicológico das obras de Arte, 

trabalhos que posteriormente foram incorporados no livro "Psicologia da Arte", o que 

nos fez compreender que o desenvolvimento da aprendizagem e a construção do 

conhecimento perpassavam pela produção da cultura, como resultado das relações 

humanas. Por conta disso, procuramos entender o desenvolvimento intelectual a 

partir das relações histórico-sociais, ou seja, o conhecimento é socialmente 

construído nas relações humanas, logo: 

Baseado nas teses do materialismo histórico, Vygotsky destacou que as 
origens das formas superiores de comportamento consciente deveriam ser 
buscadas nas relações sociais que o sujeito mantém com o mundo exterior, 
na atividade prática. Para descobrir as fontes dos comportamentos 
especificamente humanos, era preciso libertar-se dos limites do organismo e 
empreender estudos que pudessem explicar como os processos 
maturacionais entrelaçam-se aos processos culturalmente determinados 
para produzir as funções psicológicas superiores típicas do homem (MEIER; 
GARCIA, 2007, p. 53). 
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Dessa forma, a comunicação entre os indivíduos e grupos sociais enriquece e 

favorece o respeito mútuo nas suas relações, o que vem a tirá-lo da condição de ser 

biológico à condição de ser social, propiciando-os através da relação dialética a 

construção do conhecimento.  

Vigotski, nos aponta a arte como uma técnica elaborada pelo ser humano para 

dar uma relevância social objetiva aos sentimentos em sua existência, possibilitando 

que os viventes se relacionem com esses sentimentos como um condutor, como 

algo externo que se interioriza por meio da catarse: 

O social existe até mesmo onde há apenas um homem e as suas emoções 
individuais. Por isso, quando a arte realiza a catarse e arrasta para esse 
fogo purificador as comoções mais íntimas e mais vitalmente importantes de 
uma alma individual, o seu efeito é um efeito social. [..] De igual maneira, a 
arte é uma técnica social do sentimento, um instrumento da sociedade 
através do qual incorpora ao ciclo da vida social os aspectos mais íntimos e 
pessoais do nosso ser. Seria mais correto dizer que o sentimento não se 
torna social, mas, ao contrário, torna-se pessoal, quando cada um de nós 
vivencia uma obra de arte, converte-se em pessoal sem com isto deixar de 
continuar social. (VIGOTSKI, 1999, p. 31)  

 No trecho acima, temos a perspectiva vigotskiana em relação à vivência 

estética do humano diante de uma manifestação artística, de uma obra de arte, 

levando em consideração o que é sentido através dessa manifestação (do social ao 

individual), bem como o processo percorrido pelas emoções individuais até a sua 

materialização em uma manifestação artística.  

 Acreditamos então que, nos processos de criação, devemos vislumbrar, nos 

condutores e participantes das ações criadas, o despertar da autonomia do 

pensamento. O ser humano é um ser social e consequentemente ao nascer está 

inserido em um ambiente carregado de informações culturais, o que vai lhe 

propiciando, diante do seu desenvolvimento, a captação de tais informações. Para 

Vigotski, essa captação e internalização, acontece de forma individual e se torna 

pessoal; Sendo assim: 

No processo de internalização, o que é interpessoal, inicialmente, 
transforma-se em intrapessoal. Essa re-construção tem como base a 
mediação semiótica (particularmente a linguagem) e envolve as ações do 
sujeito, as estratégias e conhecimentos por ele já dominados, as ações, 
estratégias e conhecimentos dos outros e as condições sociais reais de 
produção das interações (FONTANA, 2005, p.11-12). 
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Ou seja, para Vigotski, o conhecimento é construído de forma dialética, 

estimulado pela realidade objetiva e prática social acumulada historicamente. Nesse 

contexto, a constituição do homem acontece a partir da relação com o outro 

enquanto ser social. Assim, “a cultura se torna parte da natureza humana, num 

processo histórico que, ao longo do desenvolvimento da espécie e do indivíduo, 

molda o funcionamento psicológico do homem” (OLIVEIRA, 1992, p.24), ou seja, o 

desenvolvimento intelectual do homem está intimamente ligado às relações sociais, 

que têm como produto a cultura, o conhecimento.  

 Ao observarmos a imensa diversidade de condições histórico-sociais 

que as crianças vivem, concluímos, com base nas afirmações vigotskianas, que as 

oportunidades investigativas, no despertar da curiosidade, afetam o pensamento e o 

raciocínio através da interação.  

 Na primeira parte da citada obra, Vygotsky (1999) vislumbra as questões 

relacionadas entre a teoria marxista da arte e a psicologia, enfocando uma 

psicologia que vislumbra o individual e social da arte, bem como uma psicologia 

subjetiva e objetiva da arte. 

 Na segunda parte, Vygotsky elabora uma crítica aos enfoques concepcionais 

da arte como conhecimento, da arte como um procedimento técnico (formalismo) e 

da perspectiva psicanalítica no campo das análises estéticas. 

 Na terceira parte dessa obra, Vygotsky discorre sua visão analítica à vivência 

estética (recepção ou fruição da obra artística) através do desenvolvimento da 

fábula4existente nas realizações artísticas. 

 Na quarta e última parte Vygotsky se posiciona em defesa da concepção da 

arte como uma catarse, a qual é a indicação de contraponto à “teoria do contágio”5, 

fazendo uma abordagem ao sentido social e vital que a arte deve desempenhar no 

desenvolvimento do gênero humano em sua plenitude. Conclui sua reflexão dando 

enfoque as relações entre arte e pedagogia e conjecturando sobre a arte do futuro. 

                                                        
4Vygotski nos aponta no seu livro A Psicologia da Arte, a fábula em uma demonstração empírica, do 
seu olhar em uma nova compreensão objetiva da literatura. Dando ênfase na observação do modo 
como uma experiência afetiva é gerada gradualmente de acordo com a forma estrutural da 
mensagem. 
5Vygotski (1998, p. 315) nos esclarece que na teoria do contágio o sentimento que nasce em um 
indivíduo contagia a todos, tornando-se social. 
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O que nos faz vislumbrar o envolvimento e desenvolvimento, comumente à 

produção artística forma seres sociais. 

Acreditamos que o conhecimento pedagógico deve operar, nos condutores e 

participantes das ações criadas, a relação dialógica, sempre relacionando-os à 

fatores e situações relatadas pelos participantes do grupo e que diziam respeito as 

suas vidas.  

 Não podemos também deixar de falar que para Vygotsky, a imitação no “jogo 

de faz de conta”, permite-nos uma construção interna, daquilo que é observado no 

externo, ou seja, somos capazes de realizar ações que ultrapassam o limite de 

nossas capacidades através da imitação, então: 

Todos conhecemos o grande papel que nos jogos da criança desempenha a 

imitação, com muita frequência estes jogos são apenas um eco do que as 

crianças viram e escutaram aos adultos, não obstante estes elementos da 

sua experiência anterior nunca se reproduzem no jogo de forma 

absolutamente igual e como acontecem na realidade. O jogo da criança não 

é uma recordação simples do vivido, mas sim a transformação criadora das 

impressões para a formação de uma nova realidade que responda às 

exigências e inclinações da própria criança (VYGOTSKI, 1930/1999, p.12). 

 Se para Vygotski, a imitação é um instrumento de construção e nela a criança 

aprende, nos foi apresentado o desafio de criar possibilidades de observação e 

imitação, para nos aproximarmos da criação autônoma. Essa visão Vygotskiana 

serviu como base para o desenvolvimento de procedimentos de criação, construção 

coletiva do texto teatral e das cenas. Para tanto precisávamos de uma metodologia, 

nos dedicamos na busca de um método que delineasse a mesma filosofia de 

respeitabilidade ao humano e sua formação social. Trazendo assim como 

abordagem metodológica o “Nascimento duplo e partilhado”, que nos é apresentado 

por Tatiana Mota Lima conforme está discriminado na sequencia. 
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1.3 – NASCIMENTO DUPLO E PARTILHADO 

O nascimento duplo e partilhado, nos é apresentado por Tatiana Mota Lima 

em seu livro Palavras Praticadas, o percurso artístico de Jerzy Grotowski – 1959 a 

1974. Ela faz um recorte na relação diretor/ator, entre Grotowski e Cieslak6, frisando 

que ocorreu uma profunda transformação em Grotowski como diretor. 

Na relação com Cieslak, houve uma transformação artística /humana como 

afirma o próprio Grotowski, em uma entrevista em 1975: 

 “Existe algo de incomparavelmente íntimo e produtivo no trabalho com um 
ator que confia em mim. Ele deve ser atencioso, seguro e livre, pois nosso 
trabalho consiste em explorar ao extremo suas possibilidades. Seu 
desenvolvimento é seguido minuciosamente, pela minha perplexidade e 
pelo meu desejo de ajudá-lo; o meu desenvolvimento se reflete nele, ou 
melhor, se encontra nele – e nosso desenvolvimento comum transforma-se 
em revelação. Não se trata de instruir um aluno, mas de se abrir 
completamente para outra pessoa, na qual é possível o fenômeno de 
“nascimento duplo e partilhado”. O ator renasce – não somente como ator, 
mas como homem – e, com ele, renasço eu. É uma maneira estranha de se 
dizer, mas o que se verifica, realmente, é a total aceitação de um ser 
humano por outro.”(LIMA, 2008, p. 170) 

Verificamos uma experiência humana emoldurada pela vivência artística, o 

que nos possibilita criar uma pesquisa na qual pesquisador e objeto se comuniquem 

de forma a alterar a todos durante o processo.  O próprio Grotowski era muito 

restrito, por uma série de motivos, dificilmente descrevia suas experimentações ou 

procedimentos.  

Nos debruçamos sobre a tese de Tatiana Mota Lima, pois muito nos 

interessava o Grotowski pesquisador, que nos é apresentado em seu trabalho.Após 

acompanhar o percurso de Grotowski entre os anos de 1959 e 1974, ela nos aponta 

que uma das questões mais importantes para o Grotowski pesquisador foi sobre 

estrutura e espontaneidade. Foi verificado que ao pesquisar as noções de ator, e 

mesmo de espectador, nas definições de estrutura e espontaneidade, aparecem 

relacionadas, diferentes práticas. 

                                                        
6RyszardCieślak(1937-1990) tem o reconhecimento como principal ator do T.L. de Grotowski. O 
primeiro espetáculo em que atuou na Cia. foi Kordian, permanecendo no teatro até seu fechamento 
em 1984. Cieślak foi o protagonista de vários espetáculos.  O Príncipe Constante, Apocalypsis cum 
Figuris, com o qual ganhou o prêmio de melhor ator off-Broadway. 
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Trataremos, agora sobre esses termos e práticas. Lima (2008 p. 339) nos 

apresenta que as noções de estrutura e espontaneidade que Grotowski 

experimentou ao longo de sua pesquisa estão ligadas aos termos e práticas. Não 

estão divididos, na verdade, em alguns textos Grotowski chama a atenção para uma 

unidade fundamental entre os dois. Na realização das suas intenções de pesquisa, 

dividiu esses pontos em sessões distintas:  

1) a positividade do artifício; 2) ideoplastia: 'nutrindo' os signos; 3) partitura é contato; 

4) organicidade, autorregulação e sintomas 5) técnicas: dramáticas e ecológicas 6) 

ação física, ajustamento e inércia. 

Para criarmos os procedimentos, nos debruçamos sobre todas as sessões. 

No decorrer do qual temos a transformação, a conscientização e a mudança. 

Vislumbramos caminhos similares desta proposta ao adentrarmos na prática 

pedagógica de Paulo Freire, e nos deparamos com a temática da prática da 

conscientização e mudança social, através da Pedagogia da Autonomia, com base 

nos parâmetros do despertar da curiosidade indagadora, conforme está especificado 

na argumentação que  segue.  

1.4 – PEDAGOGIADA AUTONOMIA: A CURIOSIDADE INDAGADORA 
 

A valorização da cultura do educando é a chave para o processo de 

conscientização preconizado por Paulo Freire, ele propôs um método, onde o 

educador e educando aprendem juntos. Segundo Feitosa: 

Paulo Freire marcou uma ruptura na história pedagógica de seu país e da 
América Latina. Através da criação da concepção de educação popular ele 
consolidou um dos paradigmas mais ricos da pedagogia contemporânea 
rompendo radicalmente com a educação elitista e comprometendo-se 
verdadeiramente com homens e mulheres. Num contexto de massificação, 
de exclusão, de desarticulação da escola com a sociedade, Freire dá sua 
efetiva contribuição para a formação de uma sociedade democrática ao 
construir um projeto educacional radicalmente democrático e libertador. 
Assim sendo, seu pensamento e sua obra são, e continuarão sendo, um 
marco na pedagogia nacional e internacional. (FEITOSA, 1999, p. 01) 

 

Paulo Freire nasceu em 1921, na cidade de Recife. Sua família fazia parte da 

classe média, mas durante a depressão de 1929, Freire certamente vivenciou a 

fome e a pobreza o que o levou, ainda enquanto criança a preocupar-se com os 
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pobres, o que futuramente o ajudou a construir seu método de alfabetização. Em 

1943, entrou para cursar Direito na Universidade de Recife. Nunca exerceu a 

profissão, preferiu trabalhar ministrando aulas de língua portuguesa em uma escola 

de segundo grau. Iniciou o seu trabalho com analfabetos, pobres em 1946, quando 

foi indicado ao cargo de Diretor do Departamento de Cultura e Serviço Social no 

estado do Pernambuco. Após tornar-se Diretor do Departamento de Extensões 

Culturais da Universidade de Recife, em 1961, iniciou logo as pesquisas e 

experimentos na alfabetização popular, o que levaria a constituição do Método Paulo 

Freire7.  

O método Paulo Freire leva em consideração as individualidades, 

desenvolvendo uma pesquisa junto aos educandos e elegendo “palavras geradoras”, 

que ajudam a organizar o trabalho desenvolvido, porque possibilita uma 

aprendizagem significativa. Assim:  

Antes de qualquer tentativa de discussão de técnicas, de materiais, de 
métodos para uma aula dinâmica, é preciso, indispensável mesmo, que o 
professor se ache ‘repousado’ no saber de que a pedra fundamental é a 
curiosidade do ser humano. É ela que me faz perguntar, conhecer, atuar, 
mais perguntar, reconhecer.” (FREIRE, 2014, p. 84) 

 

 Compreendemos então, que trata-se de uma educação para a 

construção do ser social consciente, para a participação produtiva na reinvenção da 

sociedade. Vislumbrando uma educação para a potencialização do possível, para 

criação de educandos ativos. 

Assim, provocar a curiosidade, para o despertar do interesse, da atenção e do 

envolvimento, garantindo a todos a possibilidade de se expressar sobre aspectos da 

realidade. Manter uma ligação com o universo conhecido dos educandos, 

impulsionando-os para novas descobertas, pois aprendemos melhor aquilo que 

temos interesse em aprender.  

 Como já vínhamos nos pautando em ideias de memórias individuais, 

segundo Pina Bausch, Grotowski e Stanislavski e em sua construção segundo 

Vygotsky, a linha de pensamento Freiriana, que assim como a de constituição do 

                                                        
7FEITOSA, 1999, p. 12 
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Ser Social Vygotskyana, tem sua base intimamente relacionada com a visão 

Marxista, nos direcionou ao estudo e aprofundamento no Método Paulo Freire. 

Na proposta do Método, partindo de um estudo da realidade do educando e 

coleta de dados, há uma posterior organização pelo educador desses dados. No 

decorrer desse processo surgem os Temas Geradores. O surgimento dos mesmos 

vem de uma extração feita da problematização, na prática, da vida dos educandos. 

Assim, como nos afirma Feitosa (1999, p. 01) “os conteúdos de ensino são 

resultados de uma metodologia dialógica”. Logo: 

Cada pessoa, cada grupo envolvido na ação pedagógica dispõe de si 

próprio, ainda que de forma rudimentar, dos conteúdos necessários dos 

quais se parte. O importante não é transmitir conteúdos específicos, mas 

despertar uma nova forma de relação com a experiência de vida. A 

transmissão de conteúdos estruturados fora do contexto social do educando 

é considerada “invasão cultural” ou “depósito de informações” porque não 

emerge do saber popular. Portanto antes de qualquer coisa, é preciso 

conhecer o educando.Conhecê-lo enquanto indivíduo inserido num contexto 

social de onde deverá sair o “conteúdo” a ser trabalhado.(FEITOSA, 1999, 

p.01) 

Nessa perspectiva há uma horizontalidade na relação educando-educador, 

ambos se posicionam como sujeitos do ato de construção do conhecimento. Sendo 

assim:  

Não se admite uma prática metodológica com um programa previamente 

estruturado assim como qualquer tipo de exercício mecânico para 

verificação de aprendizagem, formas essas próprias da educação bancária, 

onde o saber do professor é depositado no aluno, práticas essas 

domesticadoras. (BARRETO apud FEITOSA, 1999, p.02) 

A nossa pesquisa se encaminha precisamente no inverso dessa visão 

depositária de conhecimento, nos encaminhamos para a afirmação de Freire, que de 

acordo com Feitosa (1999, p.3) é que “aprender é um ato de conhecimento da 

realidade concreta, isto é, da situação real vivida pelo educando e só tem sentido se 

resultar de uma aproximação crítica da realidade”. 

Nos baseando no Livro “Pedagogia da Autonomia”, vislumbramos um delinear 

da metodologia que viria a ser utilizada nas aulas de teatro, e que servisse como 

aporte para o crescimento duplo e partilhado. 
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No livro “Pedagogia da Autonomia” nos deparamos com uma abordagem 

analítica, acerca da prática do educador e do seu cotidiano dentro da sala de aula. 

Toda a concepção freireana, nos é apresentada, com a visão voltada para os 

saberes necessários à pratica educacional, delineada em três capítulos que são ao 

mesmo tempo distintos e complementares, onde, no primeiro capítulo, o autor traz a 

temática de que “Não há docência sem discência”. 

Neste primeiro capítulo, o autor nos apresenta que ensinar exige rigorosidade 

metódica, criticidade, respeito aos saberes dos educandos, pesquisa, estética e 

ética, corporeificação das palavras pelo exemplo, aceitação do novo e rejeição a 

qualquer forma de discriminação, reflexão crítica sobre a pratica e o reconhecimento 

e a assunção da identidade cultural. 

O processo de ensino aprendizagem, poderá deflagrar no aprendiz uma 

curiosidade crescente que tem por objetivo, torná-lo cada vez mais criador, ou seja, 

quanto mais criticamente se possa exercer a capacidade de aprender, tanto mais se 

constrói e desenvolve a “curiosidade epistemológica”, sem a qual não alcançamos o 

conhecimento cabal do objeto. 
 

Figura 6 - Ensinar Exige - Fonte: Blog Para Professores
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Na imagem acima podemos vislumbrar o que o autor expõe na ideia do 

aprender ensinando e ensinar aprendendo.  É o caminho contrário da educação 

bancária de depósito dos conteúdos.  Não pensamos o educando como um 

recipiente passivo, observando ser na pratica de ensinar/aprendendo e 

aprender/ensinando o constante e verdadeiro processo educacional. O ato de 

ensinar exige do educador o aprender e a apreensão dos novos caminhos do saber. 

Na pratica pedagógica proposta por Paulo Freire o debate é fundamental, o 

educador se prepara, com o intuito de propor conhecimentos introdutórios, para 

assim abrir e dar continuidade, ao processo do despertar da curiosidade indagadora, 

dando organicidade aos processos de ensino aprendizagem.  Faz-se necessário que 

haja sempre a observação na troca e respeitabilidade ao que o educando tem a 

oferecer, dos conhecimentos já existentes. 

Vislumbramos então que o ato de compartilhar conhecimento nos traz uma 

série de comprometimentos com a criticidade, a competência profissional, trazendo 

para a educação o cerne de compreensão do mundo através do aprendizado, para 

que haja a solidária participação na formação de todos. 

No segundo capítulo encontramos a afirmação de que “Ensinar não é 

transferir conhecimento”.  Segue tratando acerca das indagações que possivelmente 

devem ser propostas pelo professor, para assim aguçar a curiosidade, e contribuir 

para a construção do senso crítico dos seus educandos. 

Esse ato, possibilitará aos educandos descobertas de novos conhecimentos, 

com os quais, de forma criativa e inovadora, serão capazes de transformar a 

realidade ao redor. Toda essa reflexão tem como foco que o professor não é o 

experiente detentor do conhecimento, mas também aprendente e pronto para 

vivenciar o aprendizado crescente. . 

Na sequência, é chamada a atenção para o fato de que ensinar exige, entre 

outras coisas, respeito e observância à autonomia do ser educando, levando em 

consideração a existência de conhecimentos já adquiridos, e que não devem ser 

submetidos a um conceito preestabelecido ou qualquer discriminação. Paulo Freire 

defende que ensinar exige bom senso, nos trazendo que o contexto, condições 

sociais e culturais onde os educandos estão inseridos, destacando nesta 
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observação todas as vivências e toda a realidade do educando, visando 

proporcionar uma avaliação criteriosa do que é necessário ser abordado no 

processo de ensino aprendizagem. 

Nesse Capítulo ficam muito claras as exigências apresentadas por Paulo 

Freire, no que diz respeito ao ato de ensinar, faz-se necessário que ele seja 

dialogicamente uma descoberta, porque ensinar não é transferir e/ou depositar 

conhecimentos, é um ato participativo na formação, e que contribui para a evolução, 

fazendo uso do debate, dos estudos e do desenvolvimento humano. 

No terceiro e último capítulo é feita uma abordagem sobre a questão que 

“Ensinar é uma especificidade humana”, na qual são elencadas exigências, para o 

ato de ensinar. Traz questões como a propriedade em execução de metodologia e 

troca de conhecimento, para que nessa condução, tenha como agir 

democraticamente, respeitando as diferenças, e possa vislumbrar os diferentes 

pontos de vista dos educandos. Todo o processo, em seu desenvolvimento, deve 

contar com a generosidade de quem partilha seus conhecimentos, e compartilha dos 

debates e discussões, com o intuito de evoluir em conjunto, para assim o ensino 

aprendizado, se constituir nas transformações necessárias, refletindo sobre os 

direitos subjugados e construindo a autonomia necessária para o exercício da 

cidadania. 

Com todo o relatado anteriormente, podemos observar as especificidades 

explicitadas por Paulo Freire no que se deve promover na pedagogia da autonomia; 

Estas especificidades perpassam pela competência profissional, por uma reflexão 

constante acerca da prática pedagógica a ser desenvolvida, pelo respeito ao 

educando e seus saberes, no reconhecimento a identidade cultural, pela constância 

dialógica dos conteúdos. 

Em uma perspectiva geral FREIRE, (1996, p.94-96) entende que a Pedagogia 

da Autonomia “[...] deve estar centrada em experiências estimuladoras da decisão, 

da responsabilidade, ou seja, em experiências respeitosas da liberdade”. Isto deve-

se ao fato de que um educador é um ser político, e que em todo o processo de 

ensino e aprendizado está sujeito às emoções. Por isso, deve apontar, aos 

educandos diferentes caminhos, e assim, o debate entre ele e os educandos 

possam trazer consensos na construção da autonomia.  
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Ensinar exige um olhar curioso por parte do educador. Nessa constatação, já 

havia um despertar de que, na observância dos registros, do meu processo de 

formação enquanto ser social,  artista, pesquisadora e docente, vivenciava a 

presença do olhar curioso. Chamo a atenção agora para os momentos onde está 

documentado esse olhar curioso: 

1- Aos cinco anos de idade, todas as crianças estavam sentadas a espera do 

transcorrer dos acontecimentos, destaco a criança atrás, de pé, olhando de forma 

curiosa para a situação à sua volta; 

 

Figura 7 - Um Olhar Curioso da Infância - Arquivo Pessoal 
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2 - Espetáculo "Retratos de Mulher", onde os impulsos do momento estão 

potencializados pelo olhar curioso; 

Figura 8 - Um Olhar Curioso da Artista - Arquivo Pessoal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - Aula de didática geral, na aplicabilidade de um procedimento enquanto 

encenadora, o olhar curioso docente; 
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Figura 9 Um Olhar Curioso da Pesquisadora - Arquivo Pessoal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, observamos tratar-se de uma abordagem inovadora, tanto pelo rigor 

metodológico com que se apresenta, que nos traz uma ética pedagógica pautada na 

criticidade, no bom senso e pesquisa,  quanto pelas sensações e comportamentos 

que são despertados, e que devem incentivar e embasar a vivência pedagógica. 

Ao traçarmos um paralelo de diálogo entre o teatro e a educação, nos é 

revelado um nome de fundamental importância Augusto Boal. 

Teixeira (2007), nos aponta convergências entre as teorias de Paulo Freire e 

de Augusto Boal: “a Pedagogia e o Teatro do Oprimido proporcionam um fazer 

pedagógico onde oprimidos se tornam capazes de perceber o mundo, refletir sobre o 

mundo, e se expressar no mundo”. (p. 16). A autora faz um enfoque nas dimensões 

pedagógicas do Teatro do Oprimido, dimensões essas fundamentais para a 

presente pesquisa, acentuando um olhar investigativo no que diz respeito a 
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interlocução entre as duas áreas de interesse: a Educação Libertadora e o Teatro do 

Oprimido. 

Augusto Boal nasceu em 1931, na cidade do Rio de Janeiro. Sua família fazia 

parte da classe de trabalhadores, seu pai José Augusto Boal era padeiro e sua mãe 

Albertina Pinto, dona de casa. Na sua infância já demonstrava interesse pelo teatro 

comandando pequenas encenações em reuniões familiares. Aos 18 anos iniciou 

seus estudos em engenharia química na UFRJ (na época Universidade do Brasil) e 

em paralelo já escrevia textos teatrais. Em 1950 já com seus estudos em nível PHD 

em Engenharia Química, na Columbia University, em Nova York, ingressa nos 

estudos de  dramaturgia na School of Dramatic Arts, como também na Columbia, 

com John Gassner, professor de Tennessee Williams e Arthur Miller. Nessa mesma 

época, assistia às montagens do Actors Studio. O dramaturgo tornou-se conhecido 

pela sua participação no Teatro Arena da Cidade de São Paulo (1956 a 1970) e 

sobretudo pelo Teatro do Oprimido, tendo uma obra escrita expressiva, 22 livros 

publicados e traduzidos em mais de vinte línguas. 

Boal nos apresentava o teatro, enquanto ação humana, como uma atividade 

carregada de cunho político, nunca com uma proposição de atividade neutra. 

Quando aproximamos aos princípios da obra freireana, Boal acreditava na 

importância de transformar o indivíduo em sujeito fazedor e transformador da 

realidade. Percebemos em ambos a reinvindicação humanitária nas formas de 

convivência comunitária, por meio do trabalho humano e das lutas populares 

organizadas, com vistas à emancipação humana e à vida plena em sociedade. 

Mediante tal constatação de abordagens, fizemos uma adaptação do método 

de Paulo Freire para o teatro, nos baseando na pedagogia da autonomia e  

intitulamos essa experiência de “Teatro da Autonomia”.  
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1.4 – TEATRO DA AUTONOMIA: DA CURIOSIDADE INDAGADORA A 
CURIOSIDADE EPISTEMOLÓGICA 
 

Para o desenvolvimento desse experimento, nos vimos diante da necessidade 

de um estudo detalhado do método Paulo Freire, para assim fazer um paralelo 

dentro da estética teatral. Já cientes dessa possibilidade diante do estudo do 

trabalho desenvolvido pelo dramaturgo Augusto Boal. Vale salientar que o nosso 

objeto, no caso dessa pesquisa, é a Pedagogia da Autonomia, levando em 

consideração a curiosidade e transitando da curiosidade indagadora à curiosidade 

epistemológica.  

 O Método Paulo Freire se configura em uma proposta para a alfabetização de 

adultos, que foi desenvolvida pelo educador Paulo Freire. Ele criticava o sistema 

educacional tradicional, no qual utilizava-se uma cartilha como ferramenta central da 

didática,  para o ensino da leitura e da escrita. As cartilhas eram elaboradas para o 

ensino através do método da repetição de palavras aleatórias ou de frases criadas 

de forma solta.  Nessa linguagem de cartilha, os contextos são desconectados, 

podemos usar como exemplo Eva viu a uva, o boi baba, a ave voa, dentre outros.  

 O Método vai além de uma proposição de alfabetização, propõe a 

estimulação e a inserção do adulto que não possui letramento, no seu contexto 

social e político, vivenciando sua realidade, promovendo o despertar para a 

cidadania plena e transformação enquanto ser social.  

 É através da leitura da palavra, que se deve ir proporcionando a leitura do 

mundo.  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

41 
 

 

 

 

     

 

  

 

 

 

O método Paulo Freire além de ter como objetivo tornar mais rápido e 

acessível o aprendizado,  pretende principalmente, habilitar o educando a "ler o 

mundo".  Há uma famosa  expressão do educador que nos esclarece que:  "Trata-se 

de aprender a ler a realidade (conhecê-la) para em seguida poder reescrever essa 

realidade (transformá-la)". A alfabetização é, para o educador Paulo Freire, um modo 

de os desfavorecidos romperem o que chamou de "cultura do silêncio" e transformar 

a sua realidade, "como sujeitos da própria história". 

 O método Paulo Freire tem 03 etapas pedagógicas: 

1- Etapa de Investigação: busca conjunta entre professor e aluno das palavras e 
temas mais significativos da vida do aluno, dentro de seu universo vocabular e da 
comunidade onde ele vive. 

2- Etapa de Tematização: momento da tomada de consciência do mundo, através da 
análise dos significados sociais dos temas e palavras. 

3- Etapa de Problematização: etapa em que o professor desafia e inspira o aluno a 
superar a visão mágica e acrítica do mundo, para uma postura conscientizada. 

 Para o "Teatro da Autonomia" fizemos a adaptação da seguinte maneira: 

Figura 10 - Paulo Freire, a leitura do 
mundo 
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1- Etapa de Investigação: busca conjunta e investigativa entre professor e aluno 
sobre suas vivências e temas mais significativos do cotidiano dos educandos, dentro 
de seu universo escolar, familiar e da comunidade onde ele vive. 

2- Etapa de Tematização: momento da tomada de consciência do mundo, através da 
análise dos significados sociais dos temas e vivências apresentadas. 

3- Etapa de Problematização: etapa em que o professor desafia e inspira o aluno a 
superar a visão mágica e acrítica do mundo, para uma postura conscientizada 
através do estímulo à curiosidade. 

 Paulo Freire propõe a aplicação do seu método em cinco fases distintas: 

1ª fase: Levantamento do universo vocabular do grupo. Nessa fase ocorrem as 
interações de aproximação e conhecimento mútuo, bem como a anotação das 
palavras da linguagem dos membros do grupo, respeitando seu linguajar típico. 

2ª fase: Escolha das palavras selecionadas, seguindo os critérios de riqueza 
fonética, dificuldades fonéticas - numa sequência gradativa das mais simples para 
as mais complexas, do comprometimento pragmático da palavra na realidade social, 
cultural, política do grupo e/ou sua comunidade. 

3ª fase: Criação de situações existenciais características do grupo. Trata-se de 
situações inseridas na realidade local, que devem ser discutidas com o intuito de 
abrir perspectivas para a análise crítica consciente de problemas locais, regionais e 
nacionais. 

4ª fase: Criação das fichas-roteiro que funcionam como roteiro para os debates, as 
quais deverão servir como subsídios, sem no entanto seguir uma prescrição rígida. 

5ª fase: Criação de fichas de palavras para a decomposição das famílias fonéticas 
correspondentes às palavras geradoras. 

O desenvolvimento das fases, para o "Teatro da Autonomia", se deu se deu 

da seguinte maneira:  

1ª fase:  Levantamento dos temas que seriam abordados na criação cênica através 
de procedimentos. Nessa fase como no método Paulo Freire, também ocorrem as 
interações de aproximação e conhecimento mútuo, bem como a anotação das 
músicas, filmes, brincadeiras que surgem como forma de expressão dos membros 
do grupo, respeitando e estimulando suas individualidades e potencialidades; 

2ª fase:  A segunda fase consiste na elaboração de fichas-roteiro, que auxiliem os 
provocadores de criação cênica no seu trabalho. Estas fichas-roteiro devem ser 
ponto de partida para os provocadores, jamais uma prescrição rígida a que devam 
obedecer e seguir. Elas devem ser elaboradas, seguindo os critérios de riqueza do 
universo dos educandos, trazendo todas as informações observadas na realidade 
social, cultural e política do grupo e/ou sua comunidade; 
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3ª fase:  A terceira fase é constituída pelo desenvolvimento dos procedimentos, 

onde, tendo como base os temas levantados e as fichas-roteiro, no exercício da 

curiosidade convocamos: Imaginação, memória individual, corporificação da 

memória, intuição, emoções, capacidade de conjecturação e capacidade de 

comparação; 

4ª fase: A quarta fase é a feitura de cadernos de encenação, com os fragmentos 

cênicos, criados a partir dos “temas geradores” e organizar a dramaturgia da cena. 

5ª fase: Criação do texto, de forma coletiva, sempre associando e fazendo 
correspondência aos temas geradores. 

 Na busca da criação de uma ação pedagógica que atendesse e buscasse 

investigar esses princípios desenvolvemos os procedimentos que seguem. 
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2- CADERNO DE TEATRO 2 
 

2.1 – PROCEDIMENTOS DE CRIAÇÃO 
  

“Assim como a água existe, mesmo que só possamos vê-la 
quando assume a forma daquilo onde está contida, 
o ser humano existe além das formas que vemos.” 

YoshiOida 

Em todo o contexto, que foi necessário explicitarmos até agora, para melhor 

compreensão do desenvolvimento dessa pesquisa, a constituição do ser humano 

acontece a partir do princípio da formação do ser social.  

Assim, “a cultura se torna parte da natureza humana, num processo histórico 

que, ao longo do desenvolvimento da espécie e do indivíduo, molda o 

funcionamento psicológico do homem” (OLIVEIRA, 1992, p.24). 

O desenvolvimento intelectual humano está intimamente ligado às relações 

sociais, que têm como produto a cultura, o conhecimento. Construímos o 

pensamento através do movimento criador e nesse momento o educador não irá dar 

respostas, irá sim incentivar a construção do pensamento. 

O trabalho com o corpo, permite que tenhamos acesso ao humano. A 

ludicidade é uma ferramenta para ter acesso à essa individualidade.  

 Posicionando-nos diante dessa comprovação, percebemos que ao nos 

depararmos com as subjetividades teríamos que observá-las direcionando o 

experimento ao seu foco, a criação do texto e da cena partindo da memória, 

iniciamos então o processo de investigação. 

Os procedimentos foram pensados, para serem executados na Secretaria de 

Cultura de Brejo Santo – CE (oficinas permanentes de teatro), com o projeto “Frozen 

no País das Maravilhas”. 
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2.2- LEVANTAMENTO DOS TEMAS 

 No levantamento dos temas, buscávamos o foco que iria ser abordado na 

criação cênica através dos procedimentos de criação. Dessa forma, cada um se 

reconhecia em um personagem que apresentava como sendo o de sua preferencia. 

solicitava que eles identificassem o que os motivava a tal identificação, tornando 

assim perceptível, onde possivelmente, os mecanismos de identificação se 

manifestavam e a curiosidade era desperta.  

 Centramo-nos em uma busca, em colaboração com os educandos, de 

temáticas cotidianas que fizessem parte, de forma significativa, das suas vidas e que 

eles identificavam nos personagens. Levantávamos temáticas juntos e debatíamos 

sobre os personagens, trazendo exemplos do nosso cotidiano e posicionamentos 

pessoais em relação aos mesmos. Dessa forma havia uma observação constante de 

como influenciavam-se e ou posicionavam-se diante de algumas situações.   

Foi nessa investigação que houve a recorrência de uma música entre as 

crianças. A letra da música traz a seguinte mensagem: 

"Livre estou, livre estou 
Não posso mais segurar 
Livre estou, livre estou 
Eu saí pra não voltar 
Não me importa o que vão falar 
Tempestade vem 
O frio não vai mesmo me incomodar 
De longe tudo muda 
Parece ser bem menor 
Os medos que me controlavam 
Não vejo ao meu redor 
É hora de experimentar 
Os meus limites vou testar 
A liberdade veio enfim 
Pra mim..." 

Fomos em busca e descobrimos que se tratava da música tema  do Filme 

Frozen – Uma aventura congelante. Filme lançado em 13 de janeiro de 2014,uma 

comédia musical da Disney, em forma de desenho. O filme conta uma história onde 

Anna, parte em uma épica jornada ao lado do alpinista Kristoff e da sua leal rena 

Sveen.Ela tenta encontrar sua irmã Elsa, cujos poderes gelados condenaram o reino 

de Arendelle a enfrentar um inverno sem fim. Numa corrida contra o tempo para 

impedir o reino de ser destruído, Anna e Kristoff encontrarão trolls místicos, um 

divertido boneco de neve chamado Olaf, baixíssimas temperaturas e muita magia 

em todos os lugares.  
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No processo de investigação, buscamos a identificação de todas 

identificações dos educandos com os personagens, era de total importância para a 

pesquisa que os educandos se sentissem próximos das histórias e personagens, e 

que se posicionassem de forma pessoal, trabalhando assim suas individualidades no 

personagem escolhido. 

Constatamos que alguns não demonstravam identificação com o tema e após 

debate investigativo, surgiu outro tema Alice in Wonderland, filme lançado no Brasil 

em 2010, dirigido por Tim Burton, o filme é baseado no clássico Alice no País das 

Maravilhas, escrito por Lewis Carroll. Também surgiram os personagens Rapunzel e 

Chapeuzinho Vermelho. 

Após a escolha de todos os personagens por parte dos educandos, foi 

proposto pela encenadora uma junção dos dois temas, incluindo todos os 

personagens, o que resultou no tema “Frozen no País das Maravilhas”. Esse tema 

trouxe uma maior proximidade dos educandos na construção dos personagens e 

envolvimento por parte das famílias.  

 

2.3- FICHAS ROTEIRO 

 

Ficha Roteiro 01 

Procedimento Contos Encantados 

Conteúdo Os filmes Frozen – Uma aventura congelante e Alice in 

Wonderland. 

Objetivo O procedimento contos encantados, busca através da 

contação de histórias, aguçar a curiosidade dos 

educandos ao objeto de estudo: Os filmes Frozen – Uma 

aventura congelante e Alice in Wonderland. 

Desenvolvimento Apresentar de forma lúdica as histórias eos personagens, 

tratando sobre suas características. Trouxemos trechos 

dos filmes e músicas, e fizemos demonstração do 

material de forma a identificar onde as duas histórias 

poderiam se encontrar.  
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Recursos Utilizados Exibição dos filmes Frozen – Uma aventura congelante e 

Alice in Wonderland. 

 

Ficha Roteiro 02 

Procedimento Linha do Tempo 

Conteúdo Memória individual e corporificação da memória na 

construção da cena. 

Objetivo O procedimento linha do tempo, busca através da 

memória individual aguçar a curiosidade dos educandos 

ao objeto de estudo: as brincadeiras preferidas. Os 

pontos trabalhados foram imaginação, memória 

individual, corporificação da memória, emoções, 

capacidade de conjecturação e de comparação 

Desenvolvimento Provocar os educandos a se remeterem as suas 

memórias mais antigas, tendo como foco as brincadeiras 

preferidas. 

Solicitar que caminhem no tempo e em fases diferentes, 

anotarem as brincadeiras, até chegarem a idade atual. 

Dividir em equipes, solicitar um porta-voz e que 

desenhem uma única linha do tempo, compartilhando 

das brincadeiras. Indicar intérpretes para cada fase. Ao 

final cada equipe encenar sua linha do tempo. 

Recursos Utilizados Papel e lápis 

 

Ficha Roteiro 03 

Procedimento Sou Flicts 

Conteúdo A história do Livro Flicts de Ziraldo 

Objetivo O procedimento Sou Flicts,busca o exercício da 

aceitação do outro, o respeito pelas diferenças, o 

combate ao preconceito. Ao descobrir que "a lua é 

Flicts", uma cor rara se descobre bela e se aceita.Com 

isso, Flicts passa a imagem de que, não importam suas 
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características, todos temos potencialidades, e somos 

especiais, assim como Flicts. 

Desenvolvimento Apresentar de forma lúdica as histórias Flicts, tratando 

sobre suas características. Fazer uma demonstração da 

história em um vídeo. Solicitar que os educandos façam 

um autorretrato se colocando no mundo do Flicts. 

Recursos Utilizados Exibição do vídeo Flicts, papel, lápis de cor. 

 

Ficha Roteiro 04 

Procedimento Dínamo 

Conteúdo Apropriação textual e criação da cena 

Objetivo O procedimento Dínamo, busca através de uma 

brincadeira aguçar a tomada de decisão, a iniciativa. 

Para assim, no trabalho da autonomia do educando, 

construir o texto e as cenas. 

Desenvolvimento Provocar os educandos, dispondo-os em forma circular, a 

dançarem uma música que tenham em seu celular, e ao 

ouvirem a palavra “dínamo”, ir até o centro da roda e 

declamar uma fala do seu personagem, os outros podem 

interferir e assim criar cenas. 

Recursos Utilizados Caixa de som, celular e microfone. 

 

 

2.4- DESENVOLVIMENTO DOS PROCEDIMENTOS 

 Os procedimentos foram pensados, para serem executados na 

secretaria de cultura de Brejo Santo – CE (oficinas permanentes de teatro e dança), 

com o projeto “Frozen no País das Maravilhas”. 

O primeiro procedimento que desenvolvemos, nomeamos de contos 

encantados. 

O procedimento contos encantados, busca através da contação de histórias, 

aguçar a curiosidade dos educandos ao objeto de estudo: Os filmes Frozen – Uma 
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aventura congelante e Alice in Wonderland. Os pontos trabalhados foram 

imaginação, memória individual e capacidade de comparação. 

Apresentamos de forma lúdica as histórias e os personagens, fomos tratando 

sobre suas características. Trouxemos trechos dos filmes e músicas, e fizemos 

demonstração do material de forma a identificar onde as duas histórias poderiam se 

encontrar. Utilizamo-nos de um jogo, que foi utilizado e sugerido por Grotowski e que 

muitos atores usam, trabalhando impulso. Tal procedimento consiste em deitados no 

chão, falar o texto do personagem escolhido, sem o empenho de exteriorizá-lo. É 

quase imperceptível a ação, pois o procedimento visa trabalhar o impulso. Segundo 

Richards citado por Burnier (2011, p.41) Grotowski acreditava que o impulso é o que 

antecede a ação. Fizemos uma adaptação, colocamos os educandos separados em 

pequenos grupos, onde sentaram-se em forma de círculo e falavam com os colegas 

como se fossem os personagens (imagens 11, 12 e 13).  

 

 

 

Figura 11 - Procedimento Contos Encantados - Arquivo 
Pessoal 
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Foram orientados a fazer anotações e desenhos sobre as imagens e histórias 

que surgiam na cabeça, enquanto estavam dialogando e ouvindo as histórias. Essas 

anotações deveriam ser levadas para casa, para serem introduzidas em cenas que 

os mesmos deveriam criar para seus personagens e enviar pelo Whats App, para 

que fossem inseridas na escrita do texto (imagem 14). 

Figura 13 - Procedimento Contos Encantados - Arquivo 
Pessoal 

Figura 12 - Procedimento Contos Encantados - Arquivo 
Pessoal 
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Figura 14 - Texto enviado pelo WhatsApp no dia 04/07/2015, para construção 
colaborativa do texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como resultado dessa construção coletiva tivemos o texto “Frozen no país 

das maravilhas”, o fragmento que foi citado na imagem acima encontra-se no texto 

que está no caderno de encenação. 
O segundo procedimento que desenvolvemos, foi o procedimento linha do 

tempo. 

O procedimento linha do tempo, busca através da memória individual aguçar 

a curiosidade dos educandos ao objeto de estudo: as brincadeiras preferidas. Os 

pontos trabalhados foram imaginação, memória individual, corporificação da 

memória, emoções, capacidade de conjecturação e de comparação. 

Provocamos os educandos a se remeterem as suas memórias mais antigas, 

tendo como foco as brincadeiras preferidas. 

Pedimos que caminhassem no tempo e fossem elegendo, em fases 

diferentes, brincadeiras, até chegarem a idade atual. 

Divididos em equipes, elegerem um porta-voz e desenharam a sua linha do 

tempo, compartilhando das brincadeiras (figura 15).  
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Foram indicados intérpretes para cada fase. Ao final cada equipe encenava 

sua linha do tempo. Esse procedimento foi registrado como fonte de futuras 

pesquisas na montagem do espetáculo, achamos relevante apresentar esse 

procedimento como demonstração de como se delineou sua execução.  

Link da execução do procedimento pelos educandos: 

https://www.youtube.com/watch?v=S2sLgC7_Jnc 

 

Figura 15 - Exemplo dos desenhos criados pelos educandos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O terceiro procedimento que desenvolvemos, foi o procedimento Sou Flicts. O 

procedimento baseava-se no Livro Flicts de Ziraldo. A principal temática do livro, é o 

exercício da aceitação do outro, o respeito pelas diferenças, o combate ao 

preconceito. Ao descobrir que "a lua é Flicts", uma cor rara se descobre bela e se 

aceita.Com isso, Flicts passa a imagem de que, não importam suas características, 

todos temos potencialidades, e somos especiais, assim como Flicts. 
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Eles conheceram a História através de um vídeo exibido em aula: 

Link do vídeo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=Rb59gtdNA4s&nohtml5=False 

 

"Não tinha a força do Vermelho 

não tinha a imensidão do Amarelo 

nem a paz que tem o Azul, 

Era apenas o frágil, e feio e aflito Flicts" 

"Tudo no mundo tem cor  

Tudo no mundo é azul, 

Cor de rosa ou furta-cor. 

É vermelho ou amarelo 

Quase tudo tem seu tom: 

Roxo, violeta ou lilás. 

Mas não existe no Mundo 

nada que seja "Flicts" 

nem a sua solidão. 

Flicts nunca teve par, 

Nunca teve um lugarzinho no espaço..." 

Flicts, 1969, Ziraldo 
 

O procedimento Sou Ficts, busca através da capacidade de comparação e do 

entendimento das diferenças, aguçar a curiosidade dos educandos ás suas 

potencialidades e identidades. Os pontos trabalhados foram imaginação, memória 

individual, emoções, capacidade de conjecturação e de comparação. 

Provocamos os educandos perceberem as diferenças e se imaginarem sendo 

Flicts. Solicitamos que fizessem um desenho sobre o seu mundo e ser Flicts nele, 

como se fosse um autoretrato (figura 16). Essa definição fou apresentada para os 

colegas e foi solicitado que os educandos apontassem as diferenças e 

individualidades existentes. 
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Figura 16 - Exemplo das imagens que foram desenhadas pelos educandos no 
procedimento Flicts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O quarto procedimento que desenvolvemos, foi o procedimento Dínamo8. 

O Dínamo, busca através de uma brincadeira aguçar a tomada de decisão, a 

iniciativa. Os pontos trabalhados foram imaginação, emoções, capacidade de 

conjecturação e de comparação. 

Provocamos os educandos a dispostos em forma circular, dançarem uma 

música que tivessem em seu celular, e ao ouvirem a palavra “dínamo” ir até o centro 

da roda e declamar uma fala do seu personagem, os outros poderiam interferir e 

assim criar cenas (imagens 18 e 19). 

                                                        
8Dínamo vem do Grego DYNAMIS, “poder”, de DYNASTHAI, “ser capaz, ter poder, ser forte o 
suficiente”. 
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Figura 17 - Procedimento Dínamo - Arquivo Pessoal 

	

	

	

	

	

	

 

Solicitamos aos educandos que montassem uma caixa de memórias, com 

desenhos e textos que lhes possibilitassem lembranças de momentos importantes 

vividos nesse processo. Essa caixa de memórias foi nos possibilitando maior 

intimidade. A cada encontro revelavam-se possibilidades e caminhos para 

construção do experimento. Caio Fernando Abreu, nos diz que: 

Eu carrego comigo uma caixa mágica onde eu guardo meus tesouros mais 
bonitos. Tudo aquilo que eu aprendi com a vida, tudo o que eu ganhei com o 
tempo e que vento nenhum leva. Guardo as memórias que me trazem riso, as 
pessoas que tocaram minha alma e que, de alguma forma, me mudaram pra 
melhor. Guardo também a infância toda tingida de giz. Tinha jeito de arco-
íris a minha. (ABREU, Disponível em:
 <http://pensador.uol.com.br/frase/ODg5MzI5/>.  Acesso em: 10 abril. 
2016) 

  

 Assim, inspirados por essa forma poética de ver a construção da identidade 

individual, fomos conduzindo a criação cênica que resultou em um experimento 

cheio de nuances de cada educando.  
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2.5- CADERNO DE ENCENAÇÃO 

 Na feitura do caderno de encenação, apresentamos todos os fragmentos 

cênicos, criados a partir dos “temas geradores”, e organizados em procedimentos.  A  

dramaturgia da cena, é construída através desses documentos de processo. 

 Ao final dos encontros os educandos são convidados a registrar o 

desenvolvimento da sua prática, para que assim possamos catalogar os mesmos. 

01- Procedimento Linha do Tempo 

 

Figura 18 - Caderno de Encenação - Procedimento Linha do tempo 
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Figura 19 - Caderno de Encenação - Procedimento Linha do tempo 

 

 

 

Figura 20 - Caderno de Encenação - Procedimento Linha do tempo 
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02 - Procedimento Sou Flicts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Caderno de Encenação - Procedimento Sou 
Flicts 

Figura 22 - Caderno de Encenação - Procedimento Sou 
Flicts 
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Figura 25 - Caderno de Encenação - Procedimento Sou Flicts 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Caderno de Encenação - Procedimento Sou 
Flicts 

Figura 24 - Caderno de Encenação - Procedimento Sou Flicts 
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Figura 26 - Caderno de Encenação - Procedimento Sou Flicts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6- CONSTRUÇÃO COLETIVA DO TEXTO 

  O Texto “Frozen no país das maravilhas”, teve sua construção dada em 

etapas dentro do desenvolvimento de todos os procedimento. A encenadora e 

condutora da pesquisa, usou como base os diálogos dos filmes estudados, suas 

músicas de tema e outros personagens que foram surgindo nos debates e interação 

com os educandos. 

 Diante de algumas dificuldades em meio ao processo de montagem, 

buscamos soluções resolutivas. 

 A primeira dificuldade se apresentou pelo uso excessivo de celular pelos 

educandos, então como solução buscamos a criação de um grupo no whatsApp, 

onde as ideias e modificações para o texto eram debatidas, e após um consenso do 

grupo, a encenadora o inseria no roteiro que vinha sendo criado pela mesma. 

 A segunda maior dificuldade foi a desistência de uma das participantes, a que 

fazia o papel de Alice, um mês antes da estreia. Em meio a condução a encenadora 

entrou como o ator "Dínamo" (o termo dínamo é usado aqui no sentido de gerador e 

transformador da diferença) e fez uma modificação completa nas falas dessa 

personagem. O "Dínamo" contracena com os outros personagens, mas em 

determinados momentos ele pausa a encenação e indaga o público sobre porque 

não mudar o rumo dessa história, encaminhando para algo mais justo? Se coloca 
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como alguém que através de uma decisão por esclarecimento das intenções 

modifica o rumo dos acontecimentos. 

 No texto que segue, destacamos os momentos em que o dínamo atua. as 

falas sempre são direcionadas para o público, caso haja interação o ator deve 

respeitá-la e conduzí-la. Faz-se importante a presença do mesmo, por se tratar de 

um documento comprobatório de uma construção coletiva, onde os educando 

conduziam as cenas e sua escrita, através de um processo espontâneo e autônomo.  

Ficha Técnica: 

Direção geral: Dakini Alencar 

Figurinos: Criação coletiva 

Cenário: Dakini Alencar 

Texto: Criação Coletiva 

Interpretes Criadores: Ianna Lima, Guilherme Moraes, Louane Vasconcelos, Felipe 
Lima, Vitoria Deize, Judy Caroline, Samara Barros, Camilla Kelvia, Ana Julia, Airton 
Gonçalves, Juliana Maia, Tereza Dávila, Livia Nascimento. 

 

CENA 01 

Dínamo: Em um mundo de encantamento e sonhos, onde tudo que se sonha 

podemos realizar, acontece a linda história que agora vocês irão presenciar!  

Anna: Elsa... Psiu!  Elsa! Acorda! Acorda! 

Elsa: Anna, volta a dormir! 

Anna:  Mas não dá. O céu está acordou, e eu também.  A gente tem que brincar! 

Elsa: Você tem que brincar sozinha. 

Anna: Você quer brincar na neve? Vem, vem, vem. Vem! Faz a magia! Faz a magia! 

(Elsa começa a fazer a magia com as mãos e pergunta para Anna…) 

Elsa: Pronta? (solta a magia no ar…) 

Anna: Isto é muito legal! 
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Elsa: Olha isto! (mostrando o boneco) Oi, eu sou o Olaf, e adoro abraços 

quentinhos. 

Anna: Eu te adoro, Olaf! Solta a magia!! 

(Elsa solta a magia…) 

Anna: Faz cócegas. 

(Elsa solta a magia…) 

Elsa: Segura! 

Anna: Nem me pega! 

(Elsa solta a magia…) 

Anna:  Outra vez! Espera! Mais devagar! 

(Elsa acerta Anna) 

Elsa: Anna! Anna? (Elsa desesperada) Mamãe! Papai! Tudo bem Anna eu estou 

aqui com você… 

Rei: o que aconteceu Elsa? 

Elsa: Foi um acidente papai!!... 

Rei: Elsa, o que você fez?  Isto está saindo do controle! 

Elsa: Foi um acidente. (olhando para Anna…) Desculpa, Anna. 

Rei: Ela está gelada.  Eu sei para onde iremos. 

CENA 02 

Dínamo: O rei segue com suas duas filhas para procurar os únicos seres que ele 

sabe que poderão ajudar Ana. Após uma conversa do rei com os trolls, o rei e Elsa 

descobrem que para a segurança de Anna, ela deve esquecer os poderes da irmã, e 

que para proteger Elsa terá que trancar todos os portões, reduzir os empregados e 

mantê-la distante de todos. Elsa precisará se esconder do mundo. 

CENA 03 
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(Música você quer brincar na neve…) 

-Elsa? 

Você quer brincar na neve? 

Um boneco quer fazer? 

Você podia me ouvir e a porta abrir 

Eu quero só te ver 

Nós éramos amigas de coração 

Mas isso acabou também 

Você quer brincar na neve? 

Não tem que ser com um boneco 

 

-Vá embora Anna 

 

-Tudo bem… 

Você quer brincar na neve? 

De uma coisa que eu não sei 

Faz tempo que eu não vejo mais ninguém 

Até com os quadros da parede já falei 

 

-Firme aí Joana? 

 

É meio solitário 

Tão vazio assim 

Só vendo o relógio andar 

(Texto narrado no microfone)   

Narrador: Filha teremos que nos ausentar, Eu e seu pai, e você tomará conta de 

todo o reino. 

Elsa: Não, eu não posso fazer isso! Como tomarei conta do reino sozinha? 

Narrador: As luvas vão ajudar-te. Encobrir… Não sentir… Não deixar saber. 

Pequena pausa... 
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Narrador: Princesa Elsa, trago-lhe a notícia da morte dos seus pais em um grave 

acidente. 

 ( continua a música) 

 

Elsa?  por favor me escuta 

Todos perguntam sem parar 

Me encorajam para te dizer 

Mas espero por você 

Me deixe entrar? 

Sò temos uma a outra 

O que vamos fazer? 

Temos que decidir 

Você quer brincar na neve? 

 

CENA 04 

(Entrada de Cristofer e Swen) 

Kristofer: Vamos logo Swen, precisamos levar o gelo até o castelo, hoje será a 

coroação da princesa Elsa e o que será dessa festa sem o meu gelo. 

Swen: Pois é, você é muito importante, não fosse o seu gelo essa festa não 

aconteceria. 

 Narrador: (voz no microfone) Princesa Anna?  Princesa Anna? 

Anna: Sim? (cabelo assanhado e esfregando os olhos) 

Anna: Não, não estou dormindo... Estou acordada há horas. 

(começa a roncar de pé) 

Os portões abrem em breve! 

É hora de me preparar. Claro! Mas me preparar para que? 

Narrador: É o dia da coroação! É o dia da coroação! 
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Mas é claro!! Como pude me esquecer!! Preparar-me para a coroação da minha 

irmã!!   

CENA 05 

Alice: (entra correndo) Coelho, coelho!!! Que coelho rápido, nunca consigo alcança-

lo… Pera ai… onde estou? Tudo aqui é tão diferente?  

Kristofer: Ah! Finalmente encontrei alguém… Moça, você sabe onde fica o castelo 

de Arendelle? 

Alice: Arendelle? 

Kristofer: Sim, Arendelle… é que hoje é o dia da coroação da princesa Elsa e eu 

devo levar o gelo… 

Alice: Ah!! Claro, Arendelle!! Siga em frente e logo irá chegar lá… Agora sei onde 

estou, lembro muito bem de ter ouvido a rainha vermelha falando que iria a um 

grande baile, pois a princesa Elsa havia perdido seus pais e iria assumir o trono. 

Fiquei sabendo de algumas histórias sobre a princesa Elsa… Mas vamos juntos 

para o baile e assim todos iremos descobrir… 

(Príncipe Hans esbarra em Anna e ela cai sentada…) 

Anna: Ai!!! Uou, ei…!!! 

Hans: Eu sinto muito!!!... Você se machucou? 

Anna: Oi!!! Ah sim, não, não! Eu, eu tô bem… 

Hans: Está mesmo? 

Anna: Estou! Eu só não estava olhando para onde ia. Na verdade eu estou ótima!!!... 

Hans: Ah, eu fico feliz! (Estende a mão para ajudar a levantar a Anna) Ah, sou 

príncipe Hanz, das ilhas do Sul. 

Anna: Princesa Anna de Arendelle. 

Hans: Princesa? (Se ajoelha diante de Anna) Mileide! 
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(Ao se ajoelhar Hanz fica prendendo o vestido de Anna. Anna tenta se afastar e cai 

mais uma vez) 

Hans: Desculpa! Desculpa!! 

Anna: Outra vez! Que vergonha…Você não fez nada de errado, e que nós, eu, tô 

com vergonha… (Hans pega em sua mão e ajuda a levantar outra vez…) Você é 

lindo. Ops, pera ai, o que? 

Hans: Eu gostaria de me desculpar por derrubar a princesa de Arendelle e por tudo 

que aconteceu depois. 

Anna: Não, não, não, tudo bem!! Não sou esse tipo de princesa! Quero dizer: Se 

fosse com a minha irmã Elsa, ela daria um chilique!! Sabe como é…Mas, para sua 

sorte, sou só eu… 

Hans: (sorrindo) Só você? 

Anna: umhumm… 

(Tocam os sinos…) 

Anna: Os sinos, a coroação, eu já vou, eu já vou indo, tchal… 

(Anna sai correndo e logo após o príncipe também sai de cena…) 

CENA 06 

(O coelho entra correndo na cena…) 

Coelho: Princesa Elsa de Arendelle!! Princesa Ana de Arendelle… Majestade tire as 

luvas… (Elsa fica muito nervosa… pega o cálice e o cajado, levanta diante do 

público) Rainha Elsa de Arendelle, princesa Ana de Arendelle. 

Anna: Para ali? Tem a certeza? E que eu acho que não devia ficar... Está bem. 

Elsa: Oi. 

Anna: Oi? Oi pra mim? Oi! 

Elsa: Você está uma graça… 
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Anna: Obrigada! Você está cheia de graça… Quer dizer, não está cheia, está mais 

graciosa ainda. 

Elsa: Obrigada! Então é assim que é uma festa. 

Anna: Mais divertida do que eu pensei… 

Elsa: Que cheiro maravilhoso é esse? 

Elsa e Anna: chocolate!!! (Sorriem juntas) 

Elsa: Você está bem? 

Ana: Nunca estive tão feliz, isso é tão legal! Eu queria que fosse assim todos os 

dias!  

Elsa: Seria bom. (Olhando para as mãos) Mas não dá. 

Anna: Ué? Porque não? 

Elsa: Definitivamente, não dá! (Sai triste) com licença.  

(Nesse momento é interrompida pelo coelho que anuncia o início do baile)  

Coelho: e agora iniciaremos o grande baile! 

(Começa a tocar uma música e todos os personagens vão entrando em cena…) 

Kristof: (falando para Elsa) majestade me concede uma dança?  

Elsa: sim 

(Elsa está quase pegando na mão de kristof) 

Elsa: é melhor não! E que tal minha irmã?  

Anna: eu? 

(Anna e kristof começam a dançar, logo após discretamente a Rainha vermelha 

puxa Hans pelo braço e fala baixinho…) 

Rainha Vermelha: Idiota, aquele homem vai estragar todos os nossos planos para 

comandar o Reino então vai lá e atrapalha a dança deles!!!!!!  
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(Hans toca no ombro de Kristof e quando ele vira, começa a dançar com a Ana, Ele 

fica revoltado porém a Rainha puxa Kristof e diz…) 

Rainha Vermelha: não seja mal educado, deixe a princesa dançar com as pessoas 

de classe! 

Kristof: olha aqui sua cabeçuda, quem você acha que é para me expulsar do baile? 

Fique sabendo que sou o entregador de gelo, sou muito importante, sem mim não 

haveria essa festa!! 

(Kristof sai de cena com muita raiva.)  

Rainha Vermelha: (para Alice) Viu só Amor?  

Alice: Vi rainha, mas a senhora não foi muito grosseira com ele? 

Rainha Vermelha: Bobagem!!  

(Chapéu e Rapunzel chegam correndo…) 

Rapunzel:  Chegamos atrasadas??  

Chapéu: Acho que sim! 

Rapunzel: vamos perguntar pra aquela CABEÇUDA!!  

Chapéu: com licença, a festa já acabou?   

Rainha Vermelha: Nunca foram a uma festa de classe não é, ?? Tolas, a festa só 

acaba quando o anfitrião fecha os portões, porém já vou indo antes que mande 

cortar a cabeça de toda essa RALE!!!  VAMOS AM!!  

(NESSE MOMENTO ALICE ASSUME A CONDIÇÃO DE DÍNAMO) 

Alice: Stop!! Sei que vocês todos estão pensando que sou amiga da rainha 

vermelha, mas na verdade não! Quando estávamos no país das maravilhas ouvi a 

rainha aos cochichos tramando alguma maldade para fazer em Arendelle, mas como 

esse sonho é meu, posso descobrir e tentar impedi-la… segue!!! 

(Rapunzel fala com Alice…) 

Rapunzel: Ei espera!!  
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Alice: o que foi??  

Chapéu: você É de que Reino?   

Alice: do Reino do País das Maravilhas, um sonho que eu consegui realizar.  

Rapunzel: País das Maravilhas?  

 Chapéu: onde fica?  

Alice: não fica longe, lá tem o chapeleiro, animais que falam e plantas também, É 

muito bom!!!  

Rapunzel: eu quero ir! 

Chapéu: eu também! 

Alice: então vamos, mais escondido da rainha!!   

Rapunzel e chapéu: certo!! 

(Rapunzel e chapéu esbarram em Anna e ela quase cai, mas Hans a segura) 

Anna: Opa!! 

Hans: Dessa vez você não caiu! 

Anna: Geralmente tenho o salão todo só para mim, desculpa! Nossa você é muito 

forte… 

Hans: O que é isso ai no seu cabelo? (Apontando para a mexa branca…) 

Anna: Eu já nasci com isso. Embora tenha sonhado que foi deixado por um troll… 

Hans: Eu gostei! 

Anna: É você sabe mesmo como agradar… Pera ai, pera ai? Você tem quantos 

irmãos? 

Hans: Tenho doze irmãos mais velhos, três deles fingiu que eu era invisível… 

literalmente, por dois anos! 

Anna: Isso é horrível!! 
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Hans: É o que fazem os irmãos… 

Anna: E irmãs… Elsa e eu, éramos muito próximas quando criança, mas ai, um dia 

ela me abandonou e, eu nunca soube o porquê… 

Hans: Eu nunca me afastaria de você… 

Alice / Dínamo: Então Anna e Hans descobriram ser um o verdadeiro amor do outro 

e resolveram se casar. Foram para o castelo encontrar com a rainha Elsa e assim a 

grande novidade contar. Vamos ver no que isso vai dar... 

CENA 07 

Anna: Com licença. Desculpe. Só preciso de... Obrigada. Ali está ela. Elsa! 

Quero dizer, Rainha. Sou eu novamente. Queria apresentar-lhe o Príncipe Hans, das 

Ilhas do Sul. 

Hans: Vossa Majestade. - Gost...  Gostaríamos de pedir... A sua bênção! 

Hans e Anna: Para o nosso casamento! 

Elsa:  Casamento? 

Anna: Sim! 

Elsa: Perdão eu não entendi. 

Anna: Bom, ainda não pensamos em todos os detalhes. Precisamos de alguns dias 

para preparar a cerimónia. Como é claro, teremos que ter sopa, guisados, sorvete 

e... Espera ai. Moraremos aqui? 

Elsa: Aqui? Nesse castelo? 

Hans: Sem sombras de dúvida! 

Elsa: Anna... 

Anna: Podíamos convidar os teus doze irmãos para virem viver conosco. 

Elsa: Espera. Não, não, não. 

Anna: Penso que temos quartos para todos, não sei. Alguns vão... 
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Elsa: Espera. Chega!  O irmão de ninguém se vai mudar para cá. Ninguém se vai 

casar. 

Anna: Espera ai, o quê? 

Elsa: Preciso falar com você, por favor! Mas, a sós. 

Anna: Não. O que tiver que me dizer, pode dizer para nós dois. 

Elsa: Certo. Não pode se casar com alguém que acabou de conhecer. 

Anna: Posso sim, se for amor verdadeiro. 

Elsa: Anna, o que sabe sobre o amor verdadeiro? 

Anna: Bem mais do que você. Tudo que sabe é como abandonar as pessoas! 

Elsa: Você pediu a minha bênção, e a minha resposta é não. Agora, se me de 

licença. 

Hans: Majestade, se eu puder explicar... 

Elsa: Não pode. E que você deve ir embora. A festa acabou. Fechem os portões. 

Anna: o que? Elsa, não. Não, espera ai! (Anna agarra a mão de Elsa e lhe tira a 

luva…) 

Elsa: Devolva a minha luva! 

Anna: Elsa, por favor. Eu não consigo mais viver desse jeito.  

Elsa: Está livre para ir... 

Anna: O que foi que eu fiz para você? 

Elsa: Já chega Anna. 

Anna: Não. Porquê? Por que é que você me abandonou? Por que isolou do resto do 

mundo? Do que você tem tanto medo? 

Elsa: (lançando o poder) Eu disse, já chega! 

Hans: Feitiçaria! 
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Anna: Elsa? 

(Entra som do filme…) 

Elsa: Por favor fiquem longe de mim!!! (Sai de cena) 

(Entra vídeo de Arendelle congelando… Anna e Hans entram) 

Anna: Elsa! Elsa... Espera, por favor! Elsa, para! 

Hans: Anna! Não... 

Anna: Neve? Neve? Estranho! 

Hans: Você está bem? 

Anna: Não. 

Hans: Sabia disto? 

Anna: Não. Foi tudo culpa minha, eu a pressionei, então sou eu quem preciso ir 

atrás dela. 

Hans: O que! 

Anna: Tragam meu cavalo por favor! 

Hans: Anna…Não, é muito perigoso! 

Anna: Elsa não é perigosa. Eu vou trazer ela de volta e vou resolver isso! 

Hans: Eu vou com você! 

Anna: Não! Preciso de você aqui…cuidando de Arendelle! 

Hans: Pela minha honra…  

Anna: Deixarei o príncipe Hans no comando! 

Hans: Tenha certeza de que pode confiar nela? Eu não quero que você se 

machuque…   

Anna: Elsa é minha irmã, nunca me machucaria. 

(Anna sai de cena e entra a rainha de copas e Alice fica no canto observando.) 
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Rainha de Copas: Hans seu idiotia você não pode perder essa oportunidade, vá logo 

atrás dela, se case… Em prevê quando matarmos ela e aquela sua irmãzinha 

medrosa esse reino será nosso. Hans: Claro!!! Já estou indo. 

Rainha de copas: Espere! Tive uma ideia, melhor você convencê-la de que Elsa está 

no país das maravilhas… Lá será mais fácil de cortar a cabeça de todos fora (Hans 

segura o pescoço assustado…) Lógico que a sua não! Você será o meu rei… 

(Os dois saem de cena, entra Kristofer) 

Kristofer: Imagina só Swen, uma cabeçuda daquelas achando que simplesmente 

pode me expulsar do castelo… Logo eu, o responsável pelo gelo da bebida de 

todos, imagine uma festa que as bebidas não tivessem gelo? Não existe!! 

(Música Cristofer e Swen) 

Alice / Dínamo: Nossa parece que realmente as coisas estão realmente ficando 

complicadas, e pelo que eu estou vendo a rainha vermelha está querendo roubar o 

reino de Arendelle. Só que esse sonho é meu, não acho justo que essa rainha 

vermelha faça todas as suas maldades sem que eu interfira… Já sei, tive uma 

ideia… o Kristofer pode me ajudar… E vocês esperem um pouco pois a aventura 

está só começando… (as falas sempre são direcionadas para o público, caso haja 

intenção o ator deve respeitá-la e conduzí-la) 

 (Música livre estou) 

Livre Estou 

A neve branca brilhando no chão 

Sem pegadas pra seguir 

Um reino de isolamento 

E a rainha está aqui 

 

A tempestade vem chegando e já não sei 

Não consegui conter, bem que eu tentei 

Não podem vir, não podem ver 

Sempre a boa menina deve ser 

Encobrir, não sentir 
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Nunca saberão 

Mas agora vão 

 

Livre estou, livre estou 

Não posso mais segurar 

Livre estou, livre estou 

Eu saí pra não voltar 

 

Não me importa o que vão falar 

Tempestade vem 

O frio não vai mesmo me incomodar 

 

De longe tudo muda 

Parece ser bem menor 

Os medos que me controlavam 

Não vejo ao meu redor 

 

É hora de experimentar 

Os meus limites vou testar 

A liberdade veio enfim 

Pra mim 

 

Livre estou, livre estou 

Com o céu e o vento andar 

Livre estou, livre estou 

Não vão me ver chorar 

 

Aqui estou eu 

E vou ficar 

Tempestade vem 

 

O meu poder envolve o ar e vai ao chão 

Da minha alma flui fractais de gelo em profusão 

Um pensamento se transforma em cristais 
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Não vou me arrepender do que ficou pra trás 

 

Livre estou, livre estou 

Com o sol vou me levantar 

Livre estou, livre estou 

É tempo de mudar 

 

Aqui estou eu 

Vendo a luz brilhar 

Tempestade vem 

O frio não vai mesmo me incomodar 

(Elsa sai de cena… Entram Kristof e Swan e logo após, Alice, Chapéu e 

Rapunzel…) 

CENA 08 

Alice: kristoff você precisa vir comigo atrás da Elsa e da Anna, elas estão em perigo. 

Kristoff: Mais o q aconteceu? 

Alice, Rapunzel e Chapéu: Hans quer casar com a Anna!! 

Kristoff: Isso eu já sei. 

Alice: E logo depois, junto com a Rainha de Copas, vai matar a Elsa e a Anna para 

ficar com todo o reino. 

Hans: Como assim? Como vocês sabem disso? 

Alice: é que eu estava esperando essas duas para levar comigo para o país das 

maravilhas… e escutamos a rainha combinando tudo com o Hans… 

Chapeuzinho: Ora! Não há porque eu não embarcar em uma nova aventura! 

Rapunzel: Eu também não! Vamos vai ser incrível!  

Kristoff: Está bem! Mas se acontecer alguma coisa com algum de nós?  A Anna nem 

ligou pra mim! Eu sabia que aquele Hans não era de confiança! 
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Chapeuzinho: E o que estamos esperando? Vamos nessa! 

Rapunzel: Vamos lá! 

(E saem de cena… Entra Anna) 

Anna: Elsa! Elsa! Elsa, sou eu, a Anna. Sua irmã que não queria que congelasses o 

Verão. Desculpa. Foi tudo minha culpa. É claro que nada disto teria acontecido, se 

ela tivesse me contado o seu segredo… E Tinha que ser neve? Não podia ser a 

magia tropical? Que cobrisse todos os fiordes com areia branca e quentinha… Frio, 

frio, frio, frio!  

Hans: Anna! ... finalmente encontrei você! 

Anna: Hans? Mas o que houve?  

Hans: Preciso levar você para o país das maravilhas… fiquei sabendo que a Elsa 

está lá. 

Anna: como assim? 

(Nesse instante o Coelho, vestido com um colete passa a frente deles, assoviando. 

Anna olha para Hans…) 

Hans: Anna preste bastante atenção no coelho, quando ele tira um relógio do bolso, 

e hora de entrar no país das maravilhas... 

 

COELHO: (tira o relógio do bolso) Oh, puxa! Devo estar muito atrasado! Oh, não! É 

tarde! É tarde! Estou muito atrasado! 

(O coelho sai correndo, Anna olha para os lados e sai correndo atrás do coelho… O 

coelho passa correndo pelo palco outra vez…) 

COELHO: Oh! Minhas orelhas e minhas vibrissas, como está ficando tarde! 

Anna: Me espere senhor coelho, me espere!! Preciso saber da minha irmã. 

Coelho: (olhando para o relógio) Eu não posso estou atrasado, já é muito tarde! 
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(Anna deixa cair seu colar… Todos saem de cena… entra Kristof, Swem, Chapeu, 

Alice e Rapunzel…) 

Kristof: Olha só, não acredito, que uma pessoa que conhece outra no mesmo dia já 

vai se casar!!! 

Swem: Pois é, pois é, pois é… 

Alice: Mas se for amor verdadeiro pode! 

Chapéu e Rapunzel: Amor verdadeiro? 

Alice: Sim… 

Kristof: É, mas nesse caso olha só o que aconteceu… Será que a mãe da Anna não 

ensinou que não se deve confiar em estranhos? 

Rapunzel: (encontra o colar da Anna e começa a gritar…) Olhem só!!! O colar da 

princesa Anna!! 

Todos: O que? 

Kristof: O que será que aconteceu? 

(Nesse momento Olaf entra em cena…) 

Olaf: É o que será que acontece? A moça encontra um príncipe, quer casar no 

mesmo dia, a irmã foge e ela vai… 

Rapunzel: (gritando…) Ahhhh! (Bate com a frigideira na cabeça de Olaf) 

Olaf: Ei! Calma! Vamos começar tudo do início… Oi pessoal eu sou o Olaf, e eu 

gosto de abraços quentinhos… 

Todos: Olaf? 

Alice: Ah! Olaf… Isso mesmo Olaf… 

Olaf: E você é a? 

Alice: Eu sou a Alice… 

Olaf: A tah.. amram, e esse burro ali? 



 
 
 

78 
 

Alice: é o Swem. 

Olaf: A tah.. amram, (apontando para o Swem) e esse aqui quem é? 

Alice: O Swem… 

Olaf: A tah.. amram, os dois são burros, isso facilita as coisas para mim… (Swem 

corre para cima do Olaf…) 

Alice: Parem com isso!! Essa aqui é a Chapeuzinho e essa a Rapunzel… 

Olaf: Ah… a escandalosa da frigideira… e a outra deve ser a louca da cesta ( 

Rapunzel e Chapéu tentam acertá-lo) 

Alice: Parem!! Vamos ao que interessa! Olaf foi a Elsa que fez você? 

Olaf: Amram, porque? 

Alice: Sabe onde ela está? 

Olaf: Amram, porque? 

Alice: Acha que pode nos mostrar o caminho? 

Olaf: Amram, porque?  

Chapéu: (Interrompendo…) eu te digo o porquê… Houve uma tremenda confusão no 

baile, Anna quer casar com um príncipe que junto com a rainha de copas quer 

roubar Arendellle, depois de matar Anna e Elsa, que congelou tudo e precisamos 

trazer de volta o verão… 

Olaf: Ah o verão!! Eu sempre gostei do verão… O sol, o calor… 

Kristof: acho que você não tem muita experiência com o sol e o verão… 

Olaf: Não! Mas às vezes gosto de fechar os olhos e imaginar como é que vai ser 

quando o Verão chegar.  

 (Elsa entra em cena e interrompe tudo…) 

CENA 09 

Elsa: O que está acontecendo aqui no meu reino gelado? Que bagunça é essa? 
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Alice: Elsa precisamos salvar a Anna!! 

Elsa: como assim? O que houve com minha irmã? 

Kristof: O Hans a levou para o país das maravilhas e tem um acordo com a rainha 

de copas para matá-la e depois querem pegar você… 

Elsa: Eu sabia que havia algo de errado com aquele Hans… Mas como vocês 

sabem que ela está lá? 

Rapunzel: Eu encontrei o colar dela na entrada do país das maravilhas… 

(Entra a rainha branca) 

Rainha branca: Tenho uma solução… 

Todos: Quem é você? 

Rainha Branca: a rainha branca do país das maravilhas… Levo a Anna de volta para 

Arendelle, mas você deve trazer a vida de volta a essa terra Elsa… Somente assim 

os poderes da rainha de copas irão enfraquecer… 

Elsa: Vamos buscá-la!! E não prometo nada!!! Quero ver essa tal rainha de copas 

me enfrentar… 

(Todos seguem Elsa, Entram o coelho correndo, Anna  e vários soldados de copas) 

Coelho: Imperial a vista! A sua graça! Sua excelência! Suu real majestade.  A rainha 

de copas! 

Todos: Viva!! 

(A Rainha entra... Hans se aproxima do Coelho e cutuca...) 

Coelho: Quieto!!! 

(A Rainha percebe a presença de Anna, macha com os pés firmes até a ela... Com 

uma cara de quem comeu algo estragado... Mas quando chega bem próximo a Anna 

olha para um soldado com a roupa mal arrumada...) 

RAINHA: Quem fez isso?! 
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(A carta Sete apenas sorri, com um nó na garganta...) 

RAINHA: Idiota! (Olha para Anna) Qual o seu nome, criança? 

Anna: Meu nome é Anna, as suas ordens Majestade. 

RAINHA:E quem são esses? (Aponta para as cartas que estão de joelhos) 

Anna: Como eu poderia saber? Não é da minha conta. 

(A Rainha fica com muita raiva...) 

RAINHA: Cortem-lhe a cabeça! Cortem-lhe... 

Anna: Besteira! 

(A rainha se cala... Quando ela resolve abrir a boca novamente, Hans se 

aproxima...) 

Hans: Ela é só uma menina, minha querida! 

Anna: Minha querida? Como assim? 

Hans: Calma Anna, vou tentar convencê-la… (pisca o olho e Anna acredita) 

A Rainha e Hans seguem juntos... (Obs.: O Gato listrado aparecerá nesta cena) 

Efeitos de luzes. O gato aparece atrás das costas da Rainha, a frente de Anna... 

Anna: O gato! 

(A Rainha se vira. O gato vira junto com ela, ele continua atrás das costas dela...) 

RAINHA: Quem? 

Anna: O mestre Gato! Nas suas costas! Conheci ele no caminho para cá… 

(A Rainha se vira. Atenção: A Rainha não pode ver o gato, como se fosse o jogo em 

que o gato estaria se escondendo da Rainha). 

RAINHA: Não vejo nada! 

Anna: Bem aqui! 
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(Anna corre para cima da Rainha, tentando pegar o Gato, mas ela tropeça e cai em 

cima da Rainha... O gato desaparece... Anna se levanta, assustada... a Rainha que 

estava com a cara no Chão, se levanta...) 

RAINHA: (berrando) Alguém perderá a cabeça por isso!!! Você!!!  

(Aponta para Anna, Hans se aproxima da Rainha...) 

Hans:  não podíamos formar um júri? 

RAINHA: Um júri? 

Hans: É. Um jurizinho, bem pequenininho... Assim, se for considerada inocente fica 

livre e se for considerada culpada perde a cabeça e o reino para você. 

(Anna faz sinal que sim com a cabeça... mas a Rainha não vê) 

RAINHA: Está muito bem... (berra) Podem começar o julgamento! 

CENA 10  

O Julgamento: 

(Os guardas entram com duas poltronas, para o rei e rainha e uma cadeira para 

Anna. E o restante: como as cartas, ficaram sentadas em volta, e alguns em pé... 

Anna já está sentada em uma cadeira, de frente p/ plateia. A Rainha e o príncipe 

Hans estão sentados em seus tronos... Entra o Coelho...) 

COELHO: Oh, majestade! Senhores jurados! Estamos aqui para acusar a menina 

Anna por maltratar a Rainha verbalmente e lhe causar vários constrangimentos... 

Anna: Que absurdo! 

COELHO: Bom... vai 

RAINHA: Chega de tantas asneiras, vamos para a parte da sentença! 

Anna: Mas antes vem o meu veredito! 

RAINHA:(berra) Sentença primeiro! (Calma) depois o veredito... 

Anna: Mas não é assim que se faz.... 
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RAINHA:(berra) Quem manda aqui?!! 

Anna: É voz, majestade. 

RAINHA: Sim meu bem... CORTEM A....  

(O príncipe Hans cutuca a Rainha...) 

Hans: Escute querida rainha, e as testemunhas? Podemos chamar, uma, duas... 

em? 

RAINHA: Oh, está bem... (berra) MAS VAMOS COM ISSO!!! 

Hans: Tragam a primeira testemunha. 

COELHO: A lebre maluca! 

(Entra a Lebre acompanhada por um soldado (carta)... ele se senta em uma cadeira 

separada para as testemunhas.) 

Hans: O que você sabe sobre o incidente? 

LEBRE: Nada. 

RAINHA: Como nada?! 

LEBRE: (afronta) Nada de nada!!! 

RAINHA: (para Hans) Muito Importante!!! Senhores jurados, tomem nota. 

(Os jurados começam a cochichar...) 

Anna: Sem importância, senhora Majestade, eu disse é claro. 

RAINHA: SILÊNCIO! Outra testemunha. 

Hans: O chapeleiro Maluco! 

(O chapeleiro entra acompanhado por outro soldado... a Lebre sai da cadeira para 

que o Chapeleiro possa sentar.) 

Hans: Onde estava na hora do ocorrido? 

Chapeleiro: Bebendo chá em casa. 
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RAINHA: Ah, isso é muito importante. Senhores jurados tomem nota! 

(Atenção: O Gato voltará à cena. Efeito de luzes. Ele deve aparecer atrás da cadeira 

da Rainha...) 

Anna: Olhe senhora rainha... 

RAINHA: Olhe o que, minha querida? 

Anna: Olhe, ele voltou. O mestre gato. 

RAINHA: Gato? 

(Olha para trás... O gato se abaixa, se escondendo...) 

TODOS, UM POR UM DIZ: Gato? 

Hans: Pegue a geleia! (Para o coelho) 

(O coelho pega um vidro de geleia que deve está ao seu alcance. Entrega para 

Anna... Nesse momento a Rainha está olhando para trás da cadeira para ver se 

acha o gato...) 

CHAPELEIRO: Jogue a geleia! 

Anna: Mas por que? 

LEBRE: Anda! 

Anna abre o vidro e tira uma colher do bolso, pega um pouco com a colher e, 

quando a Rainha se vira... 

RAINHA: Onde está o gato? 

... Anna joga a geleia na cara da Rainha. 

Anna: Oh, Não! Era para acertar o gato! 

A Rainha limpa a cara, enfurecida...  

RAINHA: A cabeça de alguém vai rolar esta noite… e será a SUA! Cortem-lhe a 

cabeça! 
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Anna: Oh não!! 

(Todos os soldados vão em direção a Anna, ela começa dar alguns passos para 

trás. Ela é rodeada de soldados, todos tiram espadas da cintura e, quando vão 

acertar a pobre Anna, O chapeleiro pede para esperarem um pouco) 

RAINHA: Cortem-lhe a cabeça! 

Chapeleiro: você não pode sair sem tomar um chá! 

RAINHA: Cortem-lhe a cabeça! 

Gato listrado: Você não vai conseguir! 

Anna: Deixem-me ir, preciso encontrar minha irmã… 

RAINHA: Cortem-lhe a cabeça!! 

(Aparece uma fumaça e surgem a rainha branca, Elsa e todos os seus amigos com 

o som de estrelas, tipo magia...) 

CENA 11: 

(Anna cai desmaiada…) 

Elsa: Acorde, Anna! Tem que ficar atenta para que possamos salvar você de toda 

essa trama! 

Anna acorda com um susto... 

Anna: Neve, Coelhos e Rainha boba! 

Elsa: Anna, como você pôde acreditar em tudo isso? 

Anna: Oh, perdão, Mas o Hans me disse... 

Elsa: Hans? Oh, que sonhadora! Ah... Anna, veja... ele está do lado da rainha, 

vamos embora, está na hora de irmos para casa. Ele não é seu grande amor. 

Anna: Não, o Hans é o meu grande amor! 

Elsa: Anna pare! Grande amor… ele quase matou você. 
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Todos: Verdade Anna!! 

(Passa entre todos!!) 

Anna: eu vou, mas você deve voltar comigo para Arendelle… 

Elsa: Não, eu deixarei você lá e voltarei para as montanhas! 

Anna: Mas você precisa salvar Arendelle… 

Elsa: Como assim salvar… 

Anna: Está tudo congelado e as pessoas estão morrendo… 

Elsa: Não, não posso! (Ficando irritada…) Eu não sei como salvar Arendelle!! Vamos 

levarei você embora! ... (atinge Anna com um raio) 

Olaf: O que você fez com ela? 

Kristof: Vamos embora Anna! 

Rainha branca: Farei uma magia e todos retornarão ao seu reino…  

Rainha de Copas: Cortem-lhes a cabeça… 

Rainha branca: chega de confusões irmã… 

Kristof: Anna está congelando… 

Elsa: Não!!! Perdão minha irmã!! E agora o que farei? (Olhando para a rainha 

branca) 

Rainha branca: somente um ato de amor verdadeiro pode aquecer um coração 

gelado… 

Elsa abraça Anna congelada e começa a chorar… todos sem em volta triste… Anna 

começa a descongelar… abraça Elsa 

Elsa: Me perdoe minha irmã, você fez todo esse sacrifício por mim… Eu te amo! 

Olaf: Um ato de amor verdadeiro aqueceu o coração congelado! 
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Rainha Branca: O amor sempre aquecerá um coração gelado… todos juntos! 

Preparem-se para voltar para o seu reino Arendelle. 

(Fumaça, A rainha faz movimentação de magia e aparece sons de estrelas e a 

imagem de Arendelle atrás na tela… Anna, Elsa, Kristof, Olaf, Sven, Alice, Rapunzel 

e Chapéu estão em cena… Anna e Elsa no centro) 

Anna: Estamos de volta… Mas tudo continua congelado? E agora Elsa? 

Elsa: O amor, mas é claro! 

Anna: Elsa? 

Elsa: O amor… 

As duas se abraçam… começa a tocar a música e aparece imagens de Arendelle 

descongelando… 

Anna: Você conseguiu! 

Olaf: Olha pessoal esse é o melhor dia da minha vida, e possivelmente o último… 

Elsa: Tenho um presentinho para você (faz uma magia) 

Olaf: Uma nevasca, só para mim!! 

Alice / Dínamo: Com a ajuda da sua irmã e de todos os amigos do mundo 

encantado, Elsa descobriu que nem o pior dos invernos resiste ao poder do amor. E 

assim todos felizes comemoraram em um grande baile!!! 

(Todos entram em cena e dançam a música Voe para o seu coração, fazendo um 

rápido resumo, coreografado, de todo o espetáculo e baseados no procedimento 

linha do tempo)    Link:  https://www.youtube.com/watch?v=Lp2tbPLAd44 

Fim 
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3- RELATO DE OBSERVAÇÃO DAS EXPERIMENTAÇÕES 
 

O impulso fundamental para aprendizagem é o impulso de viver. Esse 

processo deflagra no aprendiz uma curiosidade crescente, onde diante das 

descobertas, se torna mais autônomo e criador.  

Partindo da curiosidade inocente, percebemos que, quanto mais se exerce a 

capacidade crítica de apreender, tanto mais se constrói e desenvolve, o que 

podemos chamar de curiosidade epistemológica. 

Diante desse pensamento, fazemos uma ponte até a linguagem do Teatro, 

trazendo suas contribuições para a construção de uma estética teatral, aplicando-a 

na formação dos educandos e usamos para referenciá-la uma adaptação do método 

Paulo Freire com a denominação de "Teatro da Autonomia". 

 Sua aplicabilidade se deu na Secretária de Cultura de Brejo Santo – CE, com 

oficinas permanentes de teatro e no IFPE (Instituto Federal de Pernambuco) – 

Campus Salgueiro, com uma oficina teatral de 20 horas aula, que demonstraremos 

nos quadros abaixo. 

 

3.1- QUADROS DAS EXPERIMENTAÇÕES 

E ninguém conhece epopeia mais dolorosa que a de moldar, 
dia a dia, clara e verdadeira, a fugitiva condição humana. 

Gandhi 

Os quadros de experimentações são de fundamental importância dentro 

desse processo, pois vem como um organograma de pontos funcionais. A primeira 

experiência se apresenta em um caráter de descoberta e coletas de dados, já na 

segunda experiência nos colocamos como observadores de um processo de 

experimentação em dados já existentes. 
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As experimentações do primeiro quadro ocorreram em um período de 3 anos, 

nos quais houve uma possibilidade de observação. No segundo quadro as 

experimentações ocorreram em um período de dois meses e com uma faixa etária 

diferente, o que acabou por diferenciar a abordagem. Dentro do processo de 

criação, das ações físicas e partituras corporais, nos foi explicitado as metodologias 

de Stanislaviski e Grotowski, conforme segue. 

QUADRO DE EXPERIMENTAÇÃO 01 

LOCAL DA 
EXPERIMENTAÇÃO 

Secretária de Cultura de Brejo Santo – CE 

FORMA DE 
APLICAÇÃO 

Oficinas permanentes de Teatro que se davam em 02 

encontros semanais, com duração de duas horas; 

PERÍODO Segundo semestre de 2016 

PÚBLICO Crianças do ensino fundamental I e II da rede de ensino de 

Brejo Santo - CE 

METODOLOGIA Pesquisa-ação 

CONTEÚDO Teatro da Autonomia, onde as experimentações são feitas 

com base em uma adaptação do método Paulo Freire e 

visam o crescimento duplo e partilhado, tendo como base 

em busca de um teatro pobre de Jerzy Grotowski; 

OBJETIVO A autonomia do educando na construção enquanto ser 

social e a fixação de um grupo de teatro na secretaria de 

Cultura de Brejo Santo - CE; 

DESENVOLVIMENTO PREPARAÇÃO Como o público alvo eram crianças, 

utilizamos de brincadeiras de roda para 

interação. Fizemos uma pesquisa sobre 

as antigas brincadeiras mais utilizadas 

na cultura local e fizemos um resgate 

das mesmas. A forma de pesquisá-las 

foi solicitando aos educando que 

fizessem uma pesquisa com os seus 

pais e avós sobre as mesmas, e 

apresentassem para a turma. Assim 
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tivemos como interagir com o grupo e 

criar a proximidade necessária ao ato 

investigativo. 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

Sala ampla com aparelho de som, 

projetor, teatro, iluminação, microfones; 

DESCRIÇÃO Na aplicabilidade da experimentação 
nos atentamos para as três etapas 
pedagógicas do Teatro da Autonomia: 
1- Etapa de Investigação; 
2- Etapa de Tematização; 
3- Etapa de Problematização; 
Sempre iniciando os nossos encontros 
com brincadeiras de interação, 
transcorremos pelas cinco fases 
necessárias para interação e criação do 
texto, de forma coletiva. Nas fichas 
roteiro criadas dentro do processo 
obtivemos 04 procedimentos:  
1 - Contos Encantados 
2 - Linha do Tempo 
3 -Sou Flicts 
4 - Dínamo 

FICHAS ROTEIRO FICHA ROTEIRO 01 

Procedimento Contos Encantados 

Conteúdo Os filmes Frozen – Uma aventura 

congelante e Alice in Wonderland. 

Objetivo O procedimento contos 

encantados, busca através da 

contação de histórias, aguçar a 

curiosidade dos educandos ao 

objeto de estudo: Os filmes Frozen 

– Uma aventura congelante e 

Alice in Wonderland. 

Desenvolvimento Apresentar de forma lúdica as 

histórias eos personagens, 

tratando sobre suas 

características. Trouxemos 

trechos dos filmes e músicas, e 

fizemos demonstração do material 
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de forma a identificar onde as 

duas histórias poderiam se 

encontrar.  

Recursos 
Utilizados 

Exibição dos filmes Frozen – Uma 

aventura congelante e Alice in 

Wonderland. 

 

FICHA ROTEIRO 02 

Procedimento Linha do Tempo 

Conteúdo Memória individual e 

corporificação da memória na 

construção da cena. 

Objetivo O procedimento linha do tempo, 

busca através da memória 

individual aguçar a curiosidade 

dos educandos ao objeto de 

estudo: as brincadeiras preferidas. 

Os pontos trabalhados foram 

imaginação, memória individual, 

corporificação da memória, 

emoções, capacidade de 

conjecturação e de comparação 

Desenvolvimento Provocar os educandos a se 

remeterem as suas memórias 

mais antigas, tendo como foco as 

brincadeiras preferidas. 

Solicitar que caminhem no tempo 

e em fases diferentes, anotarem 

as brincadeiras, até chegarem a 

idade atual. 

Dividir em equipes, solicitar um 

porta-voz e que desenhem uma 

única linha do tempo, 
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compartilhando das brincadeiras. 

Indicar intérpretes para cada fase. 

Ao final cada equipe encenar sua 

linha do tempo. 

Recursos 
Utilizados 

Papel e lápis 

 

FICHA ROTEIRO 03 

Procedimento Sou Flicts 

Conteúdo A história do Livro Flicts de Ziraldo 

Objetivo O procedimento Sou Flicts, 

busca o exercício da aceitação do 

outro, o respeito pelas diferenças, 

o combate ao preconceito. Ao 

descobrir que "a lua é Flicts", uma 

cor rara se descobre bela e se 

aceita.Com isso, Flicts passa a 

imagem de que, não importam 

suas características, todos temos 

potencialidades, e somos 

especiais, assim como Flicts. 

Desenvolvimento Apresentar de forma lúdica as 

histórias Flicts, tratando sobre 

suas características. Fazer uma 

demonstração da história em um 

vídeo. Solicitar que os educandos 

façam um autorretrato se 

colocando no mundo do Flicts. 

Recursos 
Utilizados 

Exibição do vídeo Flicts, papel, 

lápis de cor. 

 

FICHA ROTEIRO 04 

Procedimento Dínamo 
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Conteúdo Apropriação textual e criação da 

cena 

Objetivo O procedimento Dínamo, busca 

através de uma brincadeira aguçar 

a tomada de decisão, a iniciativa. 

Para assim, no trabalho da 

autonomia do educando, construir 

o texto e as cenas. 

Desenvolvimento Provocar os educandos, dispondo-

os em forma circular, a dançarem 

uma música que tenham em seu 

celular, e ao ouvirem a palavra 

“dínamo”, ir até o centro da roda e 

declamar uma fala do seu 

personagem, os outros podem 

interferir e assim criar cenas. 

Recursos 
Utilizados 

Caixa de som, celular e microfone. 

 

 

 DIFICULDADES As principais dificuldades surgiram da 

efetiva dificuldade de se relacionar em 

grupo apresentada pelos educandos. 

Todos vinham para o tetro com seus 

celulares, embora estejamos falando de 

crianças, não havia nelas o costume de 

brincar em grupo. No primeiro momento 

a solução encontrada foi a pesquisa de 

brincadeiras com seus familiares; Essa 

solução surtiu efeito, mas após um 

período de dois meses, percebemos um 

fortalecimento dessa mesma 

problemática; A solução encontrada foi a 
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criação de um grupo no WatsApp, onde 

interagíamos através de fóruns e 

debates, e eles eram chamados a 

cumprir atividades no mesmo. 

 

CONSIDERAÇÕES 
FINAIS 

   O processo com esses educandos foi de fundamental 

importância na observância e aplicabilidade do teatro da 

autonomia. Observar o crescimento deles enquanto seres 

sociais e a interação da família junto ao processo nos traz a 

premissa de continuidade. No dia da estreia do espetáculo 

podemos observar uma equipe interagindo de forma 

autônoma e colaborativa. 

  

 
  

QUADRO DE EXPERIMENTAÇÃO 02 

LOCAL DA 
EXPERIMENTAÇÃO 

IFPE (Instituto Federal de Pernambuco) – Campus 

Salgueiro 

FORMA DE 
APLICAÇÃO 

Oficina de Teatro através do projeto "LITERATURA E 
TEATRO ALÉM DO IF-SALGUEIRO: OUTROS OLHARES 
SOBRE AS ARTES",  PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 
BOLSAS DE EXTENSÃO (Aprovado pela Resolução no 
037/2010 do Conselho Superior) – PIBEX, que se dava em 
01 encontro semanal, com duração de quatro horas; 

PERÍODO Abril de 2016 

PÚBLICO Adolescentes do ensino médio do IFPE (Instituto Federal 

de Pernambuco) – Campus Salgueiro 

METODOLOGIA Pesquisa-ação 

CONTEÚDO Teatro da Autonomia, onde as experimentações são feitas 

com base em uma adaptação do método Paulo Freire e 

visam o crescimento duplo e partilhado, tendo como base 

em busca de um teatro pobre de Jerzy Grotowski; 

OBJETIVO A autonomia do educando na construção enquanto ser 

social e a fixação de um grupo de teatro no IFPE (Instituto 

Federal de Pernambuco) – Campus Salgueiro 
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DESENVOLVIMENTO PREPARAÇÃO Em uma conversa anterior e 

conhecendo o projeto junto com a 

coordenadora do projeto e professora 

Mestra em Literatura, Edilaine P. de 

Sousa, nos foi esclarecido que 

deveríamos ter um texto literário e um 

autor para estudo; Em pesquisa sobre a 

realidade local, cultura e costumes, 

resolvemos por trabalhar o autor Ariano 

Suassuna, com o texto A pena e a Lei. 

Nosso primeiro encontro teve um caráter 

investigativo, como o projeto já vinha 

sendo executado desde 2013, havia 

uma necessidade de interação e 

adaptabilidade; Estudamos o autor e seu 

texto e nos propomos a pesquisar, no 

local onde estavam inseridos, nas suas 

vivencias, as informações contidas nos 

personagens. Criamos um grupo no 

WhatsApp e acertamos que iriamos 

interagir através do mesmo. 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

Auditório amplo com aparelho de som, 

projetor e microfones; 

DESCRIÇÃO Na aplicabilidade da experimentação 
nos atentamos para as três etapas 
pedagógicas do Teatro da Autonomia: 
1- Etapa de Investigação; 
2- Etapa de Tematização; 
3- Etapa de Problematização; 
O texto oferece grandes possibilidades 
de interação. Se constitui em três atos, 
mas nessa oficina nos concentramos no 
estudo do primeiro ato.  
Foram designadas equipes que ficariam 
responsáveis pela produção, cenário, 
figurino e banda musical. Nas fichas 
roteiro criadas dentro do processo 
obtivemos 04 procedimentos:  
1 - Controle Remoto 
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2 - Fluxos da cena 
3 - Espaço cênico 
4 - Assumindo o palco  
 

FICHAS ROTEIRO FICHA ROTEIRO 01 

Procedimento Controle Remoto 

Conteúdo Impulso interno, atenção, reação e 

interação; 

Objetivo O procedimento Controle Remoto, 

busca através impulso estimulado, 

aguçar a curiosidade dos 

educandos ao instante já; 

Desenvolvimento Os educandos são convidados a 

caminhar de forma livre no 

espaço. Recebem a orientação 

que quando o condutor falar "um" 

eles devem caminhar de forma 

espontânea, dois eles devem 

caminhar de forma acelerada, três 

eles devem caminhar de forma 

lenta; No Stop eles devem parar. 

O condutor faz uma variação de 

comandos e no Stop, orienta os 

educando que agora eles vão 

executar os comandos somente 

de forma interna e parados  

Recursos 
Utilizados 

Auditório e microfone. 

 

FICHA ROTEIRO 02 

Procedimento Fluxos da cena 

Conteúdo Visualidade e apropriação textual 

Objetivo O procedimento Fluxos da cena, 

busca através do uso da imagem 
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corporal e repetição de frases do 

texto estudado criar partituras 

corporais dos personagens e a 

marcação da cena. 

Desenvolvimento Caminhar na sala e ficar em um 

lugar; nesse momento o condutor 

fala três pequenas frases do texto 

e de personagens distintos; Inspira 

subindo e expira descendo, 

repetindo a frase escolhida e se 

movimentando de forma a torná-la 

verdadeira; 

Congela! 

Mais um gesto, outro e agora 

continua falando a frase; 

Congela! 

Divide dois grupos, pede que se 

posicionem um de frente para o 

outro e pede que se movimentem 

um avançando e o outro recuando, 

repetindo os movimentos criados, 

usando a intenção, mas sem falar 

a frase, e sempre relacionando-se 

com o outro. 

Ao final anotar no caderno de 

encenação toda a movimentação 

criada. 

Recursos 
Utilizados 

Auditório, microfone, o texto a 

pena e a lei, caderno e caneta. 

 

FICHA ROTEIRO 03 

Procedimento Espaço cênico 

Conteúdo Criatividade para a transformação 
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do espaço cênico 

Objetivo O procedimento Espaço 

cênico, busca através da 

imaginação criar novas 

possibilidades para transformar o 

espaço cênico; 

Desenvolvimento Dividir os participantes em dois 

grupos separados em lugares 

diferentes do ambiente. Eles 

devem ser direcionados a criar 1 

tema, observar todos os recursos 

existentes no espaço, montar uma 

imagem sobre esse tema, se 

colocando na cena e o outro grupo 

deve tentar adivinhar. 

Recursos 
Utilizados 

Auditório e microfone. 

 

FICHA ROTEIRO 04 

Procedimento Assumindo o palco 

Conteúdo Interação, desbloqueio dos 

mecanismos de censura, memória 

e curiosidade criativa. 

Objetivo O procedimento Assumindo o 

palco, busca através de uma 

brincadeira aguçar a tomada de 

decisão, a iniciativa. Para assim, 

no trabalho da autonomia o 

educando interagir com o grupo. 

Desenvolvimento Criar um lugar de destaque (uma 

cadeira onde o educando possa 

subir) e solicitar que os educandos 

façam uma fila; logo após um de 
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cada vez irá subir e declarar: 

1 - Meu nome é ________ e eu 

tenho _____ anos de idade; 

Quando declarar a frase em cima 

da cadeira e de frente para a fila, 

solicita que o mesmo grave a 

resposta e se dirija ao final da fila; 

Repete a ação com a frase: 

2 - Meu maior medo é _______; 

Repete a ação com a frase: 

3 - Meu maior sonho é _______; 

Ao final o condutor indica que os 

educandos devem repetir a ação e 

juntar as respostas na seguinte 

frase: 

4 - Meu nome é ______ e eu 

tenho ______ anos de idade, hoje 

estou na aula de teatro porque 

tenho medo de ________, mas 

não tem problema, pois eu realizei 

meu maior sonho eu _________. 

Recursos 
Utilizados 

Auditório, cadeira e microfone. 

 

 

 DIFICULDADES A principal dificuldade encontrada foi 

ocasionada pela disponibilidade de 

tempo para execução do projeto; 

Tivemos somente quatro encontros 

presenciais, e ficou a necessidade de 

maior aprofundamento em todas as 

ações.  
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CONSIDERAÇÕES 
FINAIS 

   O processo com esses educandos foi muito enriquecedor 

para a pesquisa, eles são de uma dedicação pelo teatro 

admirável; O contato pelo WhatsApp facilitou muito o 

desenvolvimento da encenação. Trocávamos, imagens, 

ideias, orientações, eram feitos debates e até a livre 

adaptação do texto foi feita de forma coletiva. A 

culminância do projeto foi um sucesso de público e crítica e 

o projeto "LITERATURA E TEATRO ALÉM DO 

IF-SALGUEIRO: OUTROS OLHARES SOBRE AS ARTES", 

do  PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE 

EXTENSÃO foi Aprovado pela Resolução no 037/2010 do 

Conselho Superior – PIBEX, em 1º lugar, para execução no 

segundo semestre de 2016. 
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4- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

E ninguém conhece epopeia mais dolorosa que a de moldar, 
dia a dia, clara e verdadeira, a fugitiva condição humana. 

Gandhi  

 Ao darmos inicio a esse processo de pesquisa, foi possível entender melhor o 

pensamento de Paulo Freire, quando nos afirma que o dialogismo na construção do 

conhecimento é libertador. Essa horizontalidade entre as partes e a busca de 

individualidades, torna-se o lugar onde o ator pode buscar a vivência no processo 

criativo, dando qualidade a cena. Compreender também, na prática, a possibilidade 

de vir a atingir, de forma consciente, um estado de propriedade do que está sendo 

constituído enquanto cena através da autonomia. 

Constatamos o infinito campo de pesquisa que é o ator, e o crescimento 

pessoal proporcionado ao educador e educando, ao experimentarmos a vivencia do 

crescimento duplo e partilhado levantado por Jerzy Grotówski. Verificamos a 

possibilidade de percepção do impulso de forma surpreendente, que pode se 

manifestar partindo das sensações. É possível explorá-lo, partindo da curiosidade 

indagadora à curiosidade epistemológica, trazendo assim para a cena, o frescor da 

atuação. 

Ao executarmos os procedimentos propostos, percebemos um estado de 

concentração e de conexão com a investigação. Afinal, a observação da curiosidade 

é feita exatamente em conexão com o momento presente.  

Quando focamos na construção partindo da memória individual e no despertar 

da curiosidade epistemológica, nos deparamos com um universo imenso a ser 

explorado.  

Depositamos nossa atenção na constituição do ser humano, enquanto ser 

social, e em uma forma de abordar todas essas características pessoais de forma 

respeitosa e dialógica, objetivando a conquista de maior sensibilização e 

conscientização dos processos individuais e orgânicos do ator.  

Compreendemos que para um estudo mais detalhado das individualidades, e 

que se aprofunde no despertar da curiosidade, faz-se necessário, antes de tudo, 

passar pela fase de investigação, levantamento de temas, problematização e 

experimentação no corpo.  

Para isso foi de fundamental importância, ter como aporte teórico de 

orientação, as experimentações feitas por Constantin Stanislawki, Jerzy Grotowski e 
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Pina Bausch. Nos dois núcleos de experimentações, as abordagens foram feitas de 

forma dialógica. O que nos fez utilizar de brincadeiras no caso das crianças das 

oficinas permanentes, com os procedimentos Linha do tempo e Dínamo e com os 

educandos de uma faixa etária maior, utilizamos os procedimentos Controle Remoto 

e Fluxo da Cena, o que nos revelava procedimentos voltados para as ações físicas e 

organicidade do corpo. 

Em nossa pesquisa vislumbramos que os procedimentos preparatórios da 

cena, podem ser usados como um instrumento para possibilitar que o ator, entre em 

contato consigo mesmo e na relação com sua individualidade, descubra novas 

possibilidades de realização de uma cena viva.  

Não se pode esquecer nunca que a vida pulsa em nós mesmos e que, sem 

dúvida, isso é o que há de mais interessante para um ator oferecer. 

Compreendamos que o ser humano é a matéria prima do fazer teatral e é possível 

sim, fazer um teatro de qualidade, capacitando os envolvidos em uma construção de 

conhecimento feita de forma dialógica e autônoma. 

 Concluímos que o Teatro da Autonomia que propomos, serve para abrir o 

canal invisível de conexão do ator com o universo, explorando suas unicidades e 

despertando assim sua atenção, buscando sua capacidade de concentração e 

acordando os sentidos através do despertar da curiosidade epistemológica.  

 O nascimento duplo e partilhado, que nos é apresentado por Grotowski, 

oferece infinitas possibilidades no processo de criação sobre o viés da abordagem 

dialógica. Hoje consideramos que a escolha dessa direção foi a pedra fundamental 

das descobertas e inquietações contidas nessa pesquisa.  

 Não terminamos, contudo o nosso trabalho aqui, acreditamos na existência de 

grandes possibilidades de (re)construir cenas partindo do estímulo a curiosidade, e 

na utilização do Teatro da Autonomia, que pode vir a servir como referência para 

outros educadores e grupos de teatro que queiram realizar essa abordagem. 
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