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Acredito que aspectos culturais de influência familiar de 

alguma forma são fundamentais na escolha de ser inicialmente 

ator e logo após me transformar em professor artista dentro do 

universo do teatro de bonecos. Hoje parece mais fácil perceber 

esta relação. No entanto, passado o período inicial de incertezas, 

foram ocorrendo novas influências que contribuíram para o 

surgimento de novos aspectos culturais que permitiram abrir 

outras perspectivas de atuação profissional e artística. 

Assim, a ideia inicial de ser ator transformou-se em arte-

educador e atualmente transito pela ideia de aula-espetáculo na 

perspectiva do professor artista. Ou seja, minha aula de hoje não 

pode apenas preservar a aula do passado. É assim que penso a 

prática educacional. 
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A escola onde atuo está localizada no município de Biguaçu, em Santa 

Catarina entre os municípios de Governador Celso Ramos, Antônio Carlos e São José. 

Biguaçu por um longo tempo foi considerada cidade dormitório. Em outras palavras, 

uma cidade de passagem cortada pela BR 101, uma cidade para descansar e seguir 

viagem.  

A escola estadual Professora Maria da Glória Vírissimo de Farias, onde foi 

desenvolvida a pesquisa, fica no centro da cidade, próxima à praça central. Até o final 

dos anos 90, foi a única escola de ensino médio do município. Atualmente a escola 

conta com 1300 estudantes distribuídos nos três turnos: vespertino, matutino e noturno. 

A escola recebe alunos não só da própria localidade, mas também dos municípios das 

redondezas. Assim, a heterogeneidade cultural dos estudantes é diversificada e 

complexa. Estudantes do interior da cidade com hábitos rurais contrastam com hábitos 

dos estudantes da periferia do centro do município mais populoso e urbano. 

Nossos alunos são oriundos de famílias com as mais diferentes características 

sociais, culturais e econômicas. Isso representa um contexto escolar complexo e difícil. 

As profissões dos responsáveis vão desde profissionais liberais autônomos até 

trabalhadores do comércio, da construção civil e da indústria. Há também trabalhadores 

informais sem carteira assinada. E muitos estudantes já trabalham e contribuem com as 

despesas da casa. Reitero que essa particularidade se deve ao fato de haver estudantes 

que moram e vêm de regiões com características mais rurais e interioranas, e outros, 

estudantes de bairros mais urbanizados.         

Apesar de ter realizado esta pesquisa, principalmente, com estudantes do 

ensino médio, tive a oportunidade de realiza-la também no primeiro bimestre de 2018. 

Porém com estudantes do 8º e 9º ano das séries finais do ensino fundamental. A escola 

estadual José Brasilício fica próxima à praça no centro da cidade e apresenta 

características semelhantes aos dos estudantes da escola estadual Profª. Maria da Glória. 

Como por exemplo, as características sociais, culturais e econômicas. Até por que 

muitos dos estudantes que estudam numa escola, mais tarde migram para a outra escola. 

Por isso, que nesta pesquisa aparecem fotos com estudantes da escola José Brasilício. 

 

INTRODUÇÃO 
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A técnica de manipulação direta visível utilizada e inspirada a partir do 

universo do teatro de bonecos japonês, "Bunraku", no qual os atores animadores 

parecem na cena, porém de forma neutra, representam um dos aspectos que contribuem 

para a materialização da noção de alteridade no ambiente escolar. Já que todos que 

manipulam o mesmo boneco, precisam realizar seus movimentos em sintonia com os 

movimentos dos colegas animadores de modo que os movimentos do boneco sejam 

adequados. O objetivo inicial do meu projeto de pesquisa era, usando esta técnica de 

manipulação como referência, pesquisar alguns princípios técnicos de construção com 

os estudantes e com isso possibilitar um aprendizado artístico/estético e teórico/prático. 

Mas, ao ingressar no programa PROF-ARTES, percebi a partir dos questionamentos dos 

professores que essa ideia era simplista e reduzia, em certa medida, as possibilidades da 

pesquisa. Afinal, o universo do teatro de bonecos envolve diversos aspectos, tais como 

encenação, dramaturgia, preparação corporal dos animadores e particularidades 

históricas dessa linguagem cênica.  

As modificações teóricas e conceituais que fiz no meu projeto de mestrado 

durante o processo de investigação foram organizadas, principalmente, a partir das 

leituras de autores que pesquisam a importância do processo de consciência do próprio 

corpo e que leva, por sua vez, a uma conscientização corporal com o objetivo de 

qualificar a expressividade dos atores que animam e manipulam seus bonecos. 

Mas, para entrar nesse universo do corpo que anima não me restringi ao campo 

do teatro de formas animadas, por isso aproximei-me da educação somática como sendo 

um conjunto de técnicas que ajudam os participantes a tomar consciência do seu corpo. 

Isso constituiu uma referência importante porque se trata de uma abordagem que se 

relaciona com as repercussões na qualidade do movimento consciente.  

Aproximar-me dos preceitos das técnicas da educação somática (Eutonia e 

TKV) esteve vinculado com a relação entre o corpo que anima o boneco e o corpo 

próprio do animador, ou a integração desses corpos que na verdade são um só. A busca 

pela conscientização do próprio corpo, da presença adquirida pelo exercício de atenção 

do corpo dentro e do corpo fora. A escolha dessas duas técnicas me aproximou de um 

conjunto de exercícios e de concepções inovadoras, o que constituiu um dos alicerces de 

fundamentação teórico-prática da pesquisa. Afinal, a ideia principal era sustentar a 

partir do uso dessas técnicas (Gerda Alexandrer, Klaus Vianna e seus multiplicadores) a 

relação direta entre processo de conscientização corporal e os princípios técnicos 

fundamentais da linguagem, considerando os efeitos que esta integração possibilita aos 

corpos dos estudantes animadores.                                                                              
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Os procedimentos metodológicos que utilizei na pesquisa foram estruturados 

considerando o corpo como instrumento de trabalho criativo e de execução física. Deste 

modo, os procedimentos visaram convidar os estudantes a sair da zona de conforto e 

experimentar um processo criativo em teatro de bonecos utilizando duas técnicas 

somáticas com suporte de experimentação do processo de conscientização corporal: a 

Eutonia e a Técnica Klauss Vianna, bem como os exercícios de manipulação com três 

estudantes animadores.  

Durante os questionamentos e alterações do projeto, acabei dividindo os 

procedimentos metodológicos em três etapas de investigação, a saber: 

 

1) Conscientização corporal e construção dos bonecos, 

2) Experimentações e improvisações com as animações construídas, 

3) Apresentações dos resultados. 

 

Embora haja essa divisão e exista uma relação entre cada momento da 

experimentação, cada etapa acontece com independência em relações às outras, pois 

cada etapa pode ser desenvolvida na sequência de acordo com as estratégias e interesse 

de cada professor, bem como em relação às especificidades de cada turma e ao contexto 

escolar. 

Na primeira etapa do trabalho, introduzi algumas questões sobre o universo do 

teatro de bonecos. Abordei com a turma aspectos históricos, diferentes técnicas de 

manipulação e de construção de bonecos. Assistimos alguns vídeos sobre o universo dos 

bonecos da internet e lemos o texto Princípios técnicos do trabalho do ator-animador 

(BELTRAME, 2008). 

 Ainda na primeira etapa, iniciamos os trabalhos corporais a partir dos 

exercícios de autopercepção e conscientização corporal a partir das técnicas somáticas 

escolhidas. Em seguida, realizamos o processo de construção dos bonecos com papel e 

fita adesiva a partir do vídeo disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=pFEnZfS5IXQ. E para finalizar esta primeira etapa, 

Metodologia 
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passamos para os exercícios de manipulação de bonecos com três animadores 

(AMARAL, 2002). 

 

Na segunda etapa, a metodologia aborda os exercícios de improvisações e 

experimentos com as animações construídas, na qual as diferentes equipes com três 

estudantes realizam exercícios com bonecos construídos com papel e fita adesiva (jornal 

e craft). Em seguida, as equipes apresentam os resultados para os colegas a partir de 

ações do cotidiano. Neste momento, a turma faz comentários dos resultados a partir dos 

dois princípios técnicos da linguagem (foco e concentração) com referência de análise 

dos trabalhos apresentados pelos colegas.     

Já na terceira e última etapa da metodologia, realizamos as apresentações dos 

resultados, fizemos uma avaliação dos trabalhos seguindo basicamente os dois 

princípios técnicos adotados nesta pesquisa (foco e concentração) como critérios 

importantes para se obter uma animação convincente e consistente.   

Ao iniciar as primeiras orientações, foi sugerido pelo orientador realizar um 

levantamento bibliográfico sobre o assunto e entrar em contato com professores que 

tinham em suas linhas de pesquisa aspectos relacionados com a linguagem do teatro de 

animação proposto nesse projeto. A partir de novas observações dos professores, foi 

possível levantar outras questões que envolvem o universo do teatro de animação, tais 

como a presença do ator animador em cena, o abandono do palco que limita as 

possibilidades corporais dos animadores ou por suas possibilidades híbridas na absorção 

de outras expressões artísticas, bem como por suas características de ruptura em relação 

ao teatro de bonecos clássico.  

Ao realizar um processo-pesquisa onde o campo de investigação são as pessoas 

em convívio numa sala de aula, deve-se saber que as etapas sofrerão alterações na sua 

ordem e na sequência dos procedimentos metodológicos, de acordo com os interesses de 

cada pesquisador em interação com os envolvidos.    
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A etapa 1 iniciou no segundo semestre de 2016 com a formação de um grupo 

de estudantes com encontros no contra turno nos períodos vespertino e matutino, uma 

vez por semana. Experimentamos exercícios e procedimentos metodológicos que 

pudessem mais tarde ajudar nas escolhas dos mesmos para serem desenvolvidos em 

nossas pesquisas. Os encontros ocorreram todas as quartas durante quatro meses com a 

participação de seis estudantes. Tivemos um total de dez encontros, além da 

apresentação no Asilo Municipal da cidade como atividade de encerramento do ano. 

A ideia foi experimentar exercícios corporais e procedimentos técnicos em 

manipulação de bonecos na técnica de manipulação direta-visível para desenvolver com 

as turmas de estudantes no ano seguinte, além de possibilitar uma convivência 

antecipada e por mais tempo com a linguagem. Os exercícios utilizados nesta primeira 

etapa contaram com o manuseio de objetos proposto pela Eutonia. Neste caso, os 

objetos utilizados foram bastões de papelão e madeira, barbantes e balões. Também 

foram utilizados os exercícios destinados à manipulação de bonecos articulados com 

três manipuladores propostos por Ana Maria Amaral em seu livro O ator e seus duplos. 

A experiência artística deflagrada na primeira etapa da pesquisa já vislumbrava 

trabalhar a noção de alteridade no contexto escolar, a importância da experiência 

artística como uma estratégia pedagógica de concretização do que venha a ser 

alteridade. Considerando esta ideia, me propus a experimentar com os estudantes dois 

princípios técnicos específicos da linguagem: foco e concentração.      

  Nessa etapa do trabalho, a ideia central era experimentar esses princípios a 

partir do boneco confeccionado com papel e fita adesiva em paralelo aos exercícios de 

auto percepção propostos pelas técnicas somáticas em questão: Eutonia e técnica Klauss 

Vianna.  

ETAPA 1 
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O importante era experimentar de modo integrado a linguagem cênica dos 

bonecos, os exercícios de propriocepção propostos nas técnicas somáticas e os 

exercícios específicos referentes aos princípios técnicos fundamentais da modalidade de 

manipulação escolhida: direta-visível com o estudante neutro na cena.  

Encerramos as atividades do ano de 2016 realizando uma apresentação das 

cenas elaboradas no formato aula-espetáculo no Asilo Municipal em Biguaçu 

(Sociedade Beneficente de Amparo Aos Idosos – Osvaldo Alípio da Silva).  

  

Foto do autor/dispositivo móvel. Apresentações dos resultados cênicos do grupo 

Biguaemcena no asilo municipal de Biguaçu em 2016. 
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2º semestre de 2016 - Grupo de teatro Biguaemcena 

ASILO - SOCIEDADE BENEFICENTE DE AMPARO AOS 

IDOSOS 

Osvaldo Alípio da Silva – BIGUAÇU – SC 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

AULA-ESPETÁCULO 

Foto do autor/dispositivo móvel. Apresentações dos resultados cênicos do grupo Biguaemcena 

no asilo municipal de Biguaçu em 2016. 
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Já na segunda etapa, iniciamos as atividades no ano de 2017 com onze turmas 

tendo trinta estudantes em média por sala, nos turnos vespertino e matutino. Nessa etapa 

a metodologia, a logística e a dinâmica dos encontros foram completamente diferentes 

em vários aspectos em relação à dinâmica da primeira etapa. Isso só ocorreu porque 

nem todos que estavam ali nas aulas neste período tinham escolhido participar daquele 

tipo de aula.  

Na segunda etapa do desenvolvimento da metodologia foram programados 

vinte e seis encontros. No entanto, entre feriados, parada pedagógica e conselhos de 

classe, mais paralisações sindicais, houve entre vinte e um e vinte e dois encontros, 

sendo que as turmas de 2º ano tiveram apenas uma aula por semana de artes, ficaram em 

média de onze a doze encontros neste primeiro bimestre. Enquanto que as turmas do 1º 

e 3º anos tiveram duas aulas por semana e tiveram mais encontros .  

ETAPA 2 

Fotos do autor/dispositivo móvel. Modelagem da cabeça do boneco em argila e a colocação da 

camada de papel. 
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Outro aspecto a considerar ao analisar as atividades desenvolvidas é que a 

quantidade de materiais necessários para turmas maiores demandou uma outra logística. 

Como a quantidade de materiais utilizados pelos estudantes era maior, foi necessária 

outra estratégia para garantir a realização da atividade de modo produtivo, uma vez que 

eram cinco aulas por período e na maioria das vezes não havia aula vaga para organizar 

e preparar-se para próxima turma.  

Então foi preciso e necessário armazenar materiais e deixar de antemão 

preparado tudo aquilo que teoricamente seria utilizado com as cinco turmas previstas 

para cada período naquele dia. Uma alternativa foi encontrar materiais reciclados tanto 

para baratear os custos e viabilizar o acesso quanto pela segurança de manuseio dos 

estudantes. Outro aspecto a ser considerado é que as turmas maiores geram contextos 

Fotos do autor/dispositivo móvel. Modelagem da cabeça do boneco em argila e a colocação da 

camada de papel. 
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nos quais a vergonha se manifesta como um comportamento limitante, e isso faz com 

surjam mais resistências a fazer determinados exercícios. 

Neste aspecto, as atitudes de resistência em realizar os exercícios em turmas 

maiores e no horário obrigatório de aula contrastaram em relação à qualidade da 

interação e integração dos participantes, principalmente na qualidade da primeira etapa 

na qual os estudantes eram voluntários. De qualquer forma, acredito que turmas maiores 

também intimidam mais os participantes, o que não significa dizer que o grupo inicial 

de voluntários no contra-turno não tenha tido dificuldades, tais como vergonha e 

timidez. No entanto, a combinação dos interesses pessoais em participar do grupo 

Biguaemcena e o fato de conformarem um grupo pequeno facilitou um maior 

envolvimento dos participantes.  

 Neste sentido, foi fundamental e necessário adaptar a proposta pedagógica 

para essa segunda etapa, já que turmas maiores e o caráter de obrigatoriedade tornaram 

essa segunda etapa completamente diferente. Por outro lado, a convicção dos possíveis 

resultados a serem obtidos reafirmou alguns procedimentos metodológicos utilizados na 

primeira etapa, e estes foram intensificados nesta segunda etapa, bem como na terceira 

Fotos do autor/dispositivo móvel. Modelagem da cabeça do boneco em argila e a colocação da camada 

de papel. 
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etapa dessa pesquisa em 2018. Isso foi particularmente relacionado com a 

experimentação da manipulação do boneco com três estudantes, por exemplo, ou com a 

certeza da dificuldade em integrar os movimentos dos estudantes na busca do gesto 

convincente e consistente do boneco.  

Ao mesmo tempo, é possível defender e continuar experimentando essa 

linguagem cênica enquanto uma potente ferramenta para a materialização da noção de 

alteridade no contexto escolar. Sustento essa afirmação a partir da constatação de que o 

tempo todo os estudantes são exigidos a se colocarem no lugar do outro literalmente 

durante o envolvimento na execução do processo artístico. 
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A SEGUNDA ETAPA FOI DIVIDIDA EM TRÊS MOMENTOS: 

 

a) Primeiro momento: Início com atividades a partir de exercícios 

proprioceptivos da Eutonia, que usa objetos como prolongadores do corpo e o contato 

consciente a partir da proposta da técnica Klaus Vianna. Neste momento foram 

empregadas atividades com bastões, barbantes e balões. Nesta segunda etapa também 

foram desenvolvidos dez encontros destinados a realizar exercícios de propriocepção. 

Além disso foram acrescentadas algumas variações na sequência dos exercícios, assim 

como a utilização de novos exercícios de manipulação com bonecos construídos com 

diferentes materiais.  

 

 b) Segundo momento: Início do processo de confecção dos bonecos; cabeça 

modelada em argila, papel sobre papel com cola branca e o corpo confeccionado com 

tecido ou materiais alternativos.  

Observação: neste momento da pesquisa, o processo de construção e confecção 

dos bonecos teve uma alteração na terceira etapa. Na segunda etapa, por exemplo, o 

momento da construção dos bonecos foi mais demorado em virtude das técnicas 

utilizadas que envolveram mais procedimentos metodológicos, o que não ocorreu na 

terceira etapa dessa pesquisa, já que no processo de construção dos bonecos foi adotado 

um processo mais simples e fácil de construir, igual ao da primeira etapa, quando formei 

o grupo de estudos Biguaemcena.  

 

Fotos do autor/dispositivo móvel. Modelagem da cabeça do boneco em argila e a colocação 

da camada de papel. 
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Como falei, na segunda etapa concentramos mais tempo no processo de 

confecção dos bonecos. Acreditei, inicialmente, ser importante abordar o processo de 

construção individualmente. No entanto, durante a execução dos trabalhos de confecção 

dos bonecos, por causa de inúmeros problemas houve um importante atraso no 

andamento da pesquisa, já que a feitura dos bonecos pelas turmas demandou um tempo 

maior do que o previsto no cronograma. Os problemas mais comuns eram aqueles a que 

nos habituamos nas nossas práticas educacionais, tais como estudantes que não fazem a 

tarefa porque não têm material ou por que levaram para terminar em casa e esqueceram 

de trazer para aula.  

Nesse momento, cada estudante era responsável por construir o seu próprio 

boneco. A prioridade era construir o boneco na escola, mas estudantes das turmas com 

apenas um encontro por semana acabavam levando os bonecos para casa. Realizamos 

Fotos do autor/dispositivo móvel. Atividade em sala de aula de corte e costura para a confecção dos 

figurinos dos bonecos. Obs: A confecção dos figurinos foram a partir de roupas recicladas e o 

caimento do tecido dava as dimensões do tamanho do boneco.  

 

Fotos do autor/dispositivo móvel. Atividade em sala de aula de corte e costura para a confecção dos 

figurinos dos bonecos.  
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um vídeo de dez minutos da segunda etapa, que foi postado no youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=FQNkxPvTEhg. Foram utilizados dez encontros 

com duração de quarenta e cinco minutos cada aula. Essas aulas tinham em média 28 

estudantes por sala, contemplando onze turmas no total.   

c) Terceiro momento: Improvisações com as animações construídas. No último 

momento dessa etapa (c), as improvisações seguiram quatro fases diferentes: Na 

primeira fase, cada aluno manipulou o seu boneco construído individualmente. 

  

Fotos do autor/dispositivo móvel. Experimentações cênicas das animações 

construídas individualmente. 

 

Foto do autor/dispositivo móvel. Experimentações com dois estudantes animadores. 
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Na segunda fase, cada aluno convidou um colega para ajudar na manipulação e operar 

o som para ambientação sonora da ação ou cena construída.  

Já na terceira fase, o estudante convidou mais dois colegas para realizar a 

iluminação com lanternas de LED. 

 
E na quarta fase, os estudantes convidaram mais dois estudantes para 

complementar a animação do boneco, de modo que o boneco passou a ser manipulado e 

animado ao mesmo tempo por uma equipe de três estudantes.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto do autor/dispositivo móvel. Apresentação dos resultados cênicos com três estudantes animadores, 

mais um na iluminação e outro no som. 

 

Fotos do autor/dispositivo móvel. Apresentação dos resultados cênicos com três estudantes 

animadores, também dois estudantes iluminadores e um no som. 
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A 

 

 

  

 

Na terceira e última etapa da pesquisa em 2018, além dos exercícios de 

propriocepção, realizamos experimentações dramáticas com as animações. Também 

modifiquei alguns aspectos que não funcionaram bem em 2017, pois pensar em 

concentrar na construção e na confecção dos bonecos individualmente acabou sendo 

incompatível com o pouco tempo que destinei à pesquisa: dois meses e meio. Uma 

dificuldade que enfrentei ao longo da pesquisa foi a continuidade do trabalho 

desenvolvido com os bonecos na maioria das turmas. Em outras palavras, a grande 

maioria dos estudantes se recusou a dar continuidade à proposta pedagógica no bimestre 

seguinte. 

Talvez isso ocorre porque devemos levar em consideração que há uma pressão 

para preparar os estudantes para o vestibular. Outro aspecto significativo é que nem 

todos aceitam trabalhar com o corpo como instrumento pedagógico. Por fim, mas não 

menos importante, o número de estudantes por sala e o tempo curto de aula de quarenta 

cinco minutos são determinantes na continuação dos trabalhos com bonecos.  

Assim que percebi que poderia dar continuidade à proposta pedagógica no 

início do primeiro bimestre do ano letivo de 2018, modifiquei o tempo destinado a essa 

etapa no terceiro momento de desenvolvimento da pesquisa. Pude acrescentar então 

ETAPA 3 

Foto do autor/dispositivo móvel. Exercício de percepção corporal, partes do corpo que encostam e não 

encostam no chão. 
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uma sequência de trabalho usando diferentes materiais e dedicando mais tempo aos 

exercícios e atividades de conscientização corporal. 

Desta forma, com um tempo maior para o processo de conscientização corporal 

e para as experimentações e improvisações, acabamos conseguindo realizar um número 

maior de apresentações de resultados. Esta simples alteração fez toda a diferença, tanto 

na qualidade das apresentações cênicas quanto no tempo maior destinado à preparação 

das cenas em relação à primeira, segunda e terceira etapas de desenvolvimento da 

pesquisa. 

Em síntese: turmas maiores demandam mais tempo na execução das atividades. 

Considerando essa experiência, adotei o processo de confecção dos bonecos mais 

simples e rápido para concentrarmos mais tempo nos exercícios de conscientização 

corporal e nas apresentações cênicas com os bonecos. Na terceira etapa final da 

pesquisa, foram organizadas previamente equipes de três estudantes para a confecção de 

um mesmo boneco, que posteriormente também foi manipulado pela mesma equipe, ao 

mesmo tempo que os estudantes e as equipes tinham autonomia para trocar ou convidar 

outros colegas da turma para compor suas novas equipes.          
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A 

 

 

  

  

A escolha desta linguagem como objeto de pesquisa tem como justificativa os 

seguintes aspectos: o primeiro aspecto foi a necessidade de haver um processo de 

conscientização corporal para se obter uma animação convincente e consistente. O 

segundo aspecto foi a necessidade de um desenvolvimento de capacidades criativas e 

de manuseio de diferentes materiais plásticos e suas respectivas técnicas de execução.  

O terceiro aspecto que considerei foi a possibilidade de se trabalhar a partir da 

noção de alteridade na educação, a partir do uso do manuseio do boneco como 

instrumento de mediação nas inter-relações humanas. O boneco estabelece o 

instrumento de mediação entre os corpos dos estudantes e os espectadores. O teatro de 

bonecos pode ser um instrumento de mediação entre os corpos que se encontram 

naquele espaço e tempo da cena da manipulação. O quarto aspecto foi fomentar no 

ambiente escolar uma pedagogia prática de vivência artística, produtora de afeto, 

utilizando uma linguagem hibrida e interdisciplinar no contexto escolar. 

 

 

JUSTIFICATIVA  
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Primeiro encontro 
 

As aulas foram realizadas na sala multiuso, uma sala com cinquenta e três metros 

quadrados que conta com os seguintes recursos pedagógicos: chão de madeira, uma parede com 

espelho e cortina, uma TV de LCD com 60 polegadas, sinal de internet e ar condicionado.  

No primeiro encontro falei da proposta e da importância de trabalhar o corpo a partir da 

conscientização corporal através dos exercícios de percepção sensório-motora, considerando a 

possibilidade de fazer um processo de ensino aprendizagem que oferecesse aos estudantes um 

espaço de conhecimento a partir do seu próprio corpo como instrumento de trabalho artístico.  

Em seguida pedi para retirarem os calçados para iniciar o aquecimento a partir dos pés. 

A ideia era acordá-los. Trançamos os dedos da mão entre os dedos dos pés. Neste exercício, 

primeiramente se segura os dedos do pé com a mão oposta e depois se troca. Depois se deve 

fazer movimentos circulares no tornozelo e torcer para um lado e para o outro, como se 

torcesse um pano. Depois força-se os dedos do pé para cima e para baixo. Em seguida se bate 

com as palmas da mão na sola e no dorso do pé ao mesmo tempo. Depois se estica a perna e as 

varre com as mãos, como se estivesse retirando algo com as mãos até os pés. Feito isso se deve 

repetir os mesmos procedimentos no lado contrário do corpo.  

No momento de pedir para que os estudantes retirem os calçados já foi nítido o frissom 

que isso gerou. Pude ouvir os comentários, as conversas paralelas, uma espécie de surpresa e 

desconforto ao mesmo tempo. Exemplo disso foram as falas dos estudantes que, entre outras 

coisas, perguntaram imediatamente: “precisa tirar mesmo os sapatos professor?” ou “eu não 

vou tirar...”. Também aconteceu que alguns estudantes até tiraram os calçados, porém se 

recusaram a mexer nos pés. De qualquer forma, ninguém deixou de participar das aulas porque 

se recusou a retirar os calçados e nem qualquer outra atividade. Às vezes o estudante não 

participa numa prática, mas depois participa em outro momento, e isso pode fazer toda a 

diferença no final.  

Depois nos levantamos e permanecemos em círculo e iniciamos o exercício do olhar 

que começa com o ato de se lançar o olhar para o colega ao lado e esse deve repassar o olhar ao 

próximo até chegar ao participante que iniciou o exercício. Repetimos o exercício, porém 

acrescentando a postura neutra. Ou seja, colocando os pés na linha dos ombros, braços ao longo 

DESCRIÇÃO DOS ENCONTROS UTILIZADOS  

NA PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA  

ETAPA DA PESQUISA 
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do corpo e imaginando como se um fio nos puxasse pelo topo da cabeça. Ainda na posição de 

neutralidade, os estudantes devem provocar desequilíbrio para frente e para trás, percebendo 

quais as partes do corpo que são acionadas neste momento. Repete-se o exercício fechando os 

olhos sem retirar os calcanhares ou as pontas dos dedos do pé do chão.  

É interessante observar que alguns estudantes não fazem os exercícios, outros fazem 

mas não atendem as orientações em suas movimentações. Já outros estudantes fazem sem 

questionar e se entregam completamente aos exercícios. No momento dos olhares, o riso e a 

dispersão são nítidos, mas depois, com a indicação da postura neutra, as risadas diminuem. 

Registrei que neste momento do exercício um estudante comentou que sentia uma sensação de 

vergonha e timidez.  

 

 

Segundo encontro e aula 
 

Na segunda aula/encontro repeti as sequências dos exercícios anteriores, porém 

acrescentei o exercício do cego e do guia, no qual um conduz e o outro é guiado, e depois troca. 

Também troquei algumas vezes as duplas.  

Obs: No primeiro momento desse exercício há muita risada e dispersão, mas conforme 

vamos fazendo, o nível de concentração também aumenta. Fizemos um momento de avaliação 

onde os estudantes falaram sobre as sensações que tiveram. 

 

Depois realizamos o exercício da bolinha, ainda em círculo. Quem está com a bolinha 

comunica o colega escolhido, avisando apenas com o olhar. No momento do lançamento, os 

colegas devem facilitar o lançamento. Também faço algumas variações, como antes de lançar 

dizer um número, depois falar apenas números de um a vinte. Depois o estudante repete o 

número do colega e lança acrescentando o seu, e por fim não pode dizer em sequência. 

Também dá pra fazer com todos andando pela sala. Avaliações e comentários. 

 

 

 

Terceiro encontro e aula ao mesmo tempo 
 

Muitos estudantes perguntaram: “de novo isso, professor?” ou “a gente já fez isso, 

professor”. Então é preciso dizer que é necessário repetir. Mas isso não significa que essa 

repetição seja um espelho ou uma foto, ou seja, uma cristalização do que foi executado 

anteriormente. A repetição nessa pesquisa é a sequência em busca da percepção corporal, o 
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exercício de estimulo consciente, que é gradativo e lento. Portanto, de novo, como eu digo aos 

estudantes, nunca é o mesmo.  

Fizemos um círculo sentados no chão e acordamos os pés. Trançamos os dedos das 

mãos entre os dedos dos pés e seguimos as instruções: (a) Com a mão, forçar os dedos do pé 

para cima e para baixo, sempre respeitando o seu corpo, (b) Depois, como se torcesse roupa, 

segurar o calcanhar e torcer para um lado e para outro, (c) Depois dar uns leves tapas no dorso 

e na sola do pé com as mãos, (d) Em seguida, varar as pernas com as duas mãos e perceber se 

ficou diferente o tamanho e a sensação na perna aquecida. Repetir a sequência na outra perna. 

Em pé, fizemos o exercício do desequilíbrio para frete e para trás. Repetimos acrescentando os 

olhos fechados, ainda no exercício do desequilíbrio, porém agora em dupla, em que um 

desequilibra e o outro segura. É possível realiar este exercício com três estudantes: (João bobo) 

um colega fica no meio e os outros dois seguram tanto atrás quanto na frente. Depois 

realizamos o exercício da bolinha descrito anteriormente nesse texto. Obs: Nesse exercício, 

utilizei diferentes tamanhos e pesos de bolas. Com bola de plástico, bola de tênis, bola de 

borracha, bola de borracha maciça. Nesse aspecto, quando a bolinha caía no chão ou o 

exercício esfriava, eu trocava de bolinha. Alguns estudantes comentaram que quando muda a 

bola, fica diferente tanto para lançá-la quanto para segurá-la. 

 

 

Quarto encontro no horário regular 
 

Repeti a sequência da aula anterior e acrescentei o exercício de percepção das partes do 

corpo que encostam e não encostam no chão. Coloquei uma música instrumental e calma. Os 

estudantes permaneceram deitados de costas com a barriga para cima e com os olhos abertos e 

respirando pelo nariz e soltando pela boca. A indicação era encher os pulmões a partir da 

barriga (baixo ventre). Por último, fizemos uma conversa sobre a aula e as sensações que 

tivemos. 



 

26 

 

Foto do autor/dispositivo móvel. Exercício de percepção corporal na sala multiuso, partes do corpo que encostam e 

não encostam no chão. 

 

 

Quinto encontro num dia normal de aula 
 

Propus um exercício em círculo, na posição de neutralidade, que consiste em encostar o 

queixo no peito e ir enrolando a coluna até chegar ao chão. Então, o estudante solta o corpo e 

deixa que o próprio peso da cabeça force o alongamento. Sempre inspirando pelo nariz e 

soltando pela boca e nunca deixando de respirar durante a realização do movimento. Ao chegar 

em baixo, flexiona levemente um dos joelhos e depois troca de perna. Em seguida, desenrola 

lentamente, encaixando vértebra por vértebra. A cabeça é a última parte do corpo que encaixa. 

Os estudantes espalham-se pelo espaço e exploram os territórios grandes e pequenos. 

Ou seja, o estudante tenta ocupar o maior território no espaço com seu corpo (expande), depois 

o menor território no espaço (contrai).  

Em seguida, andando, exploramos os territórios leve e pesado. Depois exploramos os 

níveis baixo, médio e alto. Peço aos estudantes que congelem e percebam seu corpo no espaço, 

sua respiração, as posições das partes do corpo no espaço e em seguida percebam como estão 

os corpos dos colegas.  

Depois, no ritmo da música, devem integrar todos os territórios e os níveis: grande e 

pequeno, leve e pesado, alto, médio e baixo. Por fim, acontece uma conversa sobre a aula e as 

sensações e pensamentos dos estudantes sobre os exercícios. 
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Obs: Durante os exercícios de auto percepção, alguns estudantes foram ao poucos 

ficando de fora do exercício e parando de participar. Ou seja, foram se recusando a realizar as 

ações que a proposta dos exercícios exigia. Nas turmas onde os estudantes se recusaram a 

participar e ridicularizaram os colegas, tive que parar a aula para intervir, em outras turmas só 

chamei atenção pontualmente sem parar a aula. Mas de maneira geral, todas as turmas 

participaram. É claro que sempre ficam alguns estudantes de fora, que se recusam a fazer os 

exercícios. Assim como também há estudantes que participam de alguns exercícios e de outros 

não. Da mesma forma, muitos participam de tudo sem questionamentos. Acredito que essas 

reações, atitudes, hora de recusa e resistência, hora de aceitação demonstram o quão é 

desafiador para o estudante esse tipo de trabalho com o corpo. Para uns é mais fácil, para outros 

muito difícil.   

No que diz respeito ao risco que esse estudante pode estar correndo aos olhos dos 

colegas em participar. Portanto características ou comportamentos de resistência e negação 

podem de alguma forma significar a dificuldade em realizar atividades com o corpo. Trata-se 

de exercícios que exigem do corpo do estudante uma outra postura que não seja aquela sentada 

ou realizando movimentos mecânicos. Resgatar o seu próprio silêncio, concentrar na sua 

respiração não são práticas do dia-a-dia da escola. 

Nesta mesma direção, percebo que há turmas mais resistentes em participar dos 

exercícios, ficando mais estudantes de fora das atividades. Enquanto em outras turmas a adesão 

é maior e por isso a dinâmica da aula apresenta mais resultados imediatos. Acredito que o 

importante dessas variações entre as turmas é a possibilidade de também experimentar 

propostas de aula que não funcionam numa turma e acabam produzindo efeitos mais 

expressivos em outra. 

Nesse sentido, foi possível experimentar modificações e alterações nas propostas de 

cada turma, tais como alterar a sequência dos exercícios ou acrescentar e modificar 

procedimentos que não funcionaram como o desejado. 

 

 

Sexto encontro 
 

O primeiro exercício consistiu em andar pela sala ocupando os espaços vazios deixados 

pelo colega. Não andar em círculo, mas caminhar pela sala explorando os três níveis. Depois os 

estudantes realizaram as seguintes ações de movimento segundo Ruldof Laban: torcer, 

pressionar, chicotear, socar, flutuar, deslizar e sacudir. Em alguns momentos, pedi para 

congelar e perceber seu corpo e depois o corpo do colega no espaço. Depois pedi para que 

integrassem e misturassem os níveis e as ações no ritmo da música. Em dupla repetimos o 
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exercício com um realizando os movimentos e o colega copiando os movimentos. Depois 

trocamos o condutor. 

 

Foto do autor/dispositivo móvel. Exercício de manipulação utilizando o corpo, escola de ensino 

fundamental, José Brasilisio em Biguaçu com estudantes do 8º e 9º ano. 

 

 

 

Sétimo encontro 
 

Descrição da sequência de exercícios: os estudantes ficam deitados no chão de barriga 

para cima, inspirando lentamente pelo nariz e soltando pela boca. É importante perceber as 

partes do corpo que encostam no chão e as partes do corpo que não encostam no chão, sempre 

procurando perceber tudo ao mesmo tempo: respiração, partes do corpo mencionadas e a 

presença do olhar. Depois, quando inspirar, esticar o corpo como se expandisse e em seguida, 

ao expirar, contrair o corpo como se encolhesse. Repetir os exercícios, porém invertendo os 

lados do corpo e depois somente um lado de cada vez.  

Ainda deitado, o estudante encolhe as pernas e segura os joelhos junto ao peito. 

Lentamente massageia as costas com movimentos para um lado e para outro, para cima e para 

baixo. Em seguida, com as costas no chão, vira apenas o quadril para um lado e depois para o 

outro. Ao levantar, procura perceber quais as partes do corpo são utilizadas como apoio que 

auxiliam no levantamento. 
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Individualmente, cada estudante recebe um barbante de um metro de comprimento. Este 

deve ser segurado nas duas extremidade com ambas as mãos e não pode ficar frouxo. O 

estudante se desloca pela sala explorando o espaço, integrando os três níveis e as ações do 

movimento com o barbante tensionado. Depois, ao comando, o estudante escolhe qual das 

mãos irá conduzir o movimento, enquanto a outra mão apenas segue. O barbante sempre deve 

ficar tensionado. Depois troca a mão que conduz. Após algum tempo, repete o exercício, porém 

em dupla. Agora um colega conduz os movimentos através dos barbantes, segurando pelas duas 

mãos da dupla, depois troca o condutor.  

 
Foto do autor/dispositivo móvel. Exercício de consciência corporal com objetos prolongadores utilizados 

na Eutonia. 

 

Oitavo encontro 

 

Descrição da sequência de exercícios: os estudantes se dispõem deitados no chão de 

barriga para cima, olhos abertos, inspirando lentamente pelo nariz e soltando pela boca. 

Percebem as partes do corpo que encostam e as que não encostam no chão. Viram de lado, 

realizam o mesmo procedimento, percebem o lado esquerdo e o lado direito, quais as partes que 

encostam e não encostam no chão. Feito isso, lentamente os estudantes levantam desenrolando 

a coluna, encaixando vértebra por vértebra e, por último, levantando a cabeça.  

Andam pela sala mudando as direções e ocupando os espaços vazios deixados pelos 

colegas, sem se relacionar. Ao comando, mudam os ritmos lento, rápido e normal. Depois 

exploram os níveis e por fim integram os dois: níveis e ritmos.  
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Nono encontro 
 

Descrição da sequência de exercícios: repeti a sequência do encontro anterior, porém 

acrescentei o balão no lugar do barbante. Em dupla, os estudantes tinham que jogar o balão 

para o colega com as mãos se deslocando pelo espaço. Depois, ao comando do professor, 

continuavam jogando o balão para o colega com partes diferentes do corpo, como cabeça, 

perna, quadril, costa, ombro, cotovelo. 

Após troca de dupla, os estudantes tiveram que prender o balão entre os seus corpos sem 

segurar com as mãos. Depois de se acostumar, se deslocaram pela sala sem deixar o balão cair 

nem segurar com as mãos.  

Ainda em dupla, podendo trocar, os estudantes seguraram o balão com as mãos, uma de 

cada dupla. Um colega conduziu os movimentos, depois trocou. Por fim cada dupla criou uma 

sequência de movimentos explorando os níveis e utilizando os balões como objeto de cena. No 

primeiro momento sem música, depois repetindo a mesma sequência de movimentos no ritmo 

da música. Encerramento: avaliação e comentários sobre os exercícios e os improvisos com 

objeto. 

 
Foto do autor/dispositivo móvel.Exercício de consciência corporal com objetos prolongadores utilizados 

na Eutonia. Neste caso, utilizei balões. 
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Foto do autor/dispositivo móvel. Exercício de consciência corporal com objetos prolongadores utilizados 

na Eutonia. 

 

 

Décimo encontro 
 

Descrição da sequência de exercícios: andando pela sala e ocupando os espaços vazios 

deixados pelos colegas, os estudantes mudam de direção e não andam em círculo. Deslocam 

pelo espaço explorando os três ritmos e depois os três níveis. Logo após, os estudantes devem 

andar pelo espaço provocando no corpo movimentos de torcer, chicotear, pressionar, socar, 

sacudir, flutuar e deslizar. 

Cada dupla recebe um bastão de papelão. Os dois estudantes seguram na ponta do 

bastão, sendo que um conduz o movimento do outro e depois troca. Durante a realização do 

exercício, o condutor deve explorar os movimentos corporais do colega através da condução do 

bastão, integrando ações de movimentos, níveis e ritmos diferentes. Não foi possível realizar 

este exercício com um bastão para cada estudante. Assim, os estudantes pesquisaram primeiro 

individualmente, explorando movimentos conduzidos pelo lado esquerdo e depois o lado 

direito, e depois em dupla.  
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Foto do autor/dispositivo móvel. Exercício de consciência corporal com objetos utilizados na Eutonia. 

Utilizei bastões de papelão. 

 
Foto do autor/dispositivo móvel. Exercício de consciência corporal com objetos utilizados na Eutonia. 

 

 

 

Décimo primeiro encontro 
 

Descrição da sequência de exercícios: continuamos a aula do dia anterior, acrescentando 

os exercícios de manipulação direta propostos no livro O ator e seus duplos, de Ana Maria 

Amaral. 
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Foto do autor/dispositivo móvel. Esta foto foi tirada na escola de ensino fundamental, José Brasilisio em 

Biguaçu, com turmas do 8º e 9º ano. Exercício de manipulação três manipuladores e um manipulado. 

 

 

 

Décimo segundo encontro 
 

Neste encontro demos início ao processo de confecção do boneco com papel e fita 

adesiva (papel crafft e jornal). Em seguida, iniciamos o processo de experimentação com as 

animações construídas. 
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Foto do autor/dispositivo móvel. Construção de animações com jornal e fita adesiva.  

 
 Foto do autor/dispositivo móvel. Construção de animações com jornal e fita adesiva. 
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Foto do autor/dispositivo móvel. Construção de animações com papel crafft e fita adesiva. 

 
Foto do autor/dispositivo móvel. Exercício de improvisações com as animações construídas. 
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Foto do autor/dispositivo móvel. Exercício de improvisações com as animações construídas. 

 

 

 

Décimo terceiro encontro 
 

Improvisações com os bonecos construídos e leitura do texto Princípios técnicos do 

trabalho do ator-animador, de Valmor Níni Beltrame.  

 
Foto do autor/dispositivo móvel. Exercício de improvisações com as animações construídas. 
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Décimo quarto encontro 
 

Construção de cenas: um boneco e três manipuladores. 

 

 
Foto do autor/dispositivo móvel. Exercício de improvisações com as animações construídas. Com três 

estudantes animadores. 
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Décimo quinto encontro 
 

Construção de cenas: dois bonecos e seis manipuladores. 

 

 
Foto do autor/dispositivo móvel. Exercício de improvisações com as animações construídas. Com seis 

estudantes animadores. 
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Décimo sexto encontro 
 

Improvisações com dois e um boneco. 

 

 
Foto do auto/dispositivo móvel. Exercício de improvisações com as animações construídas com seis 

estudantes animadores. 

 

 

 
Foto do autor/dispositivo móvel. Exercícios de improvisações com as animações construídas com seis 

estudantes animadores. 
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Foto do autor/dispositivo móvel. Exercício de improvisações com as animações construídas com três 

estudantes animadores. 

 

 

 

Décimo sétimo, décimo oitavo, e décimo nono encontros 
 

Processo de confecção das máscaras. Descrição dos procedimentos adotados: primeiro 

os estudantes modelam o rosto do boneco de acordo com o tamanho do boneco construído com 

papel. Depois, picam pedaços de papel com cores ou aspectos diferentes para serem aplicados 

alternadamente no molde em argila. São dez camadas para obtermos resistência, durabilidade e 

leveza. Após secarmos as camadas de papel, retiramos a argila.  
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Foto do autor/dispositivo móvel. Processo de confecção da máscara a ser fixada no boneco. Modelagem do rosto 

do boneco em argila e papietado com dez camadas. Após secarem as camadas de papel retirar a argila. 

 
Foto do autor/dispositivo móvel. Processo de confecção da máscara: colocação das camadas de papel. Papel sobre 

papal: papietação. 
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Foto do autor/dispositivo móvel. Processo de confecção da máscara: colocação das camadas de papel. Alterna-se o 

tipo de papel para facilitar na cobertura homogênea da peça a ser encapada. 

 
Foto do autor/dispositivo móvel. Processo de confecção da máscara: retirar a máscara do molde. 



 

43 

 
Foto do autor/dispositivo móvel. Processo de confecção da máscara: fixação da máscara no corpo do boneco. 
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Vigésimo ao vigésimo quinto encontros 
 

Esses encontros correspondem aos dias destinados às apresentações e avaliações dos 

trabalhos cênicos, elaborados pelas equipes de três estudantes nas respectivas turmas 

(vespertino e matutino). Foram destinados ao todo seis encontros para a realização das 

apresentações como prova final do processo de trabalho artístico e avaliação dos resultados e da 

proposta desenvolvida. 

 

 
Foto do auto/dispositivo móvel. Apresentações dos resultados cênicos 

na sala de aula. Três estudantes animadores. 



 

45 

 
Foto do autor/dispositivo móvel. Apresentações dos resultados cênicos na sala de aula. Três estudantes animadores 

e um sonoplasta com celular. 

 

 
Foto do autor/dispositivo móvel. Apresentações dos resultados cênicos na sala de aula. Três estudantes 

animadores. 
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Foto do autor/dispositivo móvel. Apresentações dos resultados cênicos na sala de aula com seis estudantes 

animadores. Quatro estudantes animadores, dois iluminadores e um narrador com celular. 
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Foto do autor/dispositivo móvel. Apresentações dos resultados cênicos com seis estudantes animadores utilizando 

som e iluminação com celular. 
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A partir do momento em que terminei a minha pesquisa, tive a nítida sensação de que 

três meses não são suficientes para implementar de fato uma linguagem cênica como esta ou 

para afirmar junto aos estudantes que trabalhar com o corpo pode ser uma experiência da noção 

de alteridade. Também não é possível aferir de modo intenso e com profundidade o potencial 

pedagógico desta linguagem cênica no contexto da escola regular, como, por exemplo, 

experimentar por mais tempo essa proposta, ou levá-la para outras séries do ensino fundamental 

de escolas regulares. No entanto, as semelhanças e aspectos em comum que o teatro de bonecos 

tem com a necessidade de trazermos para o interior do ambiente escolar, ações e estratégias que 

possibilitem inovações nos instrumentos pedagógicos, fazem dessa linguagem cênica uma 

potente estratégia para repensarmos o papel da escola e seus instrumentos avaliativos. 

Diante dos questionamentos que contribuíram na condução da forma tomada por esta 

proposta pedagógica, abordei o processo de conscientização corporal como elemento central de 

suporte técnico para complementar o manuseio dos princípios técnicos do teatro de bonecos 

(foco e concentração). Percebi que tal recorte corresponde às exigências de uma educação mais 

subjetiva, artística e corporal na escola regular.    

Portanto, abordar apenas o universo da construção e confecção dos bonecos, embora 

fosse importante, implicava em diminuir as possibilidades de uma pesquisa sobre essa 

linguagem cênica dentro do contexto escolar. Isso se deve principalmente ao fato de que, neste 

contexto, o elemento mais importante não poderia ser unicamente o aspecto da técnica ou os 

processos de construção e de confecção dos bonecos. Tal reflexão me fez considerar como a 

melhor opção focalizar minha investigação no processo de conscientização corporal dos 

estudantes através desse processo de autoconhecimento do próprio corpo.  

Também relaciono esta escolha com minha defesa de uma escola transformadora, que 

deve ter repercussões artísticas e corporais. Essa perspectiva busca uma abordagem contrária à 

da escola atual, que prioriza e valoriza um processo de ensino e aprendizagem pautado, 

basicamente, na memorização do conhecimento universal, na ideia mecânica do movimento e 

com ênfase no estudo teórico, racional e abstrato dos conteúdos das disciplinas. Digo isso 

porque o aumento dos casos de violência na escola, ou os baixos índices de aprovação e os 

altos índices de abandono escolar, são cada vez mais corriqueiros. Conviver com isso como se 

fossem aspectos normais não me parece prudente diante dos problemas que a escola brasileira 

vem enfrentando. 

MINHAS CONCLUSÕES 
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Somos uma integração entre a mente, o corpo e a emoções ou aquilo que entendemos 

que somos. Portanto, aprender e ensinar também deveriam integrar estes três aspectos do ser 

humano em seus processos educativos e estratégias pedagógicas. Mas o que vemos nas escolas 

regulares é o uso de metodologias e didáticas conservadoras e tradicionais, o que não significa 

que métodos e didáticas tradicionais não sejam eficientes no processo de formação. No entanto, 

diante dos problemas que a educação enfrenta, é justo que apresentemos propostas pedagógicas 

que contribuam na resolução em parte desses problemas e que concentrem esforços numa 

formação mais integral dos estudantes, considerando as emoções que passam pelo corpo como 

fundamentais também na formação desses estudantes.       

Por isso, experimentei o processo de conscientização corporal para o trabalho de 

construção das cenas com bonecos de modo que essas cenas ficassem consistentes e 

convincentes. Relacionei isso com as possíveis contribuições de potencial pedagógico e 

transformador de um trabalho com bonecos em sala de aula. De fato, minha experiência com 

meus estudantes esteve relacionada com a ampliação das possibilidades da experimentação de 

uma linguagem teatral na sala de aula, sempre relacionada com a quebra dos paradigmas 

tradicionais do processo de ensino-aprendizagem na escola. Posso dizer que realizei tal prática 

com a certeza de que estava abrindo uma possibilidade de pesquisa, mas ao mesmo tempo 

realizando um trabalho de aprendizagem pessoal.   


