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A BUSCA POR UM TEATRO DO REAL NA ESCOLA: 

O PROCESSO DE CRIAÇÃO DE RE.VI.VER COM FRAGMENTOS 

AUTOBIOGRÁFICOS 

 
Fernanda Saldanha1 

 
RESUMO: Este artigo aborda o processo de criação artística realizado com a turma 
de 9º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Alfredo Scherer, da cidade de 
Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, nas aulas de Arte, durante o ano de 2019. O 
trabalho foi desenvolvido durante o Curso de Mestrado Profissional em Artes (PROF-
ARTES) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), e o tema da 
pesquisa foi como criar espaços e práticas de reconhecimento de fragmentos 
autobiográficos como experiências artísticas na escola. O principal objetivo deste 
experimento pedagógico e criativo foi trabalhar memórias autobiográficas no contexto 
de um Teatro do Real, contando com a participação de familiares das estudantes. As 
principais referências teóricas são: José Antonio Sánchez, Óscar Cornago e André 
Carreira com o conceito de Teatro do Real e, em Cornago e Carreira, o Biodrama; 
Walter Benjamin e seu pensamento sobre a experiência; Jan Masschelein e Maarten 
Simons com as reflexões sobre a escola, por meio dos conceitos de atenção e 
profanação e, ainda, Giorgio Agamben com as abordagens acerca da ideia da 
profanação. Complementa-se esta leitura com o memorial do processo artístico e 
pedagógico2. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Teatro do Real; Biodrama; Autobiografia; Experiência; Objetos 
afetivos. 
 
ABSTRACT: This article discusses the process of artistic creation carried out with the 
ninth grade of the Municipal Elementary School Alfredo Scherer, from the city of 
Venâncio Aires, in Rio Grande do Sul, in Art classes, during 2019. This work was 
developed during the Professional Master's Course in Arts (PROFARTES) at the State 
University of Santa Catarina (UDESC), and its research theme was how to create 
spaces and practices for recognizing autobiographical fragments as artistic 
experiences at school. The main objective of this pedagocical and creative experiment 
was to work with autobiographical memories in the context of a Theater of Real, with 
the participation of the students' family members. The main theoretical references are: 
José Antonio Sánchez, Óscar Cornago and André Carreira with the concept of Theater 
of Real, Cornago and Carreira, with the Biodrama concept; Walter Benjamin and his 
thinking about the experience; Jan Masschelein and Maarten Simons with reflections 
on the school, through the concepts of attention and desecration, and also Giorgio 
Agamben with the approaches to the idea of desecration. This reading is 
complemented with the memorial of the artistic and pedagogical process. 
 
KEYWORDS: Theater of Real; Biodrama; Autobiography; Experience; Affective 
objects. 

 
1 Autora do artigo. Mestranda em Artes pelo PROF-ARTES CEART-UDESC. Professora de Arte da 
rede municipal de ensino de Venâncio Aires/RS desde 2015. Licenciada em Teatro pela Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM). Bolsista CAPES. E-mail: fesaldanha1988@gmail.com 
2 Memorial disponível ao final deste artigo. 
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  O presente artigo apresentado como componente do Trabalho3 de Finalização 

de Curso do Mestrado Profissional em Artes (PROF-ARTES) da Universidade do 

Estado de Santa Catarina (UDESC), foi orientado pelo professor Dr. André Luiz 

Antunes Netto Carreira4. Este trabalho aborda o desenvolvimento de um processo 

artístico e pedagógico, baseado na ideia de uma prática teatral autobiográfica 

realizada nas aulas de Arte, com estudantes do 9º ano da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental (EMEF) Alfredo Scherer, da cidade de Venâncio Aires/RS. Além da 

turma de estudantes, o processo também envolveu seus familiares.  

O principal objetivo deste experimento pedagógico e criativo foi trabalhar 

memórias autobiográficas no contexto de uma possível cena de um Teatro do Real. 

Isso foi realizado por meio de um processo com algumas características da 

metodologia de criação colaborativa, que tem como referência no Brasil o trabalho do 

encenador Antônio Araújo5. Consequentemente, primou na experiência a busca do 

protagonismo das6 estudantes. 

Como diz Araújo: “O processo colaborativo constitui-se numa metodologia de 

criação em que todos os integrantes, a partir de suas funções artísticas específicas, 

têm igual espaço propositivo, produzindo uma obra cuja autoria é compartilhada por 

todos”, (2009, p. 48). Coerente com essa perspectiva esta pesquisa, se orientou por 

uma horizontalidade no processo de criação, combinada com decisões pontuais 

tomadas por mim no papel de professora-pesquisadora.  

Em consonância com a perspectiva da criação colaborativa, aponto 

característica desta experiência o prolongamento do tempo de processo, que é 

entendido, mas não como uma perda de tempo e sim como um gasto necessário para 

o “amadurecimento de um discurso coletivo” (ARAÚJO, 2009, p. 50). Ainda reforço 

aqui que esta modalidade de trabalho também implica na possibilidade de consolidar 

as individualidades, por meio dos diálogos e negociações inerentes ao modo ao 

caráter colaborativo das relações criativas. 

 
3 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES) – Brasil. 
4 Professor do PROF-ARTES e do PPGT UDESC, pesquisador do CNPq e diretor teatral. 
5 Doutor em Artes, encenador e professor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São 
Paulo (USP), diretor do Teatro da Vertigem. 
6 Considero importante salientar que, ao longo do texto a palavra “estudantes” vem precedida pelo 
artigo “as”, visto que as meninas eram maioria na turma, mas refere-se aos meninos também. 
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 Para alcançar este objetivo tomei como foco da proposta a busca de memórias 

autobiográficas de todas as estudantes da turma e de seus familiares. O procedimento 

básico foi trazer essas memórias por meio de objetos, relatos de histórias, fotografias 

e documentos.  

Os procedimentos que utilizei se relacionam com diferentes formas de 

experimentação teatral que lidam com materiais vinculados à realidade. Neste sentido, 

realizei exercícios e desenvolvi projetos com os e as estudantes que tinham como 

foco coletar informações de suas vidas para seu processamento como elementos 

dramatúrgicos. No entanto, um aspecto central de tais experimentos diz respeito à 

possibilidade de que a própria turma ao lidar com estas referências estivesse 

realizando experimentações/vivências reais no contexto do trabalho teatral na sala de 

aula. Isso implicou valorizar o ensaio e a apresentação como matéria deste teatro em 

busca do real. 

  Para que seja possível que o acontecimento cênico faça parte da categoria 

Teatro do Real, é preciso que se refira “a um teatro que enfatiza uma relação explícita, 

tanto textual quanto cênica, com o real factual, no sentido político, social, coletivo ou 

individual”, como afirma Carreira (2013, p. 34). Portanto, este processo de criação 

artística com as estudantes e a participação de seus familiares estava situado em um 

Teatro do Real. Ainda,  

 

O pressuposto do que hoje se convenciona chamar “teatro do real” ou “cena 
do real” é que tudo o que ocorre na cena pode ser documentado e foi baseado 
em pesquisa de arquivos e registros, ainda que possa resultar em espetáculos 
que tomem diferentes formas, perspectivas, formas e métodos. Supõe que se 
possa considerar o real na cena como constatação de uma informação que se 
assegure verdadeira, matéria real concreta, verificável pelo depoimento das 
várias testemunhas que a presenciam (CARREIRA, 2013, p. 35). 

 

A partir destes procedimentos, organizados ao redor dos materiais coletados 

pela turma, foi possível elaborar um roteiro que pudesse ser a base de uma 

apresentação cênica a ser levada ao público, de modo a proporcionar uma experiência 

artística até então nunca vivida por aquelas estudantes.  

  O problema da pesquisa encontrava-se em como criar espaços ou práticas de 

reconhecimento de fragmentos autobiográficos como experiências artísticas na 

escola, nas quais estudantes se apresentassem como autores e protagonistas de 

suas histórias, do processo de construção do conhecimento e, ao mesmo tempo, 

fizessem que o processo de ensaiar e apresentar, implicasse em uma prática de 
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aproximação com uma cena do real, tendo a mim, professora-pesquisadora, como 

mediadora desse processo. 

  Os principais interlocutores teóricos com quem dialoguei ao longo da minha 

pesquisa foram: José Antonio Sánchez, Óscar Cornago e André Carreira com o 

conceito de Teatro do Real e, em Cornago e Carreira o Biodrama; Walter Benjamin e 

seu pensamento sobre a experiência; Jan Masschelein e Maarten Simons com as 

reflexões sobre a escola, por meio dos conceitos de atenção e profanação; e, ainda, 

Giorgio Agamben com as abordagens acerca da ideia da profanação.  

 

Contexto da experiência 

 

  O processo criativo que foi base desta pesquisa envolveu todas as estudantes 

da turma e vários familiares que tiveram disponibilidade e interesse em participar. 

Além disto, os relatos, fatos, narrativas que foram apresentados, abordaram temas de 

relevância para as adolescentes e que talvez sejam difíceis de tratar em casa, com a 

família, como seus medos, seus sonhos, gênero, sexualidade, drogas, depressão, 

ansiedade, suicídio, entre outros. Esta intimidade, no contexto grupal, representa um 

componente fundamental da experiência e que deve ser relacionado como elemento 

de nosso diálogo com a ideia de uma cena do real, exatamente porque o processo 

interno de discussão do projeto implicava em abrir espaços pessoais no âmbito 

coletivo. 

  É importante dizer que se deve considerar que todos os passos do processo 

criativo – aulas, conversas, ensaios, encontro com familiares e apresentação – 

conformam o que eu chamo de uma prática de um Teatro do Real. Destaco, inclusive, 

os momentos individuais de busca de materiais e de tomada de decisão de uso desses 

materiais como prática performativa que, em concordância com Cornago, considera 

que “o desenvolvimento da performance na cena contemporânea tem a ver com esta 

busca da experiência” (2009, p. 104). Afirmo isso pensando que um Teatro do Real é 

especialmente vinculado às experiências pontuais que as pessoas participantes 

podem vivenciar ao jogarem com os dados e sentimentos da realidade como elemento 

teatral. A dramaturgia – e até a encenação final – são parte disso, mas não 

necessariamente o seu centro.  
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  Esta foi uma vivência totalmente nova para as estudantes, que tinham pouca 

relação com a cena teatral contemporânea, uma vez que, Venâncio Aires está 

localizada a, aproximadamente, 130 km de Porto Alegre, não há edifício teatral na 

cidade, a circulação de espetáculos é rara e quando há, são espetáculos mais 

convencionais – palco à italiana, personagens, linearidade na história – enquanto este 

processo estava situado em uma linguagem limítrofe entre realidade e ficção, com 

quase trinta fragmentos autobiográficos, costurados como que em uma colcha de 

retalhos. Além disso, também havia o diferencial de se tratar de um Teatro do Real, 

com a participação dos familiares no processo artístico e na ação final de 

apresentação do processo. 

  A escola na qual desenvolvi o projeto é um ambiente acolhedor de novas ideias, 

com uma equipe diretiva incentivadora, colegas professoras e professores que 

contribuem umas com as outras, estudantes que costumam participar de projetos de 

pesquisa e famílias presentes e envolvidas com a escola. A turma era composta por 

vinte e sete estudantes, quinze meninas, doze meninos, com idades entre 14 e 15 

anos, moradores da zona urbana, do bairro em que a escola está situada, e da zona 

rural, de localidade próxima à escola. 

  O acontecimento cênico, resultante deste processo de criação artística, ocorreu 

em uma noite de dezembro de 2019, com a presença de familiares e das professoras 

e equipe diretiva da escola, em um local chamado Galpão Morada Velha, que é um 

espaço aconchegante, pertencente à Administração Municipal. O local foi escolhido, 

pois na escola não há espaço que acolhesse um número maior de pessoas, a não ser 

no ginásio, que acabaria desconfigurando a cena, que buscava um clima próximo, 

familiar e intimista. 

 

Minha perspectiva docente 

 

  Sou professora desde 2015. Comecei minha prática docente depois de me 

formar no curso de Licenciatura em Teatro, no ano de 2014 na Universidade Federal 

de Santa Maria (UFSM), tendo como importante momento durante minha formação, a 

participação no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID)7 

 
7 O PIBID é um programa do Ministério da Educação, juntamente com a CAPES, que oferece bolsas 
para licenciandos, com o objetivo de aproximar a Universidade da escola pública. O PIBID Subprojeto 
Teatro teve início na UFSM em 2012, com coordenação do prof. Dr. André Luís Rosa. Eu participei 
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que, para além dos estágios obrigatórios, proporcionou-me uma prévia da realidade 

da escola pública. Tenho experiência como atriz e um aspecto que interessa destacar 

da minha passagem pela universidade é que no meu Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) apresentei um trabalho cênico que contou com a participação de minha mãe e 

minha avó, abordando memórias pessoais. 

Em minha prática docente, assumo a tarefa de compartilhar experiências 

vividas, aliadas aos conhecimentos teóricos, relacionando-as com as vivências e 

conhecimentos prévios, trazidos pelas estudantes. Compreendo que minha função é, 

antes de qualquer outra, apresentar as janelas que elas mesmas podem abrir e 

vislumbrar um mundo de possibilidades, havendo, então, a chance de despertar 

interesse e gerar encantamento pelo assunto. Quando isso ocorre, considero que 

atingi grande parte do meu objetivo. Afinal, como diz Paulo Freire: 

 
Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 
própria produção ou a sua construção. Quando entro em uma sala de aula devo 
estar sendo um ser aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas dos 
alunos, a suas inibições; um ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa 
que tenho – a de ensinar e não a de transferir conhecimento (FREIRE, 2010, 
p. 47). 

 

  E é assim que me coloco na escola, como alguém que está disposta a auxiliar 

essa construção de conhecimento, alguém que não é detentora do saber, mas que 

está inserida nesse processo de ensino e aprendizagem, que traz conhecimentos 

construídos ao longo da vida e dos estudos, que não são melhores que aqueles das 

estudantes, somente são diferentes, situados em outro contexto. 

  Considero que meu objetivo maior na sala de aula talvez possa ser visto por 

alguns como algo vago ou utópico, ainda assim, o assumo como meta para com as 

estudantes: que nos tornemos seres humanos mais sensíveis, que nosso olhar seja 

mais sensível ao enxergarmos a nós mesmos, o mundo e as pessoas. Além deste 

desenvolvimento da sensibilidade, a prática criativa na escola contribui para a 

realização de experiências com as outras pessoas como construção do mundo e de 

nós mesmas. Acredito no poder que a arte tem de avivar este olhar e posso afirmar 

que depois que adentrei o universo do teatro, meus olhos passaram a enxergar muito 

mais longe e de maneira muito mais sensível.  

 
desde o princípio até a conclusão do curso, em 2014, quando já contava com a coordenação da profª. 
Dr.ª Raquel Guerra. 
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Teatro do Real  

 

 Trato de situar aqui o conceito de Teatro do Real e, posteriormente, outras 

noções que podem lhe ser associadas, tais como Biodrama, com o objetivo de 

estabelecer, não um estudo completo do termo, mas como forma de instrumentalizar 

a leitura da experimentação que realizei na escola. 

 Este termo Teatro do Real funciona na minha pesquisa como um instrumento 

para orientar uma busca de uma prática cênica que provocasse na turma do ensino 

fundamental uma confrontação com um modo de fazer teatro que tivesse intensidade. 

Pretendi mobilizar os e as estudantes propondo-lhes construir uma prática baseada 

no olhar sobre o real pessoal e na exposição ou intercâmbio destes registros.  

 Considerando isso, delimito a ideia de um Teatro do Real que contempla a 

própria prática do ensaiar, fazer o trabalho, os contatos com as famílias em si mesmo 

como um Teatro do Real. Este fazer como real e campo da experiência. 

Consequentemente, a dramaturgia construída pela turma deve ser considerada como 

uma ressonância disso, desse real que é o próprio fazer. Relaciono isso com o 

pensamento do professor, autor e pesquisador das artes performativas, José Antonio 

Sánchez (2007, p. 13), que diz que “o real é imaterial, apenas representável como 

processo. A impossibilidade de dar forma visível ao real não anula a possibilidade de 

conhecer a realidade e intervir nela”. A prática na aula e nossos ensaios, constituem 

um real não necessariamente visível diretamente na encenação, mas vivo para as 

pessoas participantes no processo. Por isso observo que o processo foi imerso no 

real, nas representações autobiográficas apresentadas pelas estudantes em várias 

propostas. 

  E no acontecimento cênico, como declara Sánchez (2007, p. 12, tradução 

nossa), optamos “por uma integração do privado e do histórico, da anedota e do 

documento, do testemunho e da dramatização, recorrendo inclusive, para melhor 

aproximar-se da realidade, para a construção de ficções narrativas ou simbólicas”, 

compreendendo que a autobiografia está situada em um contexto histórico e social, 

de um determinado grupo e local, portanto, a identificação de falas ou ações como 

comuns à adolescência ou, de certo modo, abrangente a muitas famílias é em 

decorrência da inter-relação entre as autobiografias. 
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Por que a autobiografia na escola? 

 

 Decidi propor à minha turma de estudantes o trabalho com a autobiografia 

como um convite para um mergulho nas memórias da infância que, mesmo não tão 

distante para elas, deixou saudades. Ao acrescentar que a criação seria com um 

processo de montagem teatral, que poderia resultar em uma apresentação ao público, 

elas se mostraram bastante entusiasmadas. Vale destacar que essa turma havia 

realizado comigo a montagem de uma adaptação da peça “Pluft, o fantasminha”, de 

Maria Clara Machado, dois anos antes, em 2017, quando estavam no 7º ano e foi um 

processo que daquela vez já envolveu toda a turma, finalizado com apresentações 

para as demais turmas da escola. 

  Além disso, corroboro com o pensamento de Desgranges (2006) que, 

pensando sobre a recepção, nos oferece elementos para refletir sobre a potência das 

próprias narrativas como elemento formativo. Desgranges comenta a pesquisa do 

educador francês Philippe Meirieu, realizada com crianças habitantes da periferia de 

Lião, no que tange à dificuldade delas de narrarem sua própria história, de recorrerem 

aos acontecimentos do passado, mesmo que desse passado recente. Ele constata 

que as crianças estimuladas cultural e artisticamente – ouvindo histórias, indo a 

teatros e cinemas – conseguem elaborar uma narrativa autobiográfica. Desse modo, 

Desgranges (2006, p. 23) comenta que a pesquisa aponta que “quem ouve histórias, 

sendo estimulado a compreendê-las, exercita também a capacidade de criar e contar 

histórias, sentindo-se, quem sabe, motivado a fazer história”. Ou seja, o trabalho com 

a autobiografia no teatro poderia propiciar a experiência artística, o ato de ouvir 

histórias e de criar a sua própria narrativa autobiográfica. 

  Relaciono isso com o pensamento do filósofo alemão Walter Benjamin que em 

seu ensaio “O Narrador”, escrito em 1936, afirma que 

 

São cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente. Quando 
se pede num grupo que alguém narre alguma coisa, o embaraço se generaliza. 
É como se estivéssemos privados de uma faculdade que nos parecia segura e 
inalienável: a faculdade de intercambiar experiências (BENJAMIN, 1994, p. 197 
e 198). 

 

  Então, a capacidade de narrar pode ser relacionada com a capacidade de 

interpretar, compreender, consequentemente com a capacidade agir na realidade. 
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Esse é um ponto chave que orientou meu olhar na realização desta experiência 

criativa com a turma na escola. 

Como mencionei acima, a minha experiência como estudante foi um elemento 

que me fez pensar na memória como componente fundamental da minha prática 

docente e isso constituiu o eixo da experiência criativa analisada neste texto.  

Penso que as memórias do que foi/é vivido no ambiente escolar permanecem 

conosco pela vida toda, tanto de quando somos estudantes, quanto no papel de 

professoras. O que somos é resultado do que nos ocorreu, do que vivemos, do que 

fomos ensinados, das experiências que tivemos e daquelas de que fomos privados. 

O presente é marcado pelo passado, não é preciso negá-lo, mas é possível 

ressignificá-lo. 

Assim, propor às estudantes que se debruçassem sobre suas memórias foi 

uma maneira de aprofundar tanto os vínculos estudante-estudante, como ampliar o 

olhar sobre a escola como espaço de convivência. Compreendo que ao trabalhar com 

a autobiografia, real, memória, um componente fundamental do trabalho se refere ao 

desenvolvimento de vínculos interpessoais no processo da pesquisa. Minha proposta 

buscou estimular a troca e o compartilhamento de histórias pessoais como forma de 

transformar a sala de aula. Estabelecer esta prática vincular se baseou premissa da 

possibilidade de superar os vínculos ordenados pela cultura escolar, representou um 

desafio estimulante para a criação artística. Relaciono isso com o pensamento de 

Desgranges que diz: 

 

“Ao confrontar-se com a própria vida, nesse exercício de compreensão da obra, 
o espectador revê e reflete sobre aspectos de sua história e os confronta com 
a narrativa, chocando os ovos da experiência e fazendo deles nascer o 
pensamento crítico; pensando reflexivamente acerca da narrativa, 
interpretando-a, e também acerca de sua história, do seu passado, revendo 
atitudes e comportamentos, estando em condições favoráveis para, quem 
sabe, efetivar transformações em seu presente, e – levando-se em conta a 
perspectiva de um processo continuado de exercício de sua autonomia crítica 
e criativa – assumindo-se enquanto sujeito da própria história, tornando-se 
capaz de (re)desenhar um projeto para o seu futuro (DESGRANGES, 2006, p. 
24) 

 

Portanto, todas nós, partícipes desse processo de criação, que tinha como foco 

as memórias autobiográficas, seríamos protagonistas e espectadores. Ora estaríamos 

em cena, narrando nossas memórias, ora na plateia, ouvindo atentamente as 

narrativas dos demais. Relaciono isso com a perspectiva de Cornago que diz sobre a 
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experiência teatral: “somente terá sentido se termina se convertendo em um espaço 

de encontro com o outro, em uma experiência compartilhada no qual o presente se 

cruza com o passado” (2009, p. 110). 

 Ainda vinculo tal possibilidade com meu próprio lugar de professora, pois, 

considero que a base de minha abordagem como docente está relacionada com o que 

Rubem Alves (2003, p. 3) afirmou ao dizer que “ensinar é um exercício de 

imortalidade. De alguma forma continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam 

a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais...”.  

Reafirmo essa ideia, devido às recordações que tenho das professoras e dos 

professores que me apresentaram mundos, o que significou uma influência 

fundamental que tais docentes tiveram na minha escolha profissional. A maneira como 

aguçaram em mim o desejo de aprender mais, como estimularam que meus olhos 

enxergassem janelas abertas por meio do conhecimento e, principalmente, como a 

amorosidade impregnada em suas práticas docentes me tocou, marcou minha 

trajetória escolar e se faz presente em minha prática hoje, como professora. É um 

poder, que só as professoras e professores têm, como reconhecem os autores belgas, 

Jan Masschelein e Maarten Simons, quando trazem um breve relato de uma atividade 

realizada por uma professora: 

 

E isso em uma sala de aula, com a porta fechada, sentada em sua carteira. Um 
mundo que ela não conhecia. Um mundo ao qual ela nunca tinha prestado 
atenção. Um mundo que apareceu do nada, invocado por estampas mágicas e 
uma voz encantadora. Ela não sabia o que a surpreendia mais: esse novo 
mundo que tinha sido revelado a ela ou o crescente interesse que ela descobriu 
em si mesma. Isso não importava. Caminhando para casa naquele dia, algo 
havia mudado. Ela havia mudado (MASSCHELEIN e SIMONS, 2017, p. 44). 

 

Tais vivências foram tão importantes em minha formação que relatei a presença 

viva de minhas professoras no texto “As professoras da professora”, publicado pela 

rede Professores Transformadores8. 

  Acredito ser valioso lançar um olhar sobre a própria história, tanto das 

estudantes, como a minha, afinal, “nenhum professor é professor isoladamente, mas 

sempre num encontro com a individualidade de cada aluno, a qual constrói a 

 
8 Disponível em <http://redeprofessorestransformadores.mystrikingly.com/blog/coluna-da-fernanda-
saldanha-as-professoras-da-professora> Acesso em 15/06/2020. 

http://redeprofessorestransformadores.mystrikingly.com/blog/coluna-da-fernanda-saldanha-as-professoras-da-professora
http://redeprofessorestransformadores.mystrikingly.com/blog/coluna-da-fernanda-saldanha-as-professoras-da-professora
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heterogeneidade de um grupo”, conforme destacou Grillo (2004. p. 79). Isso permite 

dizer que não há dúvidas que 

 

todo aluno traz para a sala de aula uma história pessoal, com experiências 
particulares vividas na família, na sociedade, com disposições e condições 
diversas para realizar seu percurso de estudante, e expectativas diferenciadas 
com relação a um projeto de vida (GRILLO, 2004, p. 79). 

   

  Na turma tínhamos diferenças quanto a um projeto de vida, por exemplo, entre 

quem vive na zona urbana e quem vive na zona rural. Considerar essa perspectiva é 

importante para a construção de práticas baseadas na possibilidade de experiências 

compartilhadas, para que cada estudante possa descobrir, encontrar, compreender a 

sua autobiografia como uma forma de reconhecer-se e situar-se no coletivo. Neste 

contexto considerei importante minha própria imersão nesse processo artístico de 

modo que eu também fizesse minhas descobertas no processo pedagógico. 

  Eu me coloquei presente, como as estudantes, participando dos jogos teatrais 

e improvisações propostos, pois creio que minha participação nos levaria à construção 

de um elo de confiança ainda mais forte. No entanto, não participei do acontecimento 

cênico resultante do processo, por entender que aquele era o momento da turma, 

fortalecida, unida, assumir com autonomia o papel de protagonistas deste processo. 

 Contudo, para que isso acontecesse, foi preciso criar atenção, 

 

o professor deve ir à busca da atenção dos seus estudantes, sair ao encontro 
dessa atenção para seduzi-la, perturbá-la e convidá-la a se repousar sobre o 
que é preciso questionar, compreender, pensar e inventar, isto é, para que se 
ponha a atender o que permitirá dar-lhe o que necessita para viver como é 
preciso viver (KOHAN, 2015, p. 88). 

 

  Inicialmente, atenção sobre as autobiografias e, em um segundo momento, 

atenção para os exercícios que levariam à apresentação dessas memórias, 

fragmentos de vida, através de um acontecimento cênico, que transitasse entre o real 

e o ficcional, recorrendo às histórias de objetos afetivos das estudantes, que seriam 

narradoras e protagonistas dessas histórias e também com a participação de 

familiares. 

  Os objetos afetivos, chamados pela escritora Violette Morin (1969, apud BOSI, 

2013, p. 26) de objetos biográficos, são aqueles com valor sentimental para o dono, 

que 
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envelhecem com o possuidor e se incorporam à sua vida: o relógio da família, 
o álbum de fotografias, a medalha do esportista, a máscara do etnólogo, o 
mapa-múndi do viajante... Cada um desses objetos representa uma 
experiência vivida, uma aventura afetiva (...) Só o objeto biográfico é 
insubstituível: as coisas que envelhecem conosco nos dão a pacífica sensação 
de continuidade (BOSI, 2013, p. 26). 

 

Entendo o objeto afetivo como força vincular, que produz sensações, como diz 

a autora, uma “sensação de continuidade” e que não necessariamente representa 

uma continuidade completa, pois sempre está aquilo que nos falta da própria 

experiência vivida que queremos completar na memória. Sempre há alguma falta. 

Partimos da ideia da falta, identificada no teatro proposto pelo autor e diretor 

argentino Daniel Veronese no qual, de acordo com Carreira, 

 

seus personagens experimentam uma falta que produz a melancolia da qual, 
segundo o autor, se faz o teatro. Uma falta que não se preenche por nenhuma 
via, e que de alguma maneira reafirma a desintegração dos modelos, das 
formas de organização, as formas das relações e das falas artísticas 
(CARREIRA 2004, p. 88). 

   

  Destacamos as principais faltas, ausências sentidas por cada estudante e a 

partir delas, buscamos falar das memórias. Outra questão com relação ao teatro da 

falta, de Veronese, segundo Carreira (2004, p. 89) foi “pensar o evento teatral como 

experiência compartilhada ao redor das faltas”. Assim, as cenas foram sendo 

construídas pelas narrativas ligadas aos objetos afetivos, que remetiam às faltas 

apontadas anteriormente. 

  No meu trabalho docente e artístico, sinto muitas faltas, como falta de 

conhecimentos e conceitos teóricos, falta de tempo para me aprofundar em alguns 

estudos, falta de espaço – físico também, mas, principalmente, no que diz respeito ao 

currículo – para desenvolver mais processos de criação artística como esse, intenso, 

de pesquisa, de envolvimento e realmente significativo para todas as pessoas 

participantes. Porém, essas faltas me levam a encontrar meios de saná-las: cursos de 

formação continuada, participação em eventos da área, brechas no sistema, leituras 

variadas, entre outros. 

  Em uma dessas leituras, me deparei com uma matéria que trazia como título a 

seguinte afirmação: “Preciso estar encantado para encantar as crianças”9. Corroboro 

com esse enunciado, penso que o encantamento seja essencial para nós, professoras 

 
9 Disponível em https://goo.gl/h29cFJ. 
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e professores, para o desenvolvimento de nosso ofício. Acredito que a minha entrega 

ao trabalho, a minha dedicação, paixão e entusiasmo pode contagiar as estudantes, 

para que também se envolvam profundamente, para criar interesse10. Ou seja, a 

atenção dedicada por mim ao processo, leva à atenção dos estudantes. Eles precisam 

estar interessados no trabalho, envolvidos, entregues, verdadeiramente presentes, de 

corpo, mas também de alma, não questionando para que isso serve ou o que obterão 

com isso, como abordam Jorge Larrosa11 e Karen Rechia12 (2018). Novamente retorno 

ao meu tempo de escola e lembro que aquelas professoras, nas quais eu enxergava 

o amor pelo que ensinavam, despertaram em mim a vontade de aprender, o gosto 

pelo estudo e, inclusive, o desejo de também ser professora. 

  Considero perfeitamente possível a realização de experiências artísticas 

significativas na escola, para quem delas participa, seja promovendo ou assistindo, 

contemplando os objetivos das aulas e as especificidades da turma. Acredito também 

que aproximar a família do ambiente escolar é favorável para o desempenho do 

processo de aprendizagem das estudantes. 

  Nos documentos públicos, a arte na escola, seja qualquer uma das quatro 

linguagens artísticas – Artes Visuais, Dança, Música e Teatro – reguladas pela Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB) nº 9394/96 e pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs), bem como, atualmente, pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

afirmam a valorização das particularidades de cada estudante e supõe proporcionar 

experiências estéticas, reflexivas e subjetivas que contribuam para a formação social 

do sujeito. 

  Contudo, lamentavelmente, ainda acontece que em muitos discursos docentes 

em relação ao Teatro na Educação Básica, ele é mencionado como uma ferramenta 

para estudar conteúdos de outros componentes curriculares ou apresentação em 

datas comemorativas. Este tipo de ideia ainda ressoa na realidade das escolas 

públicas do Rio Grande do Sul, tanto da rede municipal, quanto estadual. Para além 

dessa problemática, temos muitas práticas exitosas e em conformidade com os 

 
10 Expressão utilizada por Masschelein e Simons (2017), no título do subcapítulo “uma questão de 
atenção e de mundo”. 
11 Professor de Filosofia da Educação na Universidade de Barcelona. Doutor em Pedagogia, realizou 
estudos de pós-doutorado no Instituto de Educação da Universidade de Londres e no Centro Michel 
Foucault da Sorbonne, em Paris. 
12 Professora do Colégio de Aplicação e do Mestrado Profissional de História da Universidade Federal de 
Santa Catarina e coordenadora do grupo de pesquisa Elogio da Escola/UFSC. 
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objetivos da arte na escola, desenvolvidas por professoras da área, preocupadas com 

as vivências artísticas que são oferecidas às estudantes. 

  Prezo proporcionar às estudantes o que eu não tive na infância e adolescência: 

a experiência artística, exercida com atenção tanto com a forma (técnica, estética), 

quanto com o conteúdo, diferente do que fiz na escola, quando realizava 

apresentações teatrais nas aulas de Ensino Religioso, com o tema determinado pela 

professora, mas sem preocupação estética ou conhecimento algum sobre a 

linguagem teatral. 

  Pelo caminho percorrido até aqui, encontrei nas memórias autobiográficas a 

possibilidade de experiências artísticas significativas para quem as vive e compartilha 

delas. A proposição era de que o acontecimento cênico fosse uma experiência para 

quem está realizando e também para quem estava na condição de espectador 

daquele momento, não algo apenas para ser visto, mas para afetar, ser vivenciado e 

sentido por todos, uma espécie de troca de sensações, de profunda comunhão, 

emergindo a força do real em detrimento do simbólico. 

 

A ideia do Biodrama  

 

  Ao buscar uma referência que me permitisse delimitar a experiência que 

realizamos, cheguei até a ideia do Biodrama. Esse termo teve origem na Argentina, 

com a diretora Viviana Tellas, quando ela organizou o ciclo teatral Biodrama no Teatro 

Sarmiento, sendo esse um teatro de investigação, na cidade de Buenos Aires. A base 

de tal ciclo foi um convite a diversos diretores e diretoras para que montassem 

espetáculos que tivessem como elemento básico a introdução na cena de referências 

(de vários tipos) de biografias de pessoas vivas. Segundo Viviana, em entrevista 

concedida em 2007, ao ser questionada sobre o conceito de Biodrama, ela responde: 

 

Tem a ver com a falta de valor que a vida das pessoas tem aqui na Argentina. 
Depois da ditadura, onde tantas pessoas morreram, as pessoas não se 
importavam com quem você era, o que você fez, seu capital pessoal, embora 
isso é tudo que você tem: quem você é. É mais importante o dinheiro somente. 
Se olha por outro lado. Além disso, sou fascinada pelas pessoas. É como uma 
falta da norma aqui, do tratamento, a humilhação, as condições ruins de 
trabalho e saúde, da educação. As condições de vida. Tudo mostra que não é 
muito importante a vida das pessoas (TELLAS, 2007, apud KIDERLEN, 2007, 
p. 2, tradução nossa). 
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  E mesmo em um contexto diferente do citado por Tellas, considero também que 

aqui no Brasil a vida das pessoas parece não ter muito valor, visto o descaso com os 

bens públicos, como a saúde e educação. Ademais, as estudantes, principalmente na 

fase da vida em que estão estas envolvidas neste processo, muitas vezes sentem 

como se fossem somente mais um na multidão. Então, trabalhar com as 

autobiografias como matéria de um Teatro do Real foi um caminho de reconhecimento 

das pessoas, das estudantes e seus familiares.  

  O Biodrama traz como característica marcante o risco do real em cena, as 

questões éticas envolvidas, o que pode ser mostrado, o que precisa ser ocultado, a 

prudência na relação com o outro e com sua história, visto que os estudantes e 

também seus familiares foram convidados a sair do seu reduto familiar, pessoal e, 

com muito cuidado e responsabilidade adentrar em mundos desconhecidos, na 

relação com as outras histórias de vida apresentadas e levadas ao acontecimento 

cênico. 

 

Pela memória, o passado não só vem à tona das águas presentes, 
misturando com as percepções imediatas, como também empurra, “descola” 
estas últimas, ocupando o espaço todo da consciência. A memória aparece 
como força subjetiva ao mesmo tempo profunda e ativa, latente e penetrante, 
oculta e invasora (BOSI, 2013, p. 36). 

 

  Dessa forma, busquei vivenciar, junto às estudantes, experiências artístico-

teatrais inspiradas em suas histórias de vida, além de orientar a busca por uma poética 

pessoal, pois é no processo artístico que os educandos criam, experimentam e 

desenvolvem uma poética própria, que considere as relações entre tempos e 

contextos sociais dos sujeitos, na interação com a arte e a cultura. 

  Essa foi também uma possibilidade de aproximar a comunidade local da arte 

teatral, visto que não há edifício teatral na cidade, nem circulação de espetáculos 

sistematicamente, por conta disso, uma porção considerável de pessoas nunca 

assistiu uma apresentação de teatro; e saber que esse acontecimento cênico levou 

ao palco histórias de pessoas da comunidade, narrativas que se parecem com as 

suas, poderia despertar curiosidade e interesse em participar desse momento. Essa 

era também preocupação de Tellas, quando propôs o Biodrama para o espaço do 

Teatro Sarmiento: 
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O pensei para o Teatro Sarmiento. Pensei que também era um teatro público, 
pago pelo povo, pela cidade. Então, era interessante para um teatro público 
pensar as histórias das pessoas, em seus destinos, na singularidade de cada 
um, passando pela poética de um diretor de teatro, com um olhar singular. 
Parece-me que tudo o que é feito da cidade, que é onde o dinheiro das pessoas 
é gasto, é importante pensar sobre as pessoas, que há projetos que incluem o 
povo no artístico (TELLAS, 2007, apud KIDERLEN, 2007, p. 4, tradução 
nossa). 

 

  O público podia se questionar se aquelas pessoas estavam apresentando 

realmente suas histórias, se os fatos narrados aconteceram, se eram “pessoas reais” 

ou atores. Entretanto, as estudantes e os familiares envolvidos no projeto e, mesmo 

os que estavam presentes como espectadores, sabiam que se tratava de narrativas 

autobiográficas, ainda que, com uma pitada de ficção. 

 

A ideia é a de cumplicidade, compartilhar algo que encontrei com outras 
pessoas. Além disso, espero que as pessoas que não sabem o que aconteceu 
com eles, que eu não esteja totalmente focado, que se é bom ou ruim, que é 
verdade ou não, que você esquece o julgamento, que você tem que decidir 
novamente, para dar-se à sua própria imaginação (TELLAS, 2007, apud 
KIDERLEN, 2007, p. 5, tradução nossa). 

 

  Os limites entre o real e o ficcional estão alargados, é uma linha muito tênue, o 

real colocado em cena recebe uma espécie de moldura, “a encenação trata de dar um 

valor poético para a vida pessoal dos performers em cena, na qual as experiências 

particulares são uma ponte para a criação da dramaturgia”, como declara Giordano 

(2013, p. 4). E, assim, reforça-se o caráter de intimidade, que envolve o Biodrama. 

 

A ideia é a de cumplicidade, compartilhar algo que eu encontrei, com outras 
pessoas. Além disso, espero que as pessoas que não sabem o que se passou, 
que não esteja totalmente concentrada, o que é bom ou ruim, o que é verdade 
ou não, que esqueçam o julgamento, que tenham que decidir outra vez, que 
se entreguem à sua própria imaginação (TELLAS, 2007, apud KIDERLEN, 
2007, p. 5, tradução nossa).  

 

  Mesmo quando é documental há escolhas, é um recorte, um olhar direcionado 

para algum momento ou questão específica; o espectador conhecerá o fragmento da 

biografia escolhido pelos estudantes e seus familiares, até mesmo em uma seleção 

natural, feita pela própria memória, afinal 

 

a memória opera com grande liberdade escolhendo acontecimentos no espaço 
e no tempo, não arbitrariamente, mas porque se relacionam através de índices 
comuns. São configurações mais intensas quando sobre elas incide o brilho de 
um significado coletivo (BOSI, 2013, p. 31). 
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 A cena biodramática13 que desenvolvi com minha turma representou mais que 

uma montagem teatral, foi um processo que durante o ano letivo nos permitiu criar e 

estreitar laços afetivos, entre mim e a turma e entre as próprias estudantes e 

experienciar uma prática criativa em que o foco estava sobre as memórias daquelas 

adolescentes, que tantas vezes têm suas biografias reduzidas a uma fase – está na 

adolescência, por isso age assim – quando, na verdade, são sujeitos que já têm uma 

construção autobiográfica, mesmo que de 14 ou 15 anos, porém, que pode ter 

passado por situações e momentos que eu mesma, até hoje, com 32 anos, não passei. 

A experiência com o Biodrama proporcionou uma valorização daquelas vidas 

adolescentes. 

 

A experiência, a atenção e a profanação como impulsos 

 

 Falamos muito em experiência, principalmente no ensino de arte na escola, e 

acredito que este seja mesmo o caminho para a vivência de práticas artísticas na 

educação, pois, particularmente, algo se torna significativo para mim quando me afeta, 

atravessa, toca. 

  De acordo com Benjamin, considerando a ligação entre experiência e narração, 

podemos destacar que 

 

A informação só tem valor no momento em que é nova. Ela só vive nesse 

momento, precisa entregar-se inteiramente a ele e sem perda de tempo tem 

que se explicar nele. Muito diferente é a narrativa. Ela não se entrega. Ela 

conserva suas forças e depois de muito tempo ainda é capaz de se desenvolver 

(BENJAMIN, 1994, p. 204). 

 

  Então, a informação não nos toca, não nos envolve, acredito que, pensando a 

respeito disso na educação, não basta que as estudantes recebam informações, é 

necessário que elas tenham a possibilidade de viver experiências, que as possibilite 

refletir sobre si e o mundo, é importante que se tenha 

 
“uma vivência que possibilita uma transformação no modo de ver o mundo, 
que provoca uma mudança de ritmo, de caminho, de paisagem. Uma 
experiência de vida que impede seguir pensando como se pensava, viver 
como se vivia. Uma vida se encontra com outra vida e a chama para recriar-
se, reinventar-se” (KOHAN, 2015, p. 23). 

 
13 Uso este termo para deixar claro minha referência ao trabalho de Vivi Tellas. 
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  Entretanto, em novas reflexões sobre a experiência, Larrosa e Rechia (2018) 

sugerem que o mundo, principalmente, o mundo compartilhado, esteja se dissolvendo, 

pois o sujeito ganhou protagonismo, a transformação do sujeito também ocorre, então 

talvez o que seja necessário é que haja um deslocamento da experiência como 

transformação do sujeito, para a experiência como exercício de atenção ao mundo. 

Considerando este ponto de vista que valoriza a ideia de compartilhamento como 

parte do desenvolvimento de uma atenção ao mundo, a prática criativa que realizei 

supôs valorizar o ato de partilha como discussão de olhares que estão centrados 

apenas na atenção dos desejos dos sujeitos. Compartilhar histórias pessoais durante 

o processo implicou em produzir um espaço de aproximação entre as pessoas da 

turma, de modo que isso fosse também um modo de repensar nossos olhares sobre 

o mundo. A premissa foi aprofundar os sentidos de turma escolar como âmbito de 

afetividade, que ia inclusive além das estudantes, pois incorporava, ainda que 

indiretamente esferas familiares.  

  Voltamos novamente à questão da atenção, que se relaciona com a ideia de 

“pôr à mesa”, “de que, na escola, sempre há alguma coisa sobre a mesa”, conforme 

indica o escritor francês Daniel Pennac (2010, apud MASSCHELEIN e SIMONS, 2017, 

p. 41). “Pôr à mesa” refere-se ao estudo, a debruçar-se sobre algo, no sentido de 

despender atenção. Estudar é aprofundar-se em algo, repetir o exercício. 

 
E isso é algo que faz o professor: pôr algo do mundo sobre a mesa, fazê-lo 
sensível e tentar convertê-lo em algo público, em algo comum, em algo sobre 
o que se possa pensar, sobre o que se possa colocar em relação a nossas 
formas (singulares e coletivas) de viver e de estar juntos (LARROSA e 
RECHIA, 2018, p. 182). 

 

  Os exercícios estão ligados ao escolar, ao aperfeiçoamento de algo. Exercícios 

escolares treinam a atenção. No teatro, temos diversos jogos que proporcionam o 

desenvolvimento de estados de atenção, especialmente requeridos para estar em 

cena. Creio que ao longo do processo, alcançamos a atenção necessária para a 

realização de um acontecimento cênico, que mesmo tratando das autobiografias dos 

presentes na cena, é uma representação do real, exige preparação e cria uma 

artificialidade que, consequentemente, gera atenção. É como se olhassem a própria 
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história de fora, com certo distanciamento, recorrendo às palavras de Saramago14, 

“que é necessário sair da ilha para ver a ilha, que não nos vemos se não nos saímos 

de nós...”. 

  Através desse processo artístico coletivo e colaborativo, no qual todos puderam 

participar em todas as etapas de criação e elaboração do acontecimento cênico, 

houve um sentimento de pertencimento ao trabalho, ao mesmo tempo em que se 

potencializou a autonomia e a capacidade criadora de cada um. 

  Todavia, é preciso identificar que no processo educacional a formação está 

voltada ao coletivo, enquanto a aprendizagem fixa-se no individual. A formação coloca 

o “eu” em diálogo e relação com o mundo, gerando transformação desse “eu”. “Esse 

novo ‘eu’ é, antes e acima de tudo, um eu da experiência, da atenção e da exposição 

a alguma coisa”, segundo Masschelein e Simons (2017, p. 48).  

  Ao passo que, a aprendizagem é reservada, direcionada exclusivamente ao 

indivíduo, a identidade, a formação, pelo contrário, “envolve, assim, sair 

constantemente de si mesmo ou transcender a si mesmo – ir além do seu próprio 

mundo da vida por meio da prática e do estudo. É um movimento extrovertido”, de 

acordo com o filósofo alemão Peter Sloterdijk (2011, apud MASSCHELEIN e SIMONS, 

2017, p. 49). Novamente, podemos trazer a referência de Saramago (1998) com a 

imagem da ilha, que remete a nós mesmos e ao distanciamento necessário para que 

possamos nos enxergar e nos perceber nas relações interpessoais. 

  Neste ponto, encontramos a profanação, que Masschelein e Simons (2017) 

trazem como a ideia de deslocamento, de ressignificação, de “burlar” as normas 

habituais, como por exemplo, das expectativas da família com relação à escola, 

quando os pais e/ou responsáveis esperam ver a apresentação final do(a) filho(a), 

desta vez, eles não foram somente espectadores, mas participantes desse momento, 

desse acontecimento, ao lado das estudantes. 

  Dessa maneira, a proposta buscou realmente esse deslocamento, uma vez que 

“os alunos são tirados de seu mundo e levados a entrar num novo”, como esclarecem 

Masschelein e Simons (2017, p. 39). 

  A partir dessa noção de profanação, encontrei no filósofo italiano Giorgio 

Agamben (2007), mesmo que não diretamente ligada ao conceito de profanação de 

 
14 No livro “O Conto da Ilha Desconhecida” (1998), citação na página 8, no arquivo em PDF, 
disponível em https://goo.gl/KXg8B3. 
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Masschelein e Simons, relação com esse projeto. Logo na apresentação do livro 

“Profanações”, de Giorgio Agamben, Selvino José Assmann15, descreve: 

 

Agamben alerta para o fato de termos perdido a arte de viver, que é da 
infância, lugar primeiro da mais séria profanação da vida. (...) as crianças 
sabem jogar e brincar, enquanto os adultos, sérios, perderam a capacidade 
de ser mágicos e de fazerem milagres (AGAMBEN, 2007, p. 13). 

 

  O teatro proporciona, impulsiona, seduz, convida para o jogo, para o brincar, à 

magia, à fantasia, é um quase retorno à infância, mais ainda, quando a referência para 

a experiência artística são as próprias memórias, a autobiografia. Conforme Agamben 

(2007, p. 75), “profanar não significa simplesmente abolir e cancelar as separações, 

mas aprender a fazer delas um uso novo, a brincar com elas”, sendo assim, colocar 

pais e filhos em um espaço de igualdade, de partilha e de afetos, propiciando 

momentos de escuta sensível e coletiva subverte a normativa comum de somente 

“pais falam, filhos escutam”, “pais ensinam, filhos aprendem”, passando para uma 

vivência de mais horizontalidade nas relações. 

  A experiência para Benjamin está relacionada à narração, ao ato de contar 

histórias, de geração em geração, 

 

ela sempre fora comunicada aos jovens. De forma concisa, com a autoridade 
da velhice, em provérbios; de forma prolixa, com a sua loquacidade, em 
histórias; muitas vezes como narrativas de países longínquos, diante da lareira, 
contadas a pai e netos (BENJAMIN, 1994, p. 114).  

 

  Nesta proposta, podemos considerar a profanação desse entendimento de 

experiência, quando são os mais jovens que narram os acontecimentos vividos por 

eles e por seus familiares. Todavia, como em Benjamin (1994, p. 201), “o narrador 

retira da experiência o que ele conta: sua própria experiência ou a relatada pelos 

outros”. Benjamin em 1933, no ensaio “Experiência e pobreza” aponta para uma 

pobreza da experiência, que  

 

não se deve imaginar que os homens aspirem a novas experiências. Não, eles 
aspiram a libertar-se de toda experiência, aspiram a um mundo em que possam 
ostentar tão pura e tão claramente sua pobreza externa e interna, que algo de 
decente possa resultar disso (BENJAMIN, 1994, p. 118) 

 
15 Doutor em Filosofia pela Pontificia Università Lateranense. Atuou como professor no Departamento 
de Filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina. Tradutor de obras do autor italiano Giorgio 
Agamben para o Português. 
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  Ainda assim, a cena teatral contemporânea tem dialogado muito proximamente 

com os Teatros do Real. A experiência e como ela nos afeta tem encontrado foco no 

trabalho realizado por atrizes e atores. Mas isso não elimina, de modo algum a 

representação, uma vez que tudo que é levado à cena, ganha nova roupagem, 

deslocando-se do espaço cotidiano em direção ao palco – não necessariamente à 

italiana – sendo inviável manter-se “puro”, quando há interferência das convenções 

teatrais. 

  A condição da experiência produz a sensação de compartilhar algo, isso está 

ligado à intensidade com que afeta aos atores e ao público e permite que o espectador 

seja cúmplice do que está acontecendo, possibilitando que ele esteja quase como 

coautor dos acontecimentos, que ele produza no espaço “vazio” que é deixado 

propositalmente, uma vez que, “muitas coisas que não nos afetam na vida nos afetam 

no palco”, como pontua Benjamin (1994, p. 204). 

  Esse espaço que pode envolver agentes/atores sociais, trabalha com o acaso 

e, esse, por sua vez, relaciona-se ao risco, o que o torna ainda mais instigante. Ceder 

espaço aos outros, aos não-atores, às “pessoas reais”, evitando assim a “clausura da 

representação”, visto que essa clausura demonstra uma necessidade de controle, 

praticamente uma relação de poder é instituída e não deixa visível a verdade, não 

abre espaço para a experiência, como aborda José Antonio Sánchez (2007). 

  O público já não é mero “ser que assiste”, mas está inserido na obra, está 

dentro da situação. O público não é mais aquele para quem apresentamos a obra, 

situado fora dela, mas aquele com o qual fazemos a obra, ele faz parte da obra, como 

coloca Óscar Cornago (2019)16. Desse modo, é preciso repensar e reconsiderar o 

lugar do público. Ele não mais recebe a obra pronta, fechada – o dito espetáculo – 

mas pelo contrário, ela está aberta e ele auxilia no percurso. 

  O propósito foi encontrar a teatralidade do real, reaproximando a arte da vida 

cotidiana. Não houve muita preocupação com técnicas de atuação, com a qualidade 

de interpretação daqueles que participaram, pois eles foram eles mesmos, convidados 

“a desenvolver um relato em primeira pessoa, que não é somente uma primeira 

pessoa gramatical, mas também física”, como coloca Cornago (2009, p. 101), não 

 
16Informação colhida na aula on-line realizada no dia 11/04/2019, na disciplina Teatro e Espacialidades 
(realidades e ficções) do Programa de Pós-Graduação em Teatro da Universidade do Estado de Santa 
Catarina.  



22 
 

estavam no território do personagem, não precisaram se passar por outro, não tiveram 

que representar outro, precisaram ser e estar como eles mesmos, fazendo, 

mostrando, narrando ações e histórias pessoais. 

  Cornago (2005) reforça que não podemos julgar a teatralidade de uma obra a 

partir do quanto de ficção que ela apresenta, pois isso reduziria a teatralidade a um 

mero jogo de falsidade e não há uma fonte única de teatralidade, é possível construí-

la por diversos meios, a partir de realidades distintas em oposição, como real e 

ficcional, lembrança e esquecimento, presença e ausência. 

  A partir do momento em que se coloca o real em cena, já é uma representação 

do real, o espectador busca assistir algo que o represente, que o sensibilize, que o 

toque, não necessariamente pelo enredo, mas pelo modo como é apresentado. 

  Logo, percebemos que a experiência está intimamente ligada à atenção, pois 

demanda pensamento, olhar e escuta diferenciados, não aqueles cotidianos, 

corriqueiros. Em uma vivência como a proposta nesse processo, é possível criar um 

espaço de suspensão, pausa e atenção compartilhada entre os responsáveis pelo 

acontecimento cênico – estudantes e familiares – e os espectadores, de modo que 

 

Quando vivemos e compartilhamos nossas experiências com os outros 
estamos sempre frente ao fragmento, aquele fragmento que compartilhamos 
com alguém, talvez um fragmento que também tem uma história, mas sempre 
será uma parcela dessa multifacetada vida (CARREIRA, 2018, p. 8). 

   

  Desse modo, poderíamos considerar que a experiência vivida no processo de 

criação artística foi com Teatro do Real, pensando menos na questão estética e mais 

nas afetações causadas em quem participava, compreendendo o real como algo 

processual e não, necessariamente, como resultado. Uma prática que reivindica uma 

dimensão de um Teatro do Real trata em primeiro lugar de expandir o acontecimento 

cênico compreendendo que tudo aquilo que é feito como parte do processo criativo, é 

também performático e pode ser elemento de transformação das pessoas que 

participam no processo. Por isso vale a pena considerar materiais e exercícios que 

podem desestabilizar os modelos teatrais das pessoas comprometidas com o 

experimento e, como diz Carreira, deve-se observar as possibilidades de que isso 

possa “ser o objetivo principal dessas experiências cênicas” (2013, p. 36). Como 

afirma Carreira: 
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considero importante reafirmar o potencial que o teatro continua tendo como 
instância relacional. Esse é seu elemento fundamental, é da sua natureza ser 
uma prática na qual as pessoas convivem. Particular é o fato de que convivem 
conscientes das representações (CARREIRA, 2018, p. 17) 
 

  Assim sendo, utilizamos um espaço configurado com palco e plateia, mesmo 

que com certa aproximação do público e com as estudantes colocando-se sentadas 

junto à plateia durante todo o acontecimento, havia uma delimitação de um local onde 

as cenas aconteciam. Por outro lado, tivemos intervenções, previstas no roteiro, de 

familiares que estavam na plateia, bem como, interações entre as estudantes e alguns 

familiares, sem aviso prévio às famílias.  

 

 Breve conclusão  

 

Acredito que o tema do projeto, voltado ao Teatro do Real, ao Biodrama, à 

autobiografia e às memórias dialoga intimamente com essa ideia da “escola como 

abertura de mundos”, colocada em pauta no II Seminário Internacional Elogio da 

Escola, citado anteriormente e com a metáfora das janelas que o conhecimento abre, 

abordada nesse artigo. E a noção de “fazer a escola” consiste em colocar os 

estudantes em companhia de outras pessoas e do mundo. Estar atento à sua própria 

história de vida, mas conviver com as narrativas dos colegas, ao longo do processo 

criativo, proporciona aos estudantes experimentarem a empatia e a alteridade. 

  Penso que o tema instigou os estudantes, visto que, foi autobiográfico. Por mais 

que, inicialmente, tivessem certa vergonha de falar sobre si mesmos, investigar, 

descobrir e conhecer mais sobre a própria história, suas raízes, de seus familiares e, 

ao mesmo tempo, sobre si, é valioso e traz a possibilidade de uma transformação, 

seja no modo de pensar, agir ou, inclusive, no modo de ser e estar no mundo. 

  É relevante ressaltar que justamente pelo projeto ser desenvolvido com 

estudantes e seus familiares, os quais não tinham pretensão de se tornarem atores 

ou atrizes – ao menos até o presente momento – foi dado destaque ao processo e 

não somente ao resultado final, o quanto essa criação coletiva e colaborativa foi capaz 

de nos afetar e nos transformar em pessoas mais sensíveis. 

  Sabemos que crianças e adolescentes precisam de referência, elas aprendem 

muito por meio do exemplo. Com certeza, as primeiras referências são aquelas de 

casa, que educam aquele pequeno ser para o mundo, não há como fugir à 
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responsabilidade, filhos são para sempre. Entretanto, nós, professoras e professores, 

precisamos ser referências para os estudantes que convivem duzentos dias do ano 

conosco. 

  E, além de ser referência, precisamos repensar a escola, esse lugar que 

adolescentes não querem voltar. É importante nos questionarmos o porquê disso. 

Certamente a responsabilidade não recai somente sobre nós, mas não podemos nos 

omitir dela. A escola tem o mesmo modelo desde o início do século XIX, mas qual o 

meu papel como professora para fazer a mudança? Como eu posso fazer diferente? 

Esses questionamentos permeiam minha prática docente diariamente. 

  Entendo perfeitamente que a realidade não é poética como o que estudamos 

na universidade e a utopia está muito distante, que precisamos de valorização, 

melhores salários, mais estrutura e suporte para o trabalho docente, mas isso não 

pode nos paralisar, no sentido de não reagirmos e deixarmos tudo como está, 

repetindo modelos ultrapassados. Há algo que ninguém pode fazer por nós, que é a 

nossa parte. 

  Esse processo de criação artística foi desenvolvido com estudantes do 9º ano 

do Ensino Fundamental, entretanto, é possível de ser adaptado para os diferentes 

níveis da Educação Básica, desde a Educação Infantil, até o Ensino Médio, visto que 

somos nossas histórias, elas nos acompanham desde o nascimento até depois da 

morte, pois continuam sendo recontadas por aqueles que conviveram conosco, então 

é viável a realização de projetos com viés autobiográfico com todas as idades, sem 

restrições, observando, obviamente, as especificidades de cada nível com que for 

trabalhado. 
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“Os métodos não são o que estão faltando aqui; de fato, os métodos são tudo o que temos. Você passa seu tempo se 
escondendo por trás dos métodos, quando, no fundo, você sabe perfeitamente bem que nenhum método é 
suficiente. Não, o que está faltando é outra coisa.”

“Por quê?”

“Oh, vá em frente!”

“Pior do que empatia?”

“Não posso dizer isso.”
“O quê?”

“É uma palavra rude.”

“Sem comparação. Uma palavra que você absolutamente não pode dizer em uma escola primária, um lycée, uma 
universidade ou em qualquer lugar como esse.”
“Diga-nos?”
“Não, realmente, não posso...”

“Eu estou dizendo a você, eu não posso. Se você usar esta palavra quando estiver falando sobre educação, você 
pode ser linchado.”
“...”

“...”
“É amor.”

(PENNAC, 2010, apud MASSCHELEIN e SIMONS, 2017, p. 75-76).

“...”

MEMORIAL DO PROCESSO
DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA
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O INÍCIO DE UMA HISTÓRIA DE AMOR – EU E A EDUCAÇÃO

 Meados da década de 90. Venâncio Aires, uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul. Uma guriazinha 
começava a frequentar a escola, mal podia imaginar que aquele era o começo de uma história de amor, ela e a 
educação. A pequena, que não ouvia histórias em casa, que fazia suas lições sozinha, conheceu o mundo das letras e 
avistou as janelas que o conhecimento podia abrir.

         Meus pais cresceram na roça, meu pai nasceu no 
final da década de 40 e minha mãe no início dos anos 50, 
não tiveram oportunidade de estudar, tiveram que 
trabalhar para ajudar as famílias. Cursaram somente 
poucos anos do antigo primário. Meus irmãos viveram a 
infância na zona rural e a adolescência na cidade, 
cursaram a Educação Básica. Um deles ingressou na 
universidade, mas não concluiu. Eu sou a primeira pessoa 
da minha família a ter cursado uma graduação e a 
ingressar em um mestrado.
 Certamente, quando nasci, os tempos já eram 
outros e meus pais puderam me incentivar a estudar. Mas, 
também, acredito que eu tenha encontrado na educação 
uma porta que representou emancipação e possibilidade 
de trilhar um caminho até então não desbravado pela 
minha família.

 A menina era eu. E não poderia começar este 
memorial se não fosse trazendo minhas memórias de 
infância, pois, considerando que o processo de criação 
relatado neste memorial tem caráter biográfico, o relato 
traz esses traços de pessoalidade.

Mensagem da professora da 1ª série, Nilza,

no primeiro dia de aula, em 1995.
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DA PEQUENA “CAPITAL NACIONAL DO CHIMARRÃO”, ESCANCARANDO PORTAS - EU E AS MEMÓRIAS

 Com 18 anos, recém completados, a guria foi 
estudar teatro, agora de maneira profissional, por meio 
de um curso técnico, na “selva de pedras”, a imensa São 
Paulo. Foram dois anos e meio até a conclusão do 
curso e mais um ano e meio de vida naquela cidade, até 
o retorno para o estado natal, mas para uma cidade que 
não era a sua: Santa Maria, para então, em continuidade 
à sua formação, cursar licenciatura em teatro. Quatro 
anos de estudos, projetos, estágios, programa de 
iniciação à docência e um trabalho de conclusão de 
curso que iniciaria o percurso pelas memórias 
autobiográficas e pelo teatro do real.
         Eu, minha mãe e minha avó em cena, junto de 
muitos objetos afetivos – objetos simples, de pouco ou 
nenhum valor monetário, mas que adquiriram 
significado importante e valor sentimental e carregam 
memórias daqueles que os possuem – fotografias e 
documentos, relembrando momentos vividos. Um 
acontecimento cênico que levou a voz de minha mãe e 
de minha avó para pessoas desconhecidas, que 
partilharam daquele ocasião e tiveram uma experiência 
artística que jamais se repetirá.

‘‘Eu. Elas. Eu… Em busca de uma autobiografia”,novembro/2014, na UFSM. Foto: Marina Colvero.
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“Eu. Elas. Eu…”, abril/2018, em Venâncio Aires.

Foto: Rosnei Saldanha.
“Eu. Elas. Eu…”, abril/2018, em Venâncio Aires.Foto: Rosnei Saldanha.

         Um ano após a morte de minha avó, já morando em Venâncio Aires há três anos - desde que assumi minha 
nomeação no concurso público municipal, na vaga de professora de Arte - eu convidei minha mãe a voltar ao palco e 
viver outra experiência artística ao meu lado. Dessa vez, minha avó estava representada nos objetos afetivos, nas 
fotografias e nos vídeos daquele acontecimento cênico que compartilhamos. Foi exatamente no dia em que completei 
30 anos.

         Costumamos dizer que nenhuma experiência teatral se repete, sempre é uma nova situação, outro público e, 
mesmo que o público se repetisse, as atrizes e os atores não estariam exatamente iguais. Mas nesse caso, não há 
ainda outro quesito que impossibilita que se viva a mesma experiência: minha avó já faleceu.
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 Esse experimento artístico e pedagógico foi realizado com o 9º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Alfredo Scherer, da cidade de Venâncio Aires/RS, no ano de 2019.

 Quanto mais eu mexia e remexia na minha gaveta de guardados¹, mais eu sentia necessidade de escarafunchar, 
de trabalhar artisticamente com as memórias, as minhas e das pessoas que me circundam. Assim, ingressei no 
mestrado² com o propósito de experienciar um processo de criação artística com as³ estudantes com as quais convivia 
em sala de aula, tendo como ponto de partida as autobiografias e as memórias familiares delas.

¹ Referência ao título do livro de memórias do artista gaúcho Iberê Camargo.

³ Considero importante salientar que, ao longo do texto a palavra “estudantes” vem precedida pelo artigo “as”, visto que as meninas eram 
maioria na turma, mas refere-se aos meninos também.

² O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) – Brasil.

9º ano - EMEF Alfredo Scherer, 2019. Foto: Taís Fortes/Folha do Mate.
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DIÁRIO DE UMA EXPERIÊNCIA COM TEATRO DO REAL NA ESCOLA - NÓS E OS ENCONTROS

 Bom dia, pessoal! Como foi o final de semana? Tudo bem? Descansaram? Se divertiram? Pausa para algumas 
respostas que surgem desordenadamente pela sala, entre bocejos, espreguiçamentos e algumas reclamações sobre a 
segunda-feira já ter chegado.
         Vamos fazer um “U”, por favor, classes no entorno da sala, cadeiras atrás, todos de pé em um círculo. Barulho. Não 
arrastem as classes! Por favor!. Mais  reclamações. Enfim, roda. Deem as mãos. Murmurinhos, risadinhas, cara feia. 
Vamos lá, gente! Temos pouco tempo!

         Eu fingia que não ouvia aquele sopro no ouvido e buscava tornar aquelas 
duas aulas semanais, de 47 minutos cada, significativa para nós que ali 
estávamos às sete horas e trinta minutos daquelas segundas-feiras, ora de frio 
congelante, ora de calor escaldante.
         Tornar significativo. Acredito que essa precisa ser umas das preocupações 
primordiais das professoras da Educação Básica. Ouvi em uma formação: O 
problema é que eles não se interessam por nada, não querem aprender... Diante de 
tamanho absurdo, afirmei: Mas como estamos ensinando? Será que o problema 
não está aí? Porque meus estudantes querem aprender, se interessam pelas 
propostas que levo, participam, se envolvem...

 O tempo. Esse senhor tão apressado, que ficava em meus ouvidos durante 
aquelas duas aulas semanais de 47 minutos cada, dizendo: “Cuidado, não vai dar 
tempo! São muitos! Não tem concentração suficiente. Não vai dar tempo...”.
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         Buscar culpados pode parecer o caminho mais fácil 
para se responder essa situação, mas não é o melhor. É 
preciso reflexão e autocrítica, além de identificar os 
entraves que o sistema e a burocracia impõe ao trabalho 
docente, que desestimulam e sugam as energias de 
professoras e professores Brasil afora.

         Esse relato do processo criativo tem o objetivo de 
estimular a pesquisa na Educação Básica, trazer 
possibilidades de pensamento e reflexões sobre a prática 
docente e pode ser sugestão para outras experiências, 
contudo, não é a experiência, uma vez que ela [a 
experiência] ocorre no sujeito e de maneira singular em 
cada um, assim como também não é uma prática de 
ensino, portanto, não há como ser aproveitada em sua 
totalidade. Fiz uma experiência criativa e dela nasce um 
relato. Eu parto da minha vivência em sala de aula – que é 
recente, mas intensa – e da experiência dentro desse 
processo especialmente.

 Pausa dramática.

         Justamente por esse motivo, a intenção do relato 
desse processo de criação artística não é trazer uma 
receita de bolo, embora eu goste muito de doces, mas 
não gosto de cozinhar, gosto de experimentar pratos 
novos, assim também nas práticas em sala de aula, 
descobrir e explorar possibilidades é essencial para 
manter-nos em movimento, em constante aprendizagem, 
construindo conhecimento e compartilhando vivências.
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O PROCESSO CRIATIVO – AULAS, ENSAIOS E CONVERSAS VÁRIAS

 Foi uma vivência totalmente nova para as estudantes, que tinham pouca relação com a cena teatral 
contemporânea, uma vez que, Venâncio Aires está localizada há, aproximadamente, 130 km de Porto Alegre, não há 
edifício teatral na cidade, a circulação de espetáculos na cidade é rara e quando há, são espetáculos mais 
convencionais – palco à italiana, personagens, linearidade na história – enquanto esse processo estava situado em 
uma linguagem limítrofe entre realidade e ficção, com quase trinta fragmentos autobiográficos, costurados como que 
em uma colcha de retalhos. Além disso, também havia o diferencial de se tratar de um teatro do real, com a participação 
dos familiares no processo artístico e no acontecimento cênico.

A força de um artista vem das suas derrotas.

Só a alma atormentada pode trazer para a voz um

formato de pássaro.

O olho vê, a lembrança revê, e a imaginação transvê.

É preciso transver o mundo.

Manoel de Barros

Arte não tem pensa:

‘‘

‘‘
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  Este memorial apresenta meu olhar sobre o processo de criação artística, enriquecido por imagens e relatos das 
estudantes e de materiais utilizados durante o processo.

 O projeto foi realizado durante todo o ano letivo de 2019. Todas as estudantes da turma participaram e alguns 
familiares. Na oficina teatral realizada tivemos a participação de duas mães, dois pais (o meu era um deles, inclusive), 
uma avó e um tio. No acontecimento cênico, participaram diretamente duas mães, uma avó e um irmão.

  Junto deste material, foi escrito o artigo homônimo, que aborda as referências teóricas aplicadas à pesquisa 
prática. Indico a leitura do artigo para ampliar a compreensão da narrativa a seguir.

  Neste trabalho, prezei por uma busca de horizontalidade na relação professora-estudantes. Desse modo, 
encontrei características da metodologia colaborativa, muito desenvolvida no trabalho do encenador Antônio Araújo. 
Todas as estudantes envolvidas eram responsáveis pelo desenvolvimento da encenação, desde seleção das histórias, 
elaboração de textos, criação de roteiro, organização de cenários, etc., estimulando a autonomia e participação efetiva 
de toda a turma
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REPRESENTAÇÕES DE SI - MURAL E CAMISETA AUTOBIOGRÁFICOS

Mural autobiográfico do estudante Lucas A. Hochscheidt.
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  Depois que todos os murais foram entregues, fizemos um momento de observar um por um e descobrir quem era 
o criador. Muitos foram logo identificados, por alguma imagem ou palavra que fez com que a turma fizesse referência à 
pessoa.

 O projeto começou a ser desenvolvido em fevereiro de 2019, logo no início do ano letivo, quando cada estudante 
confeccionou um pequeno mural autobiográfico, com imagens e palavras que representasse a si mesmo, seus gostos 
pessoais, seus sonhos, suas habilidades…

  No mês de março, após diálogo sobre experiência, intervenção e instalação artística, as estudantes criaram 
“obras de vestir”, que eram camisetas customizadas, com pinturas, colagens e apliques, que do mesmo modo que o 
mural autobiográfico, também representava cada estudante.
  As estudantes vestiram suas obras e andaram pela escola, permanecendo com a camiseta durante o recreio 
daquele dia. Após, colocamos para exposição, para que as estudantes dos Anos Iniciais, que é no turno da tarde, 
também pudessem apreciar. Um detalhe que vale lembrar: a arara e os cabides foram emprestados por um pai de uma 
estudante da turma, que tem uma loja.

Essa proposta está no livro didático do 9º 
ano, da coleção “Por toda parte” PNLD 
2017.
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“Obras de vestir”. Fotos: Fernanda Saldanha. 16



CARTAS PARA SI MESMO NO FUTURO

E se pudéssemos conversar com o nosso eu do passado, o que ele nos diria?

A CRIANÇA QUE VOCÊ ERA
TERIA ORGULHO DA PESSOA

QUE VOCÊ É HOJE?
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CARTAS PARA SI MESMO NO FUTURO

E se pudéssemos conversar com o nosso eu do futuro, o que diríamos a ele?
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 No mês de março, cada estudante escreveu uma carta para si mesmo no futuro, na qual relataram sonhos e 
metas a serem alcançadas. As cartas foram colocadas em envelopes lacrados e em nossa última aula do ano, em 
dezembro, foram devolvidas.
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AUSÊNCIAS PRESENTES - O QUE FALTA?

 Partindo da ideia da falta, identificada no teatro proposto pelo autor e diretor argentino Daniel Veronese, 
destacamos quais eram as faltas, as ausências mais sentidas, conforme pode ser observado na imagem abaixo:

Cartaz - ‘‘Uma falta’’
20



 As faltas se tornaram presentes, compartilhadas entre a turma, entre saudades e lembranças, um relato se 
destacou:

 A partir desse relato, trocamos ideias e decidimos que organizaríamos todas as histórias em torno da mesa. 

Sinto muita falta do meu vô, porque depois que ele morreu, nunca mais sentamos para 
jogar uma par�da de bisca, que é um jogo de cartas italiano. É um jogo que passou de 
geração em geração na minha família. É muito importante para mim, pois desde que me 
conheço por gente eu lembro da minha família todinha reunida nos domingos ao redor de 
uma mesa, para jogar bisca. Era a qualquer hora do dia, mas principalmente após as 
refeições, as esposas �ravam a mesa e os meus �os junto ao meu pai e meus nonos 
jogavam e eu sempre ficava lá, admirando e não deixando estratégia alguma passar 
despercebida, para que quando eu crescesse pudesse jogar contra eles com todas as 
cartas nas mangas. Mas depois que meu vô faleceu, a família nunca mais se reuniu na 
mesa para jogar bisca.
‘‘
‘‘

Relato da estudante Vitória C. Andreghetti.
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Desenho feito pelo estudante Henrique Schwarzbold. 22



 Alguns dias depois, viajei para São Paulo, para participar do “Congresso de Ensino/Aprendizagem das Artes na 
América Latina: Colonialismo e Questões de Gênero”, e no retorno, encontrei um texto na “revista e” do Sesc SP, que 
dialogava com o momento do nosso processo artístico, então levei o texto para a sala de aula.

“revista e” do Sesc SP, nº 10, abril de 2019. 23



QUEBRA-CABEÇA QUE FALTA UMA PEÇA – A MESA

 Depois de discutir o texto e o que a mesa representava em nossas vidas, concluímos que em nossas mesas 
estarão sempre faltando alguém, seja porque já partiu dessa vida, ou partiu de casa, de cidade… Lembramos dos 
quebra-cabeças que tanto brincamos na infância e que, geralmente, acaba com peças faltando.
  Apresentei para a turma “O Livro dos Ressignificados”, com foco nas palavras:

“O Livro dos Ressignificados”, p. 28. “O Livro dos Ressignificados”, p. 82.
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 Em seguida, combinamos de pensar no que a mesa representava para cada um(a) e sua família e, então, as 
estudantes elaboraram um significado poético para MESA.

MESA
(s.f)
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Não só um lugar para 
fazer as refeições, mas 

sim um lugar onde todos 
os domingos Eu minha 
irmã e minha mãe se 

reunimos para decidir o 
almoço do dia e ali 

naquele lugar que tenha o 
prazer de fazer tudo aquilo 

que minha mãe me 
ensinou. (Natália)

conversar,
tem

sentimentos,
sorrisos, tristeza, broncas. 

(Bruno)

Não é apenas um local 
para refeições, mas sim 
um local para reuniões,

jogar jogos,

é amor. (Matheus L.)

É o ponto de encontro da 
família e amigos. é o 

apoio do café nas manhãs 
frias e rigorosas.

É a

de momentos.
eternização

Não é apenas um móvel de madeira ou 
vidro. é o lugar onde famílias se 

juntam. é onde a comida se transforma 
em sentimento. onde jogos de 

tabuleiros e cartas se transformam em 
sorrisos.

mesa é onde sentimentos de saudade, 
felicidade e muitas vezes broncas se 

encontram para o café da tarde. 
(Gabriela)

Não é apenas um móvel de madeira 
bem arquitetado.

É onde a família toda se encontra, 
naquele domingo de meio dia pra 

mais de especial. Mesa é onde 
sentimos saudades dos que já se 

foram, mas também sentir 
aconchego daqueles que estão 

presentes. (Matheus A.)

ou às vezes é

É uma cola até

tudo isso

É aquilo que une. É o que une. Une 
para comer, jogar baralho e até pra 

estudar,

junto.

para a família mais desunida. 
(Vitória A.)

É união de uma família, é 
gratidão. É companheirismo. É 
onde segredos são revelados. É 
muito mais do que só um objeto 
de madeira, é família ao entorno. 
É amor. É dedicação. (Brenda G. 

S.)

 Mesa não é apenas um lugar 
para as refeições, é um lugar 
para jogar jogos com amigos, 
fazer uma reunião para 
conversar, ter um momento em 
família. A mesa guarda muitas 
histórias. (Henrique)
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É um lugar mágico onde pode juntar 
e afastar família e amigos, onde tem 
piadas e brigas, jogos e comidas, 
broncas e parabéns, mas mesmo 
assim é um lugar único que não vai 
ter igual, por isso aproveitar o tempo 
com a família e amigos na mesa é 
essencial pra felicidade. (Milene)

Objeto de lazer de 
família, lugar de 

reflexão e 
momentos 
especiais e 
pessoais. 
(Émerson)

A mesa não é 
simplesmente 

uma mesa, mas é 
o que faz todos 
nós nos reunir, 

conversar,
sorrir e

(Lucas G.)
perante ela.

interagir um com 
os outros

Mesa para muita gente é só um 
móvel, mas lá é um lugar incrível 
onde pessoas riem, brincam de 
casinha, aquele reencontro da 

família que não se via a tempos, 
lugar de repartir e sentir que em 

uma mesa a muitas coisas incríveis 
que podem ser compartilhadas. 

(Renata)

É uma coleção de sonhos e tempos 
passados.
(Lucas H.)

Onde acontecem encontros e 
desencontros de emoções. É a 

união de uma família. É contar suas 
histórias, e ouvir as dos outros. 

Não é um simples objeto.

Mesa não é só um 
simples móvel que só 
serve pra comermos 
coisas e sim da para 

fazer várias outras coisas 
como jogar jogos, 

conversar, rir, contar 
como foi o dia, juntar 

toda a família, ver fotos 
antigas... e várias outras 

coisas. (Marceli)

É convivência. É mistura 
de sentimentos. É mais 

que uma peça de 
madeira, ou um móvel de 

apoio. É união. É 
lembranças, ou até 

mesmo abrigo. Nela se ri, 
chora, brinca, joga e vira 

roda de conversa. 
(Maqueli)

Não é apenas para fazer 
refeições, é muito mais. É passar 
mais tempo com a família, é rir, é 
conversar, se divertir, é estar com 

quem ama.

(Vitória H.)
É amor.
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Não é só um lugar de comer, e 
sim de conversas, discutir, ou até 
mesmo dar risada, um lugar de 

aconchego com a família e 
amigos, um lugar especial.

(Juan M.)

(Gabriel)
queridos.

Não é apenas um lugar para 
comer, e sim um lugar para 

trocar experiências
e ideias

com aqueles
que nos são

Não é só um lugar de alimentação, 
mas sim de união. Diálogo entre as 

visitas. Surpresas. Vibrações de 
vários tipos de emoções. É refúgio 

diante da tempestade.
É abrigo, com cheirinho de café e 

bolo de fubá preparado na hora pela 
querida sua querida avó. (Vitiéle)

(Lívia)

Mesa é um lugar de 
conversa, de jantas e 

almoços, de diversão, é um 
lugar onde deve se deixar o 
celular de lado. Mesa é o 
lugar para contar notícias 

boas ou ruins, é um lugar de 
se reaproximar ou até 

mesmo se afastar.

Não é um lugar de 
comer, é sim um lugar 

para ser reunir, dar 
risadas, conversar, ou 

até um lugar para 
trocar experiências. 

(Brenda R.)

Uma palavra tão simples. Mas com 
um significado tão grande. Muitos 

acham que é uma coisa pouco 
utilizável. Sem valor. Mas poucos 

sabem que é o lugar onde 
acontecem alguns dos momentos 

mais sentimentais das nossas 
vidas. 

E as pessoas a tratam como nada. 
Algo

lugar das melhores memórias de 
nossas vidas. Reconheçam.

Mais tristes. Mais felizes. Mais 
dolorosos. Mais amorosos.

Mas na
insignificante.

verdade é o

(Bryan)
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FAMÍLIA NA ESCOLA

• Contar a história do nome;

• Caminhada da inter-relação: ao sinal, como na caminhada anterior, parava em frente a pessoa que estivesse mais perto e 
seguia as orientações, que eram claras, como somente olhar nos olhos, dizer “oi”, dar um aperto de mão e, para finalizar, dar 
um abraço;

 Em abril, foi realizada uma atividade especial, que foi uma oficina teatral com a participação de familiares das 
estudantes, durante o horário normal de aula, às 7h30min da segunda-feira, no ginásio da escola. Naquela ocasião, foram 
realizadas várias práticas, especialmente, para integração entre estudantes e familiares:

• Caminhada para conhecer uns aos outros: ao sinal, parava em frente a pessoa que estivesse mais próxima e tinham um 
minuto para falar de si, apresentar-se, em outra rodada, um minuto para falar de alguma saudade;

• Metáfora com o clima: “Como estou?” (em roda, todos podiam falar e serem ouvidos);

• Memórias: narrar uma saudade que tivesse, de modo criativo, desenhando com barbantes algo que representasse essa 
saudade; e

• Danças em roda, inspiradas em danças indígenas.

As práticas propostas não têm um referencial específico, são adaptações para a sala de aula, a partir de repertório 
construído por mim, professora-pesquisadora, durante minha formação até o momento e com leituras e 
participação em cursos e oficinas.
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 Após cada atividade proposta, fazíamos a roda e conversávamos sobre o que havia sido feito, percepções, 
sensações, comentários em geral.
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  Era preciso também ouvir os familiares, então, ainda antes de encerrar, perguntei quem gostaria de escrever um 
relato sobre aquele momento e uma mãe se prontificou. 

 Nesse encontro tivemos a presença de duas mães, dois pais (o meu era um deles), uma avó e um tio. A empolgação 
da turma com a participação dos familiares era evidente! Após a finalização, quando retornamos para a sala de aula, as 
estudantes comentavam com entusiasmo que aquela tinha sido a melhor aula!

Relato de Gilvana Lores Ribeiro, mãe da estudante Brenda Ribeiro dos Santos.
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OBJETOS AFETIVOS

há que ser medido pela intimidade que temos com as coisas.

Manoel de Barros

(...) Sou hoje um caçador de achadouros de infância.

A gente só descobre isso depois de grande.

Justo pelo motivo da intimidade.

Vou meio dementado e enxada às costas

Acho que o quintal onde a gente brincou é maior do que a cidade.

A gente descobre que o tamanho das coisas

Há de ser como acontece com o amor.

Assim, as pedrinhas do nosso quintal

são sempre maiores do que as outras pedras do mundo.

a cavar no meu quintal vestígios dos meninos que fomos.

‘‘

‘‘

Primeiros objetos levados pela turma. 32



 Nas aulas seguintes, pedi que cada estudante levasse um objeto afetivo, chamado assim pelo valor sentimental 
que carrega e narrasse a história do objeto para a turma. Após, cada estudante registrou a história contada, buscando 
utilizar uma escrita criativa.
  A força e a poesia daqueles objetos e a presentificação das faltas que eles davam às memórias narradas era muito 
potente.

A estudante Renata G. Scheibler apresentando seu objeto.
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JOGOS, IMPROVISAÇÕES E EXPERIMENTOS - PRÁTICAS EM TEATRO PARA CRIAÇÃO DE CENAS

 Quando chegamos à parte experimental, exercitamos a improvisação cênica, a contação de histórias, a criação de 
personagens, a construção de cenas, entre outras práticas teatrais, desenvolvidas ao longo do ano de 2019. 
Considerando que

 Utilizei vários jogos de improvisação, baseados em Viola Spolin, com as ideias de haver combinados entre o grupo, 
regras definidas, objetivo, instrução e diálogo/avaliação após a prática. Considerei que as improvisações seriam um 
caminho inicial importante, para criar uma atmosfera de construção de um evento cênico com a turma. Bem como, 
também desenvolvi jogos que instigavam o trabalho com a memória autobiográfica, que em alguns momentos envolviam 
ficção, em outros não.

Os jogos de improvisação, em suas diferentes vertentes, precisam 
ser considerados como prática teatral, em que se aprende, pois, a 
fazer, a ver e a gostar de teatro a partir da própria experiência com 
esta arte. O valor educacional presente nessas práticas, ressalte-
se, precisa ser compreendido a partir do relevante caráter 
pedagógico intrínseco à própria experiência teatral. Assim, o teatro 
quando adentra a instituição educacional, não precisa, e não deve, 
ser um teatro “escolarizado”, “didatizado”, para que tenha 
importância educacional; ao contrário, deve ser preservado em 
sua potencialidade, pois seu principal vigor pedagógico está no 
caráter artístico que lhe é inerente (DESGRANGES, 2006, p. 91).
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 Fizemos jogos como:

 - Personagem interrogado: voluntariamente, alguém sentava-se em uma cadeira que ficava em destaque e a partir 
daquele momento, iniciava a criação de um personagem, respondendo oral e fisicamente às perguntas realizadas pelos 
demais participantes, como se fosse o personagem inventado.
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 - Narrativas inventadas para a fotografia: Cada estudante trouxe uma foto antiga de casa, podendo ser de seus 
familiares ou sua. Embaralhamos as fotos, distribuímos para todos os participantes e o objetivo era criar uma história 
para aquela foto, como se fossem pessoas de sua família na imagem, inventando quem eram as pessoas e o que estava 
acontecendo quando a fotografia foi feita.

 - Eu lembro: Todos em círculo, com uma cadeira em destaque. Um voluntário vai até a cadeira, senta e fala “eu 
lembro…” e narra um fato acontecido consigo no passado, podendo ser um passado remoto ou recente.

 Entre outros jogos, que misturavam elementos reais e ficcionais, visando o início da construção de cenas por meio 
de um roteiro que será descrito e apresentado em seguida. Eu também participava desses jogos.
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COLCHA DE RETALHOS - A CONSTRUÇÃO DE UM ROTEIRO

 Depois da coleta do material documental, ou seja, dos fragmentos autobiográficos, por meio de jogos teatrais 
foram selecionados os momentos que seriam levados a público, a partir do olhar que se desejava dar para a narrativa. 
Com isso, em grupos, as estudantes iniciaram a criação de um roteiro, costurando as vinte e sete autobiografias, como se 
fosse uma grande colcha de retalhos³.

 Essa etapa do processo teve início durante o período em que eu participei do Programa de Desenvolvimento 
Profissional da Educação Básica no Canadá, no qual apresentei este projeto. O curso abordava a Aprendizagem Centrada 
no Aluno (ACA), o Sistema Educacional Canadense, Gestão de Sala de Aula e Sala de Aula Inclusiva.

 ³Referência ao filme “Colcha de retalhos”, (1995), com direção de Jocelyn Moorhouse.

Apresentação de “Re.Vi.Ver”. Foto: Moment Corporate Films.
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 Ao retornar, foi o momento de aplicar na prática em sala de aula, os conhecimentos produzidos durante a 
formação. Na Aprendizagem Centrada no Aluno, professora e estudantes têm a mesma parcela de responsabilidade no 
processo. Não se aprende somente vendo, é preciso fazer, portanto, a aprendizagem é embasada em investigações e 
problemas, para os quais as estudantes precisam criar soluções. É uma aprendizagem experiencial. Podemos dizer que 
é aprendizagem ativa quando os estudantes se envolvem em diálogos, debates, solução de problemas, não estão 
passivos, apenas ouvindo e absorvendo informações. Considero que esse processo de criação artística envolveu todos 
esses requisitos.

Apresentação do projeto no Niagara College Canada.
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 SOBRE O ROTEIRO:

 Foi construído a partir das histórias dos objetos afetivos, escritas em etapa anterior. Utilizamos o Google Docs 
(ferramenta de texto que pode ser editado coletivamente, apenas utilizando um Gmail) para organizar o roteiro que, de 
certo modo, era um quebra-cabeça que tínhamos para montar, afinal, as histórias não se relacionavam, eram fatos 
isolados e que eu desejava que se entrelaçassem para que talvez houvesse maior identificação de uma estudante com a 
outra, por meio de suas memórias autobiográficas. Eu auxiliei na costura dessa enorme colcha de retalhos, revisando as 
escritas e reorganizando a ordem de cena, quando necessário.

A seguir, é possível fazer a leitura do 

roteiro criado pela turma. Algumas 

cenas não estão completamente 

descritas, pois com os ensaios, a turma 

foi se apropriando das falas e ações e 

quando fizemos a organização final do 

roteiro, essas informações foram 

suprimidas.
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ROTEIRO “RE.VI.VER”

Cena das lavadeiras: Milene e Maqueli fazem fofoca... casamento da vizinha, etc. Lavam as roupas. Maqueli fala da blusa 
que passa de geração em geração. Milene encontra as alianças dos avós.

Cena das pedras I: Lucas H. chega com um saquinho de pedras e uma pedra maior enrolada em um pano. Organiza 
cuidadosamente as pedras, por ordem de tamanho. Começa a escovar as pedras.

Vó chama o Matheus A. Ele volta com o computador. Vó chama atenção e diz para sair do computador, que faz mal ficar 
tanto tempo sentado na frente de um computador.

Natália entra com a Marcéli. Marcéli segurando seu ursinho, Natália fala:

Cena de abertura: Lívia costurando... fala. Música CD Matheus L.

Juan M. e Lucas G. carregam cadeiras.

Lívia brinca com urso, Matheus A. no computador. Lívia espia o que ele está fazendo. Matheus irrita-se.
Cena do computador: Lívia e Matheus A. 

Matheus sai de cena, irritado.

Cena do lanche: Lívia permanece. Entram Gabi e Matheus L. Arrumam a mesa com toalha. Começando com alguém que fala 
sobre comida...

Lívia: Por que você não sai desse computador e vai brincar com a gente?

Cena madrinha com a criança: Natália fará sua dinda e Marcéli fará Natália quando criança. Milene será a mãe de Natália.

Natália sai de cena.

Vó fala: Na minha época... no meu tempo... conta como era na infância.

Gabriel e Henrique carregam mesa.

Pergunta se está bom... Eles comem. Vó continua falando... Crianças saem... Vó recolhe a toalha de mesa e sai também.

- Como deixa uma criança sozinha na rua?
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Cena do futebol: Marcéli conta a história do seu objeto (urso de pelúcia) Mônica entra e dá uma bolada em Marcéli e pede 
desculpas, então começamos a conversar daí a Natália chega triste, então chamamos Natália para a roda de conversas 
Marcéli faz perguntas para a Mônica e para a Natália sobre o seus objetos (Mônica objeto bola de futebol, Natália objeto 
ursinho)
Natália fica triste e Mônica convida as meninas para jogar bola.

[Obs.: esta cena não aconteceu, pois a mãe e a estudante não se sentiram bem no dia da apresentação]

Cena das pedras II: Lucas H. escovando pedra. Lucas fala da metáfora das pedras em sua vida. 

Cena da toalhinha: Vitória H. e irmão caçula fazendo bagunça.

Cena dos carrinhos: Bruno, Henrique, Lucas G. e Juan N.

Cena da moeda: Tauan, Gabriel, Juan M.

Cena do medo da chuva: Vitória A, Vitiéle, Lucas H, Milene, Natália. Alguém fala algo que já ouviu, como: Embaixo da mesa é 
seguro, aqui estamos protegidos...

Tauan procurando moeda.

Kauana entra com Sofia e explica do ursinho, porquê ele é importante e que dará pra ela. Adriana ouve a conversa, alegra-se. 
Entra e fala como está orgulhosa da filha, por sua atitude com a irmãzinha e pela pessoa que é…

Cena do esconde-esconde: Maqueli, Marcéli, Bruno

Tauan explica para Gabriel e Juan M. a importância da moeda (“de grão em grão a galinha enche o papo”). Juan zoa, oferece 
cachorrinho para procurar. Procuram moeda

Cena da Sininho: Kauana, Sofia e Adriana
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Vitória: Esse jogo é de origem italiana, é um jogo que passou de geração em geração na minha família. É muito importante 
para mim pois desde que me conheço por gente eu lembro da minha família todinha reunida nos domingos ao redor de uma 
mesa, assim, do jeitinho que estamos, para jogar bisca. Era a qualquer hora do dia, mas principalmente após as refeições 
onde as esposas tiravam a mesa e os meus tios junto ao meu pai e meus nonos jogavam e eu sempre ficava lá admirando e 
não deixando estratégia alguma passar despercebida para que quando eu crescesse pudesse jogar contra eles com todas 
as cartas nas mangas.

Émerson fala: Ai, cansei desse jogo chato! (Nunes concorda e saem da mesa). Falam...

Vitória: Bom, após eu embaralhar (Vi embaralha) as cartas alguém corta (Vi pede auxílio de alguém para cortar), e retira-se 
uma carta do baralho para que mais tarde seu naipe sirva de bisca, por exemplo essa (Vi retira uma carta e a mostra para 
todos), seu naipe irá predominar sobre os outros. Bom, então recebemos 3 cartas e temos que saber o valor de cada uma e 
sermos espertos para assim poder ganhar! 
Após isso todos jogam e os garotos cansam após perder.

Brenda: Mas como joga isso?

Cena do jogo de cartas: Vitória chega toda animada convidando todos para jogar uma partida de bisca, um jogo de cartas 
italiano.

Todos: Que incrível, Vi!

Cena do baú de brinquedos: Renata e Brenda G. pegam baú e brincam na frente. Conversam sobre o que o Emerson falou 
sobre ser estranho...
Participação da mãe da Renata, falando sobre a boneca.

Após isso, as meninas e o Gabriel também saem, sendo assim a Vitória fica recolhendo as cartas sozinha na mesa.
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Brenda: Eles estão tristes. 

Gilvana: Venham se sentar aqui do meu lado.

Bryan: conta a história do seu objeto.

Gilvana: O que aconteceu?

Gilvana está sentada na sala lendo um livro quando chega seus filhos Brenda R; Bryan, Luana chegando da escola o Bryan e a 
Luana estão tristes.

Cena do aniversário surpresa: Entram os amigos que farão a festa surpresa da Natália.

Gilvana: Por que vocês estão tristes?

Cena da despedida dos amigos: Gilvana, Brenda, Luana e Bryan:

Os três sentam-se no sofá e Gilvana levanta e pega umas fotos e se senta de novo no sofá.

[Obs.: esta cena foi adaptada, pois a mãe que iria participar, não pode]

Gilvana: Vai ser uma boa experiência para vocês, vocês vão conhecer pessoas novas, fazer novos amigos. (pode relatar a 
história de alguma foto, citando amigos que deixou em outra cidade).

Luana: É um anjo, eu ganhei da minha amiga, ela me deu porque eu vou sair da escola, e ela me deu para eu lembrar dela.

Brenda: É porque eles vão trocar de escola.

Gilvana percebe que os filhos Luana e Bryan têm algo nas mãos: O que é isso que vocês estão segurando?

Música final: todos cantam. Vitória H., Renata e Vitiéle falam o significado que deram para “mesa”. Convidam os familiares 
para cantarem juntos e confraternizarem com as delícias caseiras... na mesa!

Gilvana faz uma fala de fechamento e saem juntos.
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ENSAIOS - FAZ, REFAZ, FAZ DE NOVO

  Conforme as cenas foram sendo concretizadas, repetimos, repetimos e repetimos. Essa parte do processo pareceu-
me que foi um pouco cansativa para a turma; o refazer, fazer de novo, geralmente não faz parte da vida de adolescentes, que 
têm uma noção mais efêmera da vida.

 Nesse momento do processo, o foco estava no ato de fazer, no como efetivar o acontecimento cênico, com os ensaios 
de criação a partir do material autobiográfico selecionado e com a participação de familiares.

  Nas duas últimas semanas que antecederam a apresentação, os familiares que participariam das cenas e que 
tivessem disponibilidade de tempo, foram convidados a vir aos ensaios. Na última semana também tivemos ensaio em 
turno oposto ao das aulas.

  Estávamos em setembro e, a partir de então, semanalmente, em dois períodos de 47 minutos, criamos a 
apresentação, partindo de improvisações de cenas, seguindo o roteiro elaborado. 
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 O trabalho com memória e autobiografia abre espaço para a emoção, uma vez que traz à tona lembranças de 
momentos bons e ruins, afetos e desafetos, amores e desamores, saudades, ausências, faltas. Todavia, há diferença entre 
terapia e trabalhar com afeto. O objetivo do projeto foi a experiência artística, com todas as implicações afetivas que este 
tipo de prática provoca. Segundo a narrativa dessa comunidade criativa, a experiência que reuniu estudantes e familiares 
repercutiu em benefícios pessoais, como elevação da autoestima de muitas delas, também na maneira de se expressar, até 
mesmo com diminuição da timidez, tão comum na idade em que estão, disposição e engajamento para com as aulas e, 
ainda, colaborou na redução de alguns quadros, como em contextos que envolviam sintomas de ansiedade e depressão.
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RE.VI.VER - ACONTECIMENTO CÊNICO

Cartaz feito pela estudante Gabriela Seibel, com contribuições de ideias da turma

 Era noite do dia cinco de dezembro, quando o processo findou, com o compartilhar de um acontecimento cênico, 
intitulado “Re.Vi.Ver”, com a participação de familiares e, como espectadores, outros estudantes, professores e 
comunidade escolar em geral.
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 “Eu seguro a minha mão na tua, para que tudo aquilo que eu não posso, e nem quero fazer sozinho, possamos 
fazer todos juntos.” 
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 O título “Re.Vi.Ver” foi escolhido após vários diálogos sobre possibilidades de títulos, ideias somadas, um jogo de 
palavras com um sentido especial para nós:

 A apresentação teve um formato mais tradicional, as estudantes estavam todas vestindo preto, descalças, para que 
houvesse uma igualdade de vestimentas. As cenas assumiram certa ficcionalidade, pois foi assim que se desenharam 
durante os ensaios e, de certa forma, davam mais segurança à turma, uma vez que se colocavam como 
personagem/protagonista de cada cena. Todas as narrativas apresentadas partiram das faltas sentidas e das histórias dos 
objetos. Os diálogos traziam características em comum com falas similares encontradas em muitas famílias, 
principalmente entre as famílias das estudantes desta turma.
  O encerramento deu-se com um momento de integração entre todos os presentes, que foram convidados a partilhar 
de quitutes preparados pelas estudantes e seus familiares, em uma grande mesa.
 O acontecimento cênico ocorreu no Galpão Morada Velha, espaço localizado no Parque Municipal do Chimarrão, 
porque na escola não tínhamos local apropriado, as salas de aula são pequenas e o ginásio tem acústica muito ruim. Teve 
aproximadamente trinta minutos de duração e foi realizado somente uma vez, devido a proximidade com o encerramento do 
ano letivo e a saída da turma da escola.

RE

VI

VER
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RELATOS ESPECIAIS – A VOZ DAS MENINAS E DOS MENINOS ESTUDANTES DO 9º ANO

  Então, com a palavra, as meninas e os meninos do 9º ano:

 Em diversos momentos, durante o processo, eu pedia feedbacks à turma, para que pudesse acompanhar como aquela 
experiência artística estava reverberando em cada participante. Ouvi-los era fundamental para planejar as próximas ações, 
afinal, estávamos tratando de autobiografias e o protagonismo das estudantes no processo artístico e de construção do 
conhecimento era - e é - ponto chave do meu trabalho docente.

Durante as aulas...
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Sobre o acontecimento cênico…
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Reflexões sobre o processo de criação artística…
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 O processo criativo foi registrado em diário de bordo escrito e por meio de fotos e vídeos. Também em cartas para 
pessoas que já se foram, de modo a diminuir a saudade sentida. Esse material escrito foi registrado pelas estudantes a cada 
aula na qual o projeto era executado. Também organizamos uma pasta de documentos, para arquivar materiais relevantes 
ao projeto.
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COM AS JANELAS ABERTAS, O PROJETO GANHA ASAS – PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

 Como forma de divulgar as ações do projeto, os estudantes participaram de mostras de trabalho, à nível local e 
internacional. No mês de agosto – período em que eu estava participando do Curso no Canadá, onde também apresentei o 
projeto – aconteceu a Mostra Municipal de Trabalhos Escolares de Venâncio Aires/RS, na qual o projeto conquistou o 2º 
lugar na categoria Anos Finais e o credenciamento para a Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia – Mostratec Júnior, 
realizada em outubro, em Novo Hamburgo/RS. Além dessas mostras, o projeto também foi apresentado na Feira de Ciências 
– Fecic, do Instituto Federal Sul-Rio-grandense, Campus Camaquã/RS.
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A CONTINUIDADE DE UMA HISTÓRIA DE AMOR – REFLEXÕES IMPORTANTES

 A experiência artística é estética, reflexiva e subjetiva, contribui na formação social do sujeito e auxilia na reflexão: 
“quem sou eu e o que estou fazendo por este mundo?”, em uma compreensão de que a autobiografia e a biografia sempre 
tratarão de questões coletivas. Por esse motivo, considero que foi valioso lançar um olhar sobre a própria história, para que 
cada estudante descobrisse, encontrasse, compreendesse a sua autobiografia.
  O projeto buscou aproximar mais a turma e também unir ainda mais pais e filhos, para que pudessem conhecer melhor 
o outro e praticar a empatia. Foi possível trabalhar e desenvolver diversas competências e habilidades dos estudantes, 
produzir conhecimento e pensamento criativo, expandir o repertório cultural, expressar-se oralmente, ampliar o sentimento 
de empatia e cooperação, entre outras.
  Observo que a turma se mostrou engajada no projeto, assumindo responsabilidades, desenvolveram nossa 
autonomia e colocando-se como protagonistas no processo de aprendizagem. Os conhecimentos prévios das estudantes 
foram valorizados e considerados dentro do projeto, assim como suas dificuldades e especificidades de aprendizagem.
  Considero que esse projeto foi importante também para a escola, porque ela é a passagem na vida de todos, faz parte 
da biografia de estudantes e professores que, certamente, levarão consigo muitas memórias vividas no ambiente escolar e 
deixarão muitas outras, que serão conhecidas por aqueles que vierem depois de nós.
 Acredito que esse processo de criação artística vivido ficará na memória de cada um dos estudantes e de seus 
familiares. O reconhecimento de fragmentos autobiográficos como experiência artística na escola valorizou as vivências 
que cada um trazia consigo, proporcionando espaço de fala e escuta coletiva, assim desenvolvemos habilidades 
socioemocionais, exercitamos a empatia e vivenciamos novas práticas artísticas, por meio do ouvir histórias, colocar-se no 
lugar do outro para melhor compreendê-lo, produzindo conhecimento e novas aprendizagens a partir da prática teatral.
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 Nem só de amor se faz educação!

  É preciso amor? Sim, e muito! É preciso coragem, resistência, engajamento! Mas é preciso condições de trabalho, 
escolas com espaço físico apropriado, profissionais valorizados, em outros termos, é necessário que haja políticas 
educacionais efetivas, para que alcancemos a tão sonhada educação pública de qualidade.
  A arte pode ser transformadora na vida de quem a experimenta. Na minha foi e continua sendo… A busca nunca cessa. 
É a busca que me move. É por ela que seguimos... Seguimos (re)existindo!

  “Pelo sonho é que vamos...”

Foto: Moment Corporate Films.
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