
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grupo 1: 
Pedagogias e Processos Formativos 
 
Online  
Dias: Terça (31/05) e quarta (01/06) - Horário: 9h às 12h 
Local: ZOOM 
 
Mediadora: Thaysa Petry Lisbôa 
 
1º Dia (31/05) 
 
1 - Caminhos na ponta do nariz. 
Camila Bastos 
UFPE 
 
2 - Currículo teatral, interseccionalidade e infâncias invisibilizadas: partilhas 
iniciais da pesquisa. 
Fernando Augusto do Nascimento 
UDESC 
 
3 - Perspectivas sobre o tempo do teatro na escola. 
João Paulo Ferreira Silva 
UDESC 
 
4 - Em busca de um teatro que transpasse as fronteiras da escola. 
Kauê Antonio da Silva Rocha 
UFMG 
 
5 - Juntes podemos atravessar: estratégias pedagógicas para performar a 
prática docente. 
Igor Passos 
UnB 
 
2º Dia (01/06) 
 
1 - Teatro do Oprimido como aliado na educação. 
Helen Sarapeck 
UNIRIO 
 
2 - OS CINCO CÍRCULOS: o corpo reorientado. 
Abenilson Bessa 
UFMA 
 
3 - Maria Fux e o I Encontro Latino-americano de educação através da arte (Rio 
de janeiro,1977). 
Alexsander Barbozza 
UFBA 
 
4 - O máximo no mínimo: A inserção do microconto como dispositivo criativo no 
ensino-aprendizagem não-formal de teatro 
Thaysa Petry Lisbôa 
UDESC 
 



5 - A Estética do Oprimido e o Corpo do Corpo Discente no Ambiente Escolar 
Remoto. 
Céli do Nascimento Palacios 
PPGAC/UNIRIO 
 
 



CAMINHOS NA PONTA DO NARIZ: UM OLHAR SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES 

DA PALHAÇARIA PARA UMA FORMAÇÃO DOCENTE 

 

Camila Bastos 

Universidade Federal de Pernambuco 

 

 

Este trabalho propõe uma análise curricular do curso de Licenciatura em Teatro da UFPE a 

partir da escolha metodológica pela palhaçaria na disciplina de Metodologia do Ensino do 

Teatro 4 quando ministrada pela professora Marianne Consentino. Tendo como foco a 

investigação os desdobramentos de tal abordagem na formação dos graduandos a fim de traçar 

como os caminhos indicados pelos princípios da palhaçaria reverberam no processo 

pedagógico e contribuem para uma formação de professores diferenciada, transgressora e 

poética e para uma educação que ao se reconhecer como falha busca possibilidades de 

transformação. Para tanto, recorre a uma pesquisa exploratória e descritiva com conduta 

qualitativa que reflete sobre a estrutura da educação brasileira não contemplar as complexas 

questões atuais e trazendo a palhaçaria como uma alternativa didática e recurso que possibilita 

o refinamento de competências pedagógicas necessárias para humanizar a prática docente Por 

fim, também é considerada a falta de políticas de implementação curricular para garantir que a 

palhaçaria seja efetivada na ementa obrigatória da Licenciatura em Teatro com objetivo de 

garantir um vivência que pode possibilitar uma experiência para a formação de licenciados 

mais atentos e disponíveis.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Palhaçaria; Pedagogia Teatral; Formação Docente; Análise Curricular; 

Processos Pedagógicos. 



Currículo teatral, interseccionalidade e infâncias invisibilizadas: partilhas iniciais 

da pesquisa 

 

Fernando Augusto do Nascimento; UDESC. 

 

Neste artigo compartilho o percurso inicial da minha pesquisa de doutorado intitulada 

Linguagem teatral, BNCC e infâncias: representatividades interseccionais a partir do 

currículo de teatro do ensino fundamental I, realizada no Programa de Pós-Graduação 

em Artes Cênicas da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, sob orientação 

do prof. Dr. Vicente Concilio. A pesquisa tem por objetivo investigar as aproximações 

entre os estudos pós-críticos a respeito do currículo, a pedagogia das artes cênicas e a 

interseccionalidade (gênero, sexualidade, étnico-racial e deficiência) visando elaborar 

uma proposta curricular de teatro para a Rede Pública Municipal de Tijucas – SC. Neste 

sentido, o intuito deste trabalho consiste em partilhar as primeiras inquietações acerca do 

andamento da investigação, a saber: o mapeamento de currículos de arte/teatro dos anos 

iniciais do fundamental das capitais brasileiras e a organização do curso de formação 

continuada (on-line), que será realizado com professores/as de teatro/arte/pedagogia dos 

municípios da região da Grande Florianópolis – SC. A fundamentação teórica entrelaça 

as discussões acerca de currículo (SILVA, 2003; SANTANA, 2002; ICLE, 2011; 

OLIVEIRA, 2020), interseccionalidade (BILGE, 2018; AKOTIRENE, 2018) e infâncias 

invisibilizadas na escola (PRECIADO, 2013). 

 

Palavras-chave: Pedagogia do teatro; Currículo teatral; interseccionalidade; infâncias 

invisibilizadas. 

 



PERSPECTIVAS SOBRE O TEMPO DO TEATRO NA ESCOLA. 

 

 

 

João Paulo Ferreira Silva 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) 

 

 

 

 

Resumo: A presente pesquisa investiga modos de pensar as formas escolares, estudo 

discutido por Jan Masschellein e Marteen Simons, e pergunta-se sobre como a pedagogia 

do teatro pode integrar com estas formas, e enfatiza-se práticas de escrita integradas à 

pedagogia do teatro. Pergunta-se sobre quais perspectivas estão amarradas à palavra 

escrita, construções sociais que integram a todo sujeito imerso no sistema educativo que, 

desde a Educação Infantil, instaura um modo específico de lidar consigo, com os outros 

e com o mundo através da escrita. Escritas ideogramáticas, escritas literárias, oralituras e 

dramaturgias são conceitos adotados para se ampliar relações possíveis entre pedagogia 

do teatro e escrita. Se com Maria Leda Martins e Vilém Flusser se observa na escrita um 

processo de inserção do ser no tempo, e com Martins se crítica o modo colonial como a 

escrita alfabética e a consciência histórica se pretendem construir modo universal de 

inscrição e sistema mnemônico; se com Jacques Ranciére observa-se que o tempo 

determina um modo de vida e fala-se do sistema capitalista como um sistema que distribui 

hierarquicamente o tempo (aqueles que tem e aqueles que não tem tempo), e que, na 

concepção de Ranciére, a emancipação dos trabalhadores inicia com a recuperação da 

experiência do tempo, observa-se em Jan Masschelein e Marteen Simons uma concepção 

de escola que se opõe ao sistema produtivista que distribui e determina temporalidades 

ao propor uma leitura sobre a escola a partir do grego skholé, que é comumente traduzida 

para tempo livre. Se se entende o teatro como uma manifestação artística que pode 

integrar a escrita em sua concepção, como se pensar a relação entre escrita, escola e teatro 

na sala de aula? Como reinventar modos de lidar consigo, com o outro e com o mundo 

através do teatro, da escrita e da escola?   

 

Palavras-chave: teatro escolar; escrita; pedagogia do teatro; escola 



EM BUSCA DE UM TEATRO QUE TRANSPASSE AS FRONTEIRAS DA ESCOLA  

 

Kauê Rocha 

Universidade Federal de Minas Gerais 

 

De que forma o Teatro, pensado sob o olhar da Pedagogia e tendo em vista a 

multiplicidade de métodos e metodologias inseridas nesse viés, pode ter papel 

fundamental na formação de sujeitos que se sintam provocados a atuar de forma 

crítica e coerente no mundo? Essa pergunta, advinda dos resultados de uma pesquisa 

de Mestrado, é o ponto nevrálgico desse resumo, que em cima de tal interrogação 

elabora pontuações que concernem à formação docente e ao universo escolar. A 

pesquisa entrevistou uma professora de Artes Cênicas e três de seus alunos, 

investigando o método do jogo e sua presença na escola. Dessa entrevista, 

transpareceram algumas questões relacionadas à atuação crítica desses alunos na 

dinâmica da vida social, trabalhada de forma latente através do Teatro na escola. 

Pensando nisso, notou-se que através do fazer cênico, modulado pela diversidade de 

elementos e de possibilidades inerentes a si, o aluno pode não apenas aprender 

acerca da técnica dessa arte, mas reconhecer temáticas que o possibilitem enfrentar 

as crises e temores que afligem o mundo. Para tal, pensa-se numa formação docente 

que coloque de maneira evidente para o professor a necessidade do ensino de Teatro 

transpassar as fronteiras da escola, fazendo com que o aluno leve para além da 

instituição o aprendizado ali vivenciado. Assim, vão se criando as possibilidades para 

que a sobrevivência em meio ao caos seja possível, tendo a Arte e o Teatro como 

mediadores de estratégias decisivas para o momento em questão.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Teatro. Formação Docente. Sujeito social. Escola.  



Juntes podemos atravessar: estratégias pedagógicas para performar a prática 

docente 

Igor Passos 

Universidade de Brasília (UnB) 

 

Resumo: Em minha pesquisa tenho tentado compreender como, frente a dificuldades de 

ordem material, temporal e organizacional, professores/as de Artes da Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal, licenciados/as em Artes Cênicas, trabalham com o Teatro em 

suas aulas.  

 A partir de um estudo de caso e abordagem (auto)biográfica, busco investigar e 

compreender como seis professores/as da rede pública de ensino do Distrito Federal, além 

de analisar minha própria prática, constituem suas metodologias de trabalho para inserir 

o teatro nas escolas em que lecionam. Identifico que cada professor/a performa, a partir 

da realidade em que está inserido/a, uma prática situada e singular, criando, assim, 

estratégias pedagógicas para o trabalho com o teatro. Aqui o termo “estratégia 

pedagógica” não diz respeito apenas a escolhas metodológicas, mas também, a uma 

política de re-existência dentro da escola. Para a referida comunicação, apresento a escuta 

como estratégia pedagógica a partir de duas práticas desenvolvidas por mim durante o 

ano de 2020 - o primeiro da pandemia de COVID-19 – no Centro de Ensino Médio 09, 

escola localizada em Ceilândia, Região Administrativa do Distrito Federal. 

 

Palavras-chave: professor-performer; performance e educação; estratégias pedagógicas; 

pedagogia do teatro. 

 

 



Teatro do Oprimido como aliado na Educação 

Helen Sarapeck 

PPGAC/UNIRIO 

 

A pesquisa refaz o percurso histórico de sistematização da metodologia do Teatro do 

Oprimido durante a trajetória de Augusto Boal e seus coletivos na busca por um teatro que 

fosse feito pela, para e sobre a pessoa oprimida e busca entender como é possível contribuir 

para a formação de educadoras e educadores, sejam eles ligados a educação formal ou não 

formal. Percebendo a dificuldade de acesso e compreensão do todo da metodologia, a 

proposta da pesquisa é que possa vir a facilitar o trabalho prático de multiplicadores e 

profissionais na aplicação do método dentro e fora da sala de aula, usando para isso a mina 

experiência de 32 anos de prática com a metodologia, 19 deles junto a Augusto Boal no 

Centro de Teatro do Oprimido - CTO. Faz parte compreender o caminho feito por Augusto 

Boal em seus livros, distinguindo-o da sistematização realizada pelo CTO, em especial 

durante os anos em que estive na equipe da instituição, e apresentar um formato de aplicação 

didática da metodologia para uso na educação em escolas ou fora delas. A proposta se resume 

a usar a prática adquirida para refletir o Teatro do Oprimido como um elemento fundamental 

para o debate crítico através nos espaços educacionais.   

 

Palavras Chave: Teatro do Oprimido; Educação; aplicação didática 



OS CINCO CÍRCULOS: o corpo reorientado 

 

Abenilson Jatahy Bessa 

Universidade Federal do Maranhão-UFMA 

 

RESUMO 

 

Disponibilizo uma pesquisa na área da Pedagogia Teatral, resultante de 

estudos, práticas e reflexões contínuas que geraram uma linha metodológica de 

preparação corporal de alunos-atores, nos moldes orientais; meu objeto de pesquisa 

nos últimos seis anos, que será aprofundado nas questões energéticas e subjetivas 

no mestrado. Desta forma, este recorte da pesquisa monográfica objetiva recordar os 

principais resultados do uso de recursos deste fazer teatral, dialogando o ator-corpo 

com aspectos filosóficos, éticos e estéticos, intrínsecos a estas práticas para um 

despertar do hábito de prontidão corporal no aluno, cultivando os cinco elementos 

cósmicos: Terra, fogo, água, ar e vazio. Para isto, foi proposto uma pesquisa de 

natureza básica, abordagem exploratória, com um procedimento tanto bibliográfico, 

documental como participativo, tendo por base análise quantitativa de questionário e 

qualitativa da criação de processos que foram facilitados entre 2013 e 2019. O 

processo de construção desta pesquisa, no quesito da preparação corporal, foi 

gradual e cumulativo, partindo da cooptação do público através da divulgação da 

proposta por meio do diagnostico inicial de cada período letivo da universidade federal 

e do curso profissionalizante local, oferecendo oficinas com a prática do método dos 

Cinco Círculos aliados a comunicações em eventos acadêmicos e palestra durante 

estágio acadêmico. De tal modo, durante esse período, foram facilitados uma série de 

recursos teóricos e práticos em diferentes graus de domínio e dificuldade, em salas 

de aulas das instituições citadas e de demais regiões- norte e sudeste, além de centro 

de cultura local e diferentes espaços de práticas imersivas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cinco Círculos. Preparação Corporal. Processos. Teatro 

Oriental. 

 



MARIA FUX E O I ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS 

DA ARTE (RIO DE JANEIRO, 1977) 

 

Alexsander Barbozza da Silva1 

Profª Drª Rita Ferreira de Aquino2 

Resumo 

Este estudo dançante/educativo tem como objetivo compreender a presença de Maria 

Fux no I Encontro Latino-americano de Educação através de Arte na Educação, 

realizado no Rio de Janeiro, entre os dias de 18 a 22 de setembro de 1977. De 

antemão, convém salientar que esse escrito faz parte da dissertação na qual venho 

desenvolvendo com a orientação da Profª Drª Rita Ferreira de Aquino, no Programa 

de Pós-graduação em Dança da Universidade Federal da Bahia (PPGDanca/UFBA). 

A referida pesquisa tem como objetivo compreender o legado de Maria Fux na 

historiografia do Ensino da Dança escolar brasileiro, especificamente por via da 

Escolinha de Arte do Brasil (EAB). Sendo assim, organizamos esse texto em dois 

ensaios expressivos: (1) EAB e o I Encontro Latino-americano, por fim, (2) Maria Fux 

no Brasil. No primeiro ensaio, apresentamos a programação do I Encontro Latino 

americano de Educação através da Arte ocorreu no Rio de Janeiro, em 1977, 

apresentando como tema Educação, Arte e Comunidade, sobre a coordenação 

geral de Zoé Chagas Freitas (1920-2015), que pôde contar com comissão de apoio e 

uma equipe de coordenadores subdividida por áreas, tais como: Artes Plásticas, 

Literatura, Música, Processos Pedagógicos, Arte e Ciência, Espaços Educativos, 

Dança e Cinema. A equipe de coordenadores da área de Dança foi formada pelas/os 

docentes Myda Sala Pacheco, Angel (1928) e Klauss Vianna (1928-1992). Em nosso 

entendimento a presença desse evento possibilita compreendermos como a Dança e 

seu ensino era entendido a partir da década de 1970 no Brasil e em outros países da 

América Latina, especialmente seus anseios sociais e culturais. No segundo ensaio, 

descrevemos a presença de Fux em diversas ações que desenvolveu em âmbito 

brasileiro, a saber: eventos, mediando cursos e apresentações artísticas. Por fim, 

expomos a oficina ministrada por ela no I Encontro Latino-americano intitulado Cor, 

Forma e Movimento e na qual  se aproxima com a prática pedagógica descrita em 

seu livro Dançaterapia (1988). Dessa maneira, percebemos que a presença de Fux 

nesse evento viabilizou reflexões profícuas acerca das práticas pedagógicas em 

Dança, na qual tem como cerne  a valorização e a expressão dos/das/des 

corpos/as/es. Essencialmente, ampliando seus pensamentos que a princípio se inicia 

na Argentina e posteriormente se propaga na América Latina, viabilizando um diálogo 

 
1 Artiste da Dança Pernambucana, Licenciade em Dança pela Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE), Especialiste em Arte/Educação pela Faculdade Venda Nova Imigrante (FAVENI), Mestrande 
no Programa de Pós-graduação em Dança da Universidade Federal da Bahia (PPGDança/UFBA) e 
professore de Arte EREM Sizenando Silveira (Recife). Tenho me dedicado a pesquisas sobre a 
História do Ensino de Dança Escolar Brasileiro, Currículo e Formação de Professores em Dança - 
abarbozza@outlook.com.  
2 Artista de dança, professora da Escola de Dança da UFBA, PPGDança e PRODAN. Doutora em 
Artes Cênicas, Mestre e Especialista em Dança pela UFBA. Líder do Grupo de Pesquisa ENTRE: 
Artes e Enlaces - aquino.rita@gmail.com.  

mailto:abarbozza@outlook.com
mailto:aquino.rita@gmail.com


multifacetado entre as experiências desses países, consequentemente estabelecendo 

um panorama entre a Dança e seu ensino nesses vários contextos.  

Palavras-chave: História do Ensino da Dança Escolar, Dança/Educação, EAB, Maria 

Fux. 



O MÁXIMO NO MÍNIMO:  
A INSERÇÃO DO MICROCONTO COMO DISPOSITIVO CRIATIVO NO 

ENSINO-APRENDIZAGEM NÃO-FORMAL DE TEATRO. 
 

 
Thaysa Petry Lisbôa 

Universidade do Estado de Santa Catarina 
 

Esta pesquisa de mestrado investiga a inserção do microconto, subgênero da 

prosa ficcional, como dispositivo criativo nas aulas de teatro da turma de adultos, 

na faixa etária entre 18 e 56 anos, do Programa Bolsa Técnico Cultural, realizado 

no Centro de Artes e Esportes Unificados Mestre Manequinha, instituição pública 

vinculada à Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Jaraguá do Sul, em Santa 

Catarina. Os microcontos se apresentam como possibilidade metodológica e 

pedagógica de aproximação dos alunos com o texto escrito. Um dos estímulos 

para esta pesquisa foi a identificação da crescente falta de sensibilização dos 

alunos para com a leitura de textos, especialmente com a dramaturgia - texto 

dramático escrito para teatro. Em detrimento à sensibilização, ou a falta dela, 

pela dramaturgia está o reflexo que a velocidade do mundo contemporâneo 

provocou, principalmente com o advento da tecnologia da informação e da 

comunicação via Internet, em especial na geração de 90, a preferência por textos 

literários curtos, formas de escritas instantâneas, e, outras experiências de 

miniaturização e síntese (OLIVEIRA, 2001)1. O microconto está justamente 

nessa ordem. É um texto pequeno, com ampla capacidade e potencial de 

síntese, e de expressão. O tamanho do microconto é estimado em até 150 

caracteres (o que caberia em um twit), em que autor ora revela informações a 

quem está lendo, ora oculta, exigindo, portanto, uma leitura mais verticalizada, 

um exercício profundo para suplementar a narrativa por meio do imaginário do 

leitor. Seria, então, o microconto um campo fecundo para a associação entre 

literatura e teatro? Quais procedimentos a partir dos microcontos podem ser 

potência teatral?  

Palavras-chave: Microconto; Dispositivo; Procedimentos; Pedagogia Teatral.  

 
1 OLIVEIRA, Nelson (Org.). Geração 90: manuscritos de computador. São Paulo: Boitempo, 

2001.  

 



A Estética do Oprimido e o corpo do corpo discente no ambiente escolar remoto 
 

Céli do Nascimento Palacios 
Programa de Pós graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal do Estado do 

Rio de Janeiro (PPGAC- UNIRIO) 
 
Resumo: 
Temos vivido em tempos em que o diálogo parece ter deixado de ser uma possibilidade. 
A pandemia do Corona vírus entrou, neste contexto, como um elemento de 
intensificação da separação entre as pessoas. O presente trabalho apresenta uma 
pesquisa em (des)andamento, pois seu campo foi carregado pelo tsunami do Ensino 
Remoto Emergencial: a escola básica. Pesquisava-se o corpo do corpo docente e 
discente neste espaço. O ensino remoto, contudo, fez com que esta pesquisadora 
percebesse que ainda havia uma escola constituída, de alguma forma, no imaginário, 
nas vidas das pessoas mesmo que através das plataformas digitais. Sendo assim, 
pesquisar sobre corpos políticos e solidários no ambiente escolar permaneceu 
pertinente e urgente. Não mais enfileirados em cadeiras, mas enquadrados em grades 
de plataformas virtuais (sempre sentados), nossos corpos – docentes e discentes - 
prescindiam do movimento. A partir das práticas da Estética e do Teatro do Oprimido 
de Augusto Boal e de práticas corporais da Educação Somática, buscou-se fortalecer o 
afeto, o olhar solidário para o outro, o cuidado, não só com o amigo, mas com a família 
e a comunidade. Realizou-se, então, em turmas de Ensino Médio, o debate sobre as 
opressões cotidianas a partir da Estética do Oprimido, com o compartilhamento de 
objetos de opressão e os vídeos de des-opressão em relação a estes objetos – exercícios 
postados na plataforma Google Classroom. Essas partilhas originaram escritas cênicas 
baseadas na dramaturgia do Teatro-Fórum. Observou-se que, em sua maior parte, as 
opressões relacionavam-se com o corpo dos estudantes e com a pressão decorrente da 
grande quantidade de trabalhos escolares. A pesquisa continua, no retorno ao ensino 
presencial, buscando um caminho entre os escombros deixados pelo tsunami e, 
acreditando, cada vez mais, que é no encontro presencial que realizamos nosso trabalho 
cênico-artístico. O Ensino Remoto Emergencial, como diz o próprio nome, foi uma 
emergência. 
 
Palavras-Chave: Teatro-Educação; Ensino Remoto; Corpo; Estética do Oprimido; 
Educação Básica 


