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RESUMO 

 

Em suas diversas fases de desenvolvimento o ser humano está sempre 

adquirindo conhecimentos, na tentativa de se organizar. O homem passa por 

diferentes etapas neste aprendizado, desde o chupar do polegar até elaborar 

pensamentos com diferentes estruturas. É no seio deste processo que o jovem 

irá deparar-se com a possibilidade de transformar o objeto, de acordo com a 

experiência de cada um. Sem o jogo, a brincadeira (lúdico), fica tedioso o 

processo de aprendizagem, já que o brincar e o jogar são atividades vitais, 

primordiais e essenciais, pois, esta é a maneira que o sujeito humano, 

saudável, utiliza para se estruturar como sujeito da emoção, da razão e da 

relação.  

Com relação à gestão da educação , como em muitos outros casos, está 

altamente condicionada por seu objeto, podendo restringir-se mais ou menos 

às rotinas e problemas do universo escolar conforme o entendimento que se 

tenha de educação seja mais ou menos amplo. Gerir é tomar decisões e outro 

aspecto importante da gestão da educação, além de sobre o que as decisões 

são tomadas, é quem toma as decisões.  

Exercer a Gestão é saber decidir, com base nos referendos coletivos, 

especialmente quando se trata da administração das causas públicas. Seria 

este o entendimento de Creonte, o tirano de Tebas, em Antígona?! Se o rei não 

governar, para que serve o exercício de sua soberania?! É isto que Sófocles 

nos induz a compreender, em sua narrativa?  Como poderá um rei ser 

reconhecido, se sua autoridade for abalada por lágrimas e sofrimentos dos 

particulares?! Tudo isso justifica o ato de Creonte, articulado com as leis 

votadas pelos tebanos. Creonte se auto-designa intérprete da vontade geral. 

Sua retórica visa mesmo à submissão. 

 

Palavras-Chave: JOGO, BRINCAR, EDUCAÇÃO, GESTÃO 
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INTRODUÇÃO 

 

O teatro é um campo onde se pode trabalhar o aprofundamento da 

percepção, criando assim, maneiras de observar que podem mais tarde ajudar 

na transformação humana, já que os grandes problemas da representação 

teatral não se distinguem dos grandes problemas da vida. Ele possibilita o 

desenvolvimento das intenções humanas, visando desde a liberação dos meios 

de expressão e comunicação dos indivíduos até a articulação do discurso 

cênico.  

O ensino da arte, infelizmente, ainda é contemplado sem a devida 

atenção dos responsáveis pela elaboração dos conteúdos programáticos de 

cursos para formação de professores alfabetizadores, e de propostas 

curriculares para a educação do ensino fundamental em nossas escolas. 

Embora os objetivos da educação formal contemporânea estejam direcionados 

para a formação omnilateral, quer dizer, multilateral, holística, total do ser 

humano (Saviani, 1997) o ensino das artes na educação escolar brasileira 

segue concebido por muitos professores, funcionários de escolas, pais de 

alunos e estudantes como supérfluo, caracterizado como lazer, recreação ou 

luxo – apenas permitido a crianças e adolescentes das classes 

economicamente mais favorecidas. 

Não defendo aqui a idéia corrente entre os arte-educadores de um teatro 

feito na sala de aula com seus exercícios de improvisação, sensibilização, 

através do jogo teatral; minha proposta é, antes de tudo, que o teatro e suas 

técnicas seja utilizado como veículo de transformação social. Não é minha 

intenção, com esta pesquisa, contemplar a expectativa de formar atores ou 

atrizes nas salas de aula, para isso existem os cursos de formação de atores, 

as oficinas teatrais, os cursos livres, etc., mas sim, a inserção do jovem no 

mundo do “faz-de-conta” teatral levando-o a compreender o teatro não apenas 

como uma atividade prazerosa para ver e fazer, mas também como algo que 

inquieta e esclarece. 
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Com a introdução da atividade teatral na educação, e descoberta de sua 

capacidade polarizadora, é de se esperar que o teatro passe a ser um 

instrumento cada vez mais usufruído, e, consequentemente, cada vez mais 

questionador. 
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O JOGO TEATRAL NA ESCOLA: Gestão e Teatro na 

Educação 

 

Com este estudo, ao jogo teatral é atribuída a categoria de objeto 

estético, cujo objetivo é verificar as possibilidades de realização de uma prática 

de ensino do teatro, dentro do contexto da escola pública, com a aplicação dos 

princípios da linguagem teatral. 

Assim, como objeto estético, o jogo teatral possui uma organização formal 

quando realizado em sala de aula, e a produção de sua teatralidade será 

apreciada através do estímulo e do desenvolvimento de um olhar consciente do 

aluno e também do professor. 

Alguns marcos teóricos serão utilizados para o desenvolvimento deste 

conceito, e julgo que poderão contribuir para uma reflexão sobre o processo de 

escolarização do ensino do teatro na escola pública e suas relações entre jogo, 

teatro e educação. 

Sabe-se que foi com o movimento da Escola Nova Brasileira, de 1927 a 

1935, que surgiu o processo de escolarização do ensino do teatro no Brasil. A 

Escola Nova colocou a criança no centro do processo educativo, que teve em 

Rousseau seu maior divulgador no século XVIII, e organizou as ações 

pedagógicas conforme os interesses e as necessidades dos alunos, 

exatamente o oposto do que pregava a educação de base tradicional, que tinha 

como premissa exaltar o conteúdo a ser transmitido, valorizando assim 

somente os aspectos cognitivos pertinentes à aprendizagem e os 

conhecimentos específicos de seus professores. 

Em Japiassu (2001, p.18), o autor faz referência a Richard Courtney que 

afirma que o papel do teatro na educação escolar passou a ser destacado só a 

partir da difusão das idéias de uma educação “pedocêntrica”, inspirada no 

pensamento filosófico e educacional de Jean-Jacques Rousseau.  
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A pedagogia original de Rousseau, segundo Japiassu, enfatizava a 

atividade da criança no processo educativo e defendia a importância do jogo 

como fonte de aprendizado. Suas idéias encontraram um terreno fértil no 

movimento Educação Ativa1 (liderado originalmente pelo professor doutor 

norte-americano John Dewey, da Columbia University). 

A repercussão do movimento por uma Educação Ativa se intensificou em 

muitos paises a partir do início do século XX, e no Brasil, ele passou a ser 

conhecido como Escola Nova. 

Embora a literatura dramática fosse muito enfatizada pelo teatro e pela 

educação tradicional, o processo de apropriação do texto pelos alunos não 

levava em consideração a pesquisa ativa em cena, ou seja, o jogo. Os textos 

eram marcados e decorados, sem a realização inicial de uma pesquisa e 

descoberta dos elementos teatrais diretamente no espaço cênico. 

Dessa forma, foi dentro de uma perspectiva estritamente tradicional que 

se iniciou o ensino do teatro na escola, não apenas em função do pensamento 

e das práticas teatrais dominantes que valorizavam sobretudo o jogo verbal em 

detrimento do jogo corporal, mas, principalmente, porque as formas lúdicas de 

aprendizagem estiveram ausentes da escola brasileira por um longo período de 

tempo. 

O lúdico na educação, segundo Simão de Miranda (2001, p. 41), ficou 

relegado a um segundo plano até o surgimento da Primeira República em 

1920, quando houve a criação da Educação Física como disciplina escolar. 

Assim, pela primeira vez, afirma Simão, houve a preocupação com o exercício 

da atividade psicomotora na educação. A introdução dessa disciplina no 

currículo escolar demonstrou a importância do jogo corporal e da relação 

sensível do aluno com o ambiente no processo de construção do 

conhecimento. 

                                                
1 John Dewey; destacado filósofo, psicólogo e pedagogo, nascido nos Estados Unidos, posicionou-se a 

favor do conceito de Escola Ativa, na qual o aluno tinha que ter iniciativa, originalidade e agir de forma 

cooperativa. Seus trabalhos alinhavam-se com o pensamento liberal norte-americano e influenciaram 

vários países, inclusive o movimento da Escola Nova no Brasil. Entre seus conceitos destacam-se idéias 

como a defesa da Escola Pública, a legitimidade do poder político e a necessidade de autogoverno dos 

estudantes. 
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No período colonial, o lúdico já fazia parte do teatro jesuítico, porém, é 

somente com o movimento da Escola Nova, conforme referimos anteriormente, 

Japiassu (2001, p.20) “que o papel do teatro na educação escolar, 

particularmente na educação infantil, adquire status epistemológico e 

importância psicopedagógica“. No século XX, com o desenvolvimento da 

psicologia, os interesses dos educadores pelas formas lúdicas de 

aprendizagem são renovados.  Conforme Silvana, professora de Língua 

Portuguesa e Artes na escola pública, a quem entrevistamos (pág. 25), o 

trabalho do teatro na escola é uma atividade que precisa ser lúdica, 

principalmente com relação à motivação dos alunos, sendo um grande desafio 

dos educadores de arte, fazer com que, além do projeto de um trabalho, este 

tenha começo, meio e fim, tendo este objetivo de fazer com que o aluno cresça 

neste trabalho. 

Em Teatro na Sala de Aula, de Olga Reverbel (1979, p.9) a autora afirma 

que o objetivo do Teatro-Educação “é o de favorecer a auto-expressão, 

oferecendo meios para que, gradativamente, se desenvolvam a 

espontaneidade, a imaginação, a percepção e, conseqüentemente, a 

criatividade”.  

Para Ana Mae Barbosa (1999, p.11), o ideal da livre-expressão 

transformou-se quase que em uma espécie de mito defendido por educadores 

e artistas que desejavam resguardar a ingenuidade e a originalidade da arte 

infantil. Considera a autora que, no campo do Teatro-Educação, pode-se 

perceber a presença ainda marcante de uma “pedagogia da expressão” nas 

práticas do ensino do teatro em sala de aula. 

O ensino do teatro na escola se ressente de condições adequadas e 

ideais para sua realização, solicitando do professor, o exercício constante do 

olhar no sentido de ver e reconhecer a maneira como os elementos teatrais 

podem ser organizados dentro de um todo significativo para o aluno. Este 

começa hoje, a ser pensado sob um novo ponto de vista. Essa abordagem do 

teatro essencialista ou estética, segundo Japiassu (2001, p.22) é que se 

fundamentou na especificidade da linguagem teatral e, ao mesmo tempo, 

buscou compreender seus princípios psicopedagógicos. O eixo desta 
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perspectiva pedagógica teatral é a compreensão do teatro como sistema de 

representação semiótica, como forma de expressão artística acessível a todo o 

ser humano e não apenas a um pequeno grupo de iniciados. 

Uma das funções básicas do jogo teatral, está em desenvolver a 

qualidade do olhar do aluno para perceber e reconhecer as características 

estéticas do jogo, como também para realizar o aprimoramento de sua forma 

artística. Os conteúdos teatrais devem ser organizados a partir de um 

planejamento detalhado, sem esquecer do objetivo principal, o 

desenvolvimento do pensamento teatral do aluno. 

Em Conhecimento Teatral, Bia Lessa (1985, p.1), afirma que o conteúdo é 

importante, mas é muito mais importante saber pensar como usá-lo e 

transformá-lo. Nessa perspectiva o aluno deve ter autonomia frente ao 

conhecimento. 

A construção do conhecimento em arte, segundo Barbosa (1998, p.33), 

advém da articulação de três ações como componentes da aprendizagem: o 

fazer, a leitura e a contextualização, que denominou de Proposta Triangular. 

Esta proposta enfatiza que o ensino da arte deva ser visto não apenas como 

expressão, mas também, como cultura, daí a necessidade de se 

estabelecerem relações entre a arte e o seu contexto histórico e com outras 

questões sociais. 

A pedagogia do jogo teatral com esta autora, volta-se para a criação de 

imagens dinâmicas e efêmeras que são esboçadas em sala de aula. Incentiva 

a observação e a leitura das imagens que se constroem teatralmente no 

cotidiano. Sua proposta é a promoção e o desenvolvimento teatral do aluno e 

sua consciência estética. 

Visto como jogo teatral, este é abordado na escola como um objeto 

estético que se define por seu caráter poético, crítico e fugaz. Deste modo, a 

noção do objeto estético permite uma prática pedagógica integradora e crítica, 

pois valoriza tanto o desenvolvimento expressivo e pessoal do aluno, como 

pressupõe a aquisição e o domínio da linguagem teatral, além de estabelecer 

relações com o contexto cultural do aluno e da sociedade. 
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O jogo teatral é aproximado por Huizinga (1996), ao domínio da estética, 

esclarecendo que este resiste a qualquer análise ou interpretação racional, 

podendo ser descrito apenas pelo estudo de suas características formais, 

destacando-se a intensidade, a tensão ou a incerteza, o prazer, a alegria, o 

divertimento, a atividade voluntária, o caráter desinteressado, a delimitação do 

jogo em limites de espaço e tempo, a criação de uma realidade diferente da 

habitual, o caráter fictício ou representativo, a sujeição do jogo a uma certa 

ordem e a certas regras. 

A observância em sala de aula dos princípios acima, garantem ao jogo 

teatral sua autenticidade, sua textura viva e orgânica. Caso contrário, os 

exercícios teatrais propostos pelo professor não disporão de nenhum 

significado lúdico, servindo-se apenas como recurso para o aprendizado de 

habilidades ou fixação de hábitos. É através desta abordagem lúdica que se 

reassegura, dentro da escola, uma relação pedagógica significativa tanto para 

o aluno quanto para o professor, transformando o ato de ensinar e aprender 

teatro em um processo de criação. 

A noção do objeto estético permite reconhecer que o jogo teatral 

praticado em sala de aula é dotado de uma carga expressiva capaz de 

despertar no aluno o conhecimento de si mesmo e do mundo. A instauração de 

uma experiência teatral, a partir da criação de uma realidade cênica, transporta 

o olhar do aluno para uma nova dimensão, permitindo o rompimento de uma 

visão pré-determinada e estabelecida da realidade. Assim neste movimento de 

deslocamento do olhar proporcionado pelo jogo teatral, o aluno passa a ver o 

mundo e a si próprio com outros olhos, ampliando o seu campo de 

experimentação criativa da realidade. A força criativa de um gesto, de uma 

imagem concebida pelo jogo tem o poder de tocar, de sensibilizar, de 

transformar as pessoas. Tal poder é intrínseco ao próprio jogo teatral, na 

maneira como seus elementos se articulam, no ritmo, nas cores, no desenho 

cênico do espaço e na expressão da gestualidade.  

Para Huizinga (1996, p.10), os laços que unem o jogo e a beleza são 

muitos e bem íntimos. “Em suas formas mais complexas o jogo está saturado 

de ritmo e harmonia, que são os mais nobres dons de percepção estética de 



15 

que o homem dispõe”. O calor e a energia manifestos durante o jogo são a 

certeza de que os participantes estão totalmente engajados na ação, e que o 

jogo está realmente em curso. Quando isso ocorre, pode-se perceber 

sensivelmente na sala de aula ou na sala de espetáculos esta energia 

contagiando a todos, jogadores e espectadores. Neste momento podemos 

dizer que o ato foi concretizado, o espaço foi preenchido e o jogo teatral 

cumpre seu objetivo principal: ser local de partilha, de encontro e de 

conhecimento. 

A noção do objeto estético permite que se coloque no centro do processo 

de ensino-aprendizagem em teatro a questão da teatralidade, sua criação e 

leitura no cotidiano da escola. Dessa forma, pode-se concluir que o jogo teatral 

enquanto objeto estético é a afirmação de uma presença cênica, de um objeto 

palpável, ou seja, de uma materialidade que toma forma à medida que o jogo 

se desenrola e que permite ao aluno reinventar a realidade segundo a criação 

de novos códigos e símbolos poéticos. Nestes termos, em sua estrutura 

autônoma, o jogo teatral é, ao mesmo tempo, objeto e experiência, forma e 

sentimento, matéria e consciência. 

Vigotski (2000, p. 126) reconhece o valor do jogo na construção da 

consciência individual e social da criança ao afirmar que o jogo é a primeira 

possibilidade de ação da criança numa esfera cognitiva que lhe permite 

ultrapassar uma dimensão perceptiva, exclusivamente, motora e imediata da 

realidade. Assim, para o autor, as funções da consciência humana surgem 

originariamente da ação e o jogo, enquanto tal, é suporte de representações, 

introduzindo a criança num universo de sentido e não somente de ações. 

Segundo Huizinga (1996), foi jogando que o homem organizou os 

elementos da natureza em torno de si mesmo, atribuindo-lhes uma certa 

ordem, um sentido, o que resultou no surgimento da cultura. Ele reconhece o 

jogo como uma atividade de simbolização que permite ao homem avançar no 

tempo e no espaço como ser de cultura. Para o autor, as construções humanas 

tiveram origem na atividade lúdica do homem e o ritual, enquanto jogo 

propriamente dito, teria sido o campo inicial, onde surgiram todas as formas 
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mais complexas da vida humana como a justiça, a filosofia, a religião, a 

linguagem, o esporte e a arte.  

No estado estético o homem não é mais passivo, ele age direta e 

ativamente sobre a natureza transformando-a e criando a cultura, o que lhe traz 

progressivamente a consciência de ser no mundo.  

O olhar reúne todos os demais canais e instrumentos de comunicação 

que o homem dispõe para seu relacionamento com o mundo, sejam eles visão, 

a audição, o tato, o paladar e olfato. É interessante notar que as metodologias 

sobre o ensino do teatro na educação dão ênfase aos exercícios que 

estimulam o uso consciente dos sentidos e desenvolvem a percepção sensível 

do ambiente. Pelo olhar pode-se verificar o engajamento ou não do aluno em 

relação às premissas propostas pelo jogo. Quais são, então, as características 

do olhar dos alunos na escola pública? Qual o significado deste olhar? Na 

escola os olhares se esquivam para fora da janela, para a revista de 

entretenimento, para o álbum de fotografia, numa atitude de repúdio ao 

momento presente, para fora de si. Outras vezes se perdem em angústias 

disformes, em ansiedades latentes, numa atitude que os mantêm distantes de 

um contato verdadeiro consigo mesmo e com o espaço ao seu redor.  

O alto índice de repetência e conseqüentemente da evasão escolar 

demonstra a dificuldade em se estabelecer dentro do modelo da escola pública 

brasileira uma educação centrada em valores mais humanos, uma educação 

que seja capaz de tocar sensivelmente o aluno, levando-o a vivenciar e 

reinventar o conhecimento. Pode se perceber o olhar dos alunos projetados 

para além dos muros da escola, movendo nos mesmos o desejo de ter asas, 

sobrevoar o mundo, conhecendo-o de novas maneiras. Outras vezes os 

olhares se desgastam atrás de máscaras sociais, de processos defensivos, de 

comportamentos agressivos; crianças e jovens que reagem ou se colocam 

agressivamente diante da possibilidade de comunicação e diálogo, numa 

recusa em revelar o seu verdadeiro brilho. Assim, jogar é romper com o olhar 

míope, deformante de si mesmo e do mundo, é redescobrir novas formas de 

relação, novas imagens de mundo, novos signos a partir da vivência de um 

processo criativo. É necessário na escola fornecer um apoio ao olhar do aluno, 
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estabelecer um contato verdadeiro com cada um deles. É necessário fazê-los 

sentirem-se vivos, amados, ouvidos, olhados. 

Abordando o jogo teatral dentro da perspectiva contemporânea do teatro, 

Jean-Pierre Ryngaert (2000) propõe o jogo entre diferentes “zonas de 

consciência”. Ele estabelece quatro zonas de consciência. A zona de 

consciência número um corresponde a um olhar voltado para si mesmo, restrito 

ao universo interior do sujeito. A atenção do jogador está voltada para os 

próprios pensamentos, sentimentos e para o corpo. No nível de consciência 

dois, o jogador desloca a sua atenção para o exterior, para o espaço mais 

próximo ao seu redor, estabelecendo, a partir de então, relação com os objetos 

e estímulos provenientes do ambiente. No nível de consciência três o olhar 

adquire maior abertura, amplitude, abarcando a totalidade do espaço. Já no 

nível quatro o olhar se estende para além da linha do horizonte.  

Assim, por meio deste jogo de consciência, o aluno é capaz de se ver na 

reação dinâmica com o espaço ao seu redor, percebendo-se também a si 

próprio no momento em que as formas e as imagens são tecidas diante do seu 

olhar e através de sua própria ação. Desta forma, o aluno ao mesmo tempo em 

que realiza uma ação com total envolvimento, é capaz de percebê-la com um 

certo distanciamento, tornando-se criador e observador do próprio ato cênico. 

Pode-se verificar que a perspectiva lúdica do olhar está presente também 

na própria natureza do teatro, como nos revela Pavis (PAVIS, 1999, P.372) ao 

nos trazer o significado da palavra grega “theatron”. “A origem da palavra grega 

teatro, o theatron, revela uma propriedade esquecida, porém fundamental, 

desta arte: é o local de onde o público olha uma ação que lhe é apresentada 

num outro lugar. O teatro é mesmo, na verdade, um ponto de vista sobre um 

acontecimento: um olhar, um ângulo visão e raios ópticos o constituem. Tão 

somente pelo deslocamento da relação entre olhar e objeto olhado é que 

ocorre a construção onde tem lugar a representação (PAVIS, 1999, P.372)”. 

Enquanto a palavra Teatro significa “lugar de onde se vê”, a palavra Drama, 

segundo Slade (1978, p.18) significa “eu faço, eu luto”. 
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Conforme a descrição acima, a representação teatral surge como 

resultado deste jogo de olhares, que se encontra entre dois, a meio caminho 

entre quem olha e o que é olhado. Seguindo este princípio, Ryngaert (1985) 

ressalta que a prática do jogo no ensino do teatro deve levar em consideração 

o lugar de onde se vê, e o lugar onde se é visto. Por isso o enquadramento do 

espaço é importante como procedimento metodológico durante o jogo em sala 

de aula. 

O jogo teatral é definido por Ryngaert como um meio de conhecimento, 

capaz de proporcionar uma visão crítica da realidade, e propõe, assim, uma 

concepção de jogo próxima à estética brechtiana, para quem o teatro tem a 

função didática e de divertimento. Prazer associado à educação. Educação 

associada à vida, à criação. 

Ainda segundo Huizinga (1996) escola em grego significava ócio, tempo 

para o lazer e divertimento. A relação entre professor e aluno se dava ao ar 

livre, em caminhadas junto à natureza. O aprendizado se fazia junto à vida e 

para a vida. Pouco a pouco no decorrer da história, o tempo livre, do cidadão 

livre, foi sendo organizado em períodos entre o trabalho e o lazer. A escola, 

como instituição, surge como o espaço para o trabalho sério, ficando, desde 

então, separada da vida, do prazer, do divertimento e da criação. 

A prática do jogo teatral dentro da escola também encontra superfície de 

contato com as propostas de Boal (1980), que reafirmam a prática de uma 

“educação libertadora” através da análise das relações de dominação. Tomar 

consciência desta opressão, deste corpo que não fala, não expressa, não 

reconhece em si a força da mudança, são pontos cardeais que norteiam o jogo 

teatral e a concepção de jogo proposto em o “Teatro do Oprimido”. Não é à toa 

a semelhança semântica entre “Teatro do Oprimido” e “Pedagogia do 

Oprimido”. Cada um deles reafirma à sua maneira o poder revolucionário de 

uma ação concreta no mundo associada a uma reflexão crítica.  

Boal (1980) define o “Teatro do Oprimido” como o ensaio de uma ação 

revolucionária. O teatro seria, de acordo com seu ponto de vista, um ensaio 

para a revolução, desenvolvendo a consciência crítica e a capacidade de ação 
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e realização da pessoa em relação à vida e ao mundo. Ryngaert (1981, p.78) 

cita Boal com a seguinte afirmação sobre o teatro do oprimido, “o teatro pode 

estar ao serviço dos oprimidos, para que estes se exprimam e para que, 

utilizando uma nova linguagem, descubram também novos conteúdos”. O 

principal objetivo deste “teatro do oprimido” é transformar o povo em sujeito, 

em ator capaz de modificar a ação dramática. 

O professor de teatro-educação, objetivando o desenvolvimento de um 

olhar estético do aluno, deve assumir uma atitude crítica, “dialógica”, dentro da 

escola pública. 

A proposta de “educação libertadora” proposta por Freire (1999) está no 

cerne da natureza do “jogo dramático no meio escolar”. O jogo dramático, de 

acordo com Ryngaert (1981), vai além de uma brincadeira criativa, não introduz 

apenas o aprendizado de uma realidade cênica, mas interroga e analisa o 

mundo supondo uma ação crítica e transformadora do mesmo. O jogo teatral 

como meio de conhecimento está, desta maneira, imbuído de uma proposição 

educacional no seu sentido mais amplo ao exercitar o olhar crítico do aluno. O 

exercício do jogo teatral consiste então em aprimorar a escuta e o olhar, 

qualidades necessárias à percepção estética, que tornam possível um 

relacionamento mais intenso e autêntico do sujeito com o mundo e consigo 

mesmo. 

A introdução do teatro e das outras formas de expressão artística na 

educação escolar contemporânea ocidental trouxe consigo a discussão do 

sentido do ensino das artes para a formação das novas gerações. O debate, 

longe de se exaurir, permanece aberto, alimentado por diferentes argumentos, 

que buscam justificar seu valor educativo e sua inclusão no ensino formal. 

O ensino do teatro em sala de aula faz-se em torno do pequeno, dos 

pequenos textos, dos pequenos personagens, das pequenas ações. O trabalho 

do professor consiste em aproximar estes objetos do contexto e do universo 

vivencial dos alunos, de maneira a tornar o jogo teatral, uma experiência 

concreta, viva e espontânea. 
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É importante promover e incentivar a integração da escola à comunidade, 

com a proposta de passeios e ainda a realização de eventos culturais na 

própria escola. Ao propor uma Pedagogia do Jogo, o professor deve estimular 

e mobilizar a escola, o corpo docente, diretores e pais para que estes eventos 

ocorram com mais freqüência. Desta maneira é necessário criar oportunidades 

para que os alunos saiam do âmbito da escola e reconheçam que o 

aprendizado ocorre na vida, a todo instante e também de maneira informal. É 

importante provocar no aluno a curiosidade e o interesse pelo que ocorre ao 

seu redor e ampliar o seu horizonte cultural. Sair dos muros da escola é uma 

atividade saudável, inspiradora, faz do ensino-aprendizagem um ato dinâmico, 

ativo e interativo. Em “A Imagem no Ensino da Arte”, de Ana Mae Barbosa 

(1999, p. 27), a autora afirma que se a arte não fosse importante não existiria 

desde o tempo das cavernas, resistindo a todas as tentativas de menosprezo. 

Ela pensa a necessidade da arte em duas etapas fundamentais do ser humano 

em sociedade: o momento de sua alfabetização e a adolescência. Estes dois 

momentos evocam no senso comum instantaneamente necessidades de 

natureza diferente: a alfabetização como necessidade de conquista de uma 

técnica e adolescência como necessidade de conquista de equilíbrio 

emocional. Não se alfabetiza fazendo apenas as crianças juntarem as letras. 

Há uma alfabetização cultural sem a qual a letra pouco significa. A leitura 

social, cultural e estética do meio ambiente, vai dar sentido ao mundo da leitura 

verbal. Por outro lado, a arte facilita o desenvolvimento psicomotor sem abafar 

o processo criador.  

Em uma entrevista concedida a Flávio Amaral, editor executivo da 

Agência Repórter, publicada na Revista Educação, São Paulo, em Maio de 

2005, Ana Mae Barbosa (arte-educadora) diz não ter dúvidas sobre a 

importância do ensino de arte nas escolas. Além de incentivar a criatividade, a 

professora aposentada da Universidade de São Paulo (USP) acredita que a 

arte facilita o processo de aprendizagem e prepara melhor os alunos para 

enfrentar o mundo. Afirma que a arte torna os alunos mais sensíveis, 

desenvolvendo assim a cognição e a capacidade de aprender.  
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Sobre a influência da arte na capacidade de aprendizagem, ela diz que a 

arte leva os indivíduos a estabelecer um comportamento mental que os levam 

a comparar coisas, a passar do estado das idéias para o estado da 

comunicação, a formular conceitos e a descobrir como se comunicam esses 

conceitos. Todo esse processo se faz com que o aluno seja capaz de ler e 

analisar o mundo em que vive, e dar respostas mais inventivas. A arte não tem 

certo ou errado, o que é muito importante para as crianças que são rejeitadas 

na escola por terem dificuldade de aprender, ou problemas de comportamento. 

Na arte, eles podem ousar sem medo, explorar, experimentar e revelar novas 

capacidades.  

Com relação à forma de ensino, a autora diz que a arte não depende de 

como é ensinada. O bom ensino de arte precisa associar o “ver” com o “fazer”, 

além de “contextualizar” tanto a leitura quanto a prática. Essa teoria ficou 

conhecida como “abordagem triangular”.  

Flávio Amaral quis saber da autora se, historicamente, o ensino de arte 

passou a ser mais valorizado nas escolas, e ela respondeu assim: No ano que 

vem, faço 50 anos de arte-educação. O progresso é imenso. Antes havia uma 

rejeição. Hoje, a arte está presente nas faculdades de Pedagogia. Um diretor já 

traz da universidade a idéia da importância da arte para as crianças e os 

adolescentes. A pesquisa universitária também passou a ser respeitada. Em 

1972, quando decidi fazer o mestrado, não achei ninguém no Brasil que 

quisesse me orientar. Fui para os Estados Unidos e pedi bolsa. A Capes 

respondeu com uma carta em que dizia que arte-educação não era uma área 

de pesquisa. Hoje, você tem centros muito bons. Em pouco mais de 30 anos, a 

área está reconhecida a ponto de eu receber, em 2004, a Ordem Nacional do 

Mérito Científico. 

Com relação à valorização da arte-educação pelos governos, ela diz que 

ainda está faltando reconhecimento, mas que tem mudanças interessantes. A 

iniciativa do governo de São Paulo de permitir que o professor faça mestrado 

ou doutorado sem prejuízo dos vencimentos é uma grande abertura. Outra 

experiência interessante é colocar o especialista em arte-educação para dar 

aula no primeiro ciclo do ensino fundamental. Mas ainda há alguns 
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escorregões, até mesmo do governo paulista, como os concursos exigindo 

polivalência. Outra coisa muito boa foram os CEUs (Centro Educacional 

Unificado), que foi uma invenção maravilhosa ligar educação e cultura, levar 

espetáculos para a escola. Esta foi a melhor iniciativa em arte-educação no 

Brasil. 

A respeito da influência de Paulo Freire em sua vida, Ana Barbosa 

descreve o seguinte: Paulo Freire me pegou em um momento em que eu 

reagia à educação e me convenceu que educação não é repressão, pode ser 

um processo de libertação. Minha família só me deixava trabalhar como 

professora e eu fui fazer um cursinho para um concurso. Ele era o professor de 

português. Na primeira aula, ele pediu às alunas que escrevessem por que 

queriam se professoras. Eu, odiando aquilo tudo, escrevi por que não queria 

ser: que estava sendo obrigada pela família, que preferia trabalhar em 

escritório, que educação não levava a nada e coisas do tipo. No dia seguinte, 

ele entregou as redações de todo mundo menos a minha. Disse que queria 

conversar. No dia seguinte, após umas quatro horas de conversa eu saí 

completamente convencida de que a educação é algo reestruturador do 

indivíduo. Passei no concurso e ele me convidou para trabalhar com ele. 

Ficamos muito ligados e mantivemos o contato mesmo durante o exílio no 

exterior dele e o meu exílio em São Paulo. Filosoficamente, ele é um dos 

quatro pensadores da educação que norteiam o meu trabalho.  

Assim, ao tecer este maravilhoso e merecido elogio àquele que é 

considerado por muitos como o maior educador deste país, a autora encerra a 

entrevista. 

Viola Spolin (1906-1994), conforme Japiassu (2001, p. 34), afirma que a 

escritora sistematizou procedimentos metodológicos para o desenvolvimento 

de um trabalho pedagógico com o teatro na educação pela formulação original 

do conceito de jogo teatral. O sistema de jogos teatrais da atriz, professora e 

diretora de teatro norte-americana foi particularmente difundido partir dos anos 

60. Seu sistema de jogos teatrais tem sido utilizado não apenas no treinamento 

de atores, mas em programas de estudo para conscientização da comunicação 

não-verbal e para dinâmica de grupos. Nos Estados Unidos, o método de 
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Spolin (1975) foi adotado no treinamento de professores e em inúmeros 

programas de formação na área educacional e pedagógica, não 

necessariamente vinculados ao ensino do teatro. Seu método foi 

experimentado com estudantes e profissionais de teatro, com professores e 

alunos do ensino fundamental e médio, em programas educacionais de 

crianças portadoras de necessidades especiais, em cursos para o estudo de 

idiomas, religião, psicologia e em centros de reabilitação de crianças 

delinqüentes. Constatou que seu sistema de jogos teatrais era um processo 

aplicável a qualquer campo, disciplina ou assunto por “possibilitar um espaço 

possível para interação e comunicação verdadeiras entre sujeitos”. 

Embora originalmente voltada para o ensino do teatro, a proposta 

metodológica de Viola Spolin não exclui a possibilidade de seu uso 

instrumental em diferentes áreas de aplicação. A diretora oferece um 

significativo avanço para a pedagogia teatral ao formular, pioneiramente, o 

conceito de jogo teatral. Seu sistema de jogos teatrais é uma metodologia que 

tem se revelado eficaz para o ensino do teatro a crianças e adultos. Sua 

proposta tem informado uma quantidade expressiva de práticas pedagógicas 

teatrais na educação infantil, no ensino fundamental, médio e superior 

brasileiro e se configura numa âncora para o trabalho de teatro-educadores, 

tanto no âmbito da educação escolar, quanto no nível da ação cultural em todo 

o país. 

Dessa forma, o teatro educativo, como instrumento imprescindível na 

produção do conhecimento, consiste em trazer para a sala de aula as técnicas 

do teatro e aplicá-las no desenvolvimento e na comunicação desse 

conhecimento. O teatro pedagógico já é considerado um recurso fundamental 

para a formação comportamental do indivíduo, que é uma ação pedagógica 

proposta neste trabalho.  

Como instrumento dessa formação comportamental, o teatro é orientado 

para o ensino de valores e de aspectos psicológicos do comportamento, do 

valor do conhecimento, da temperança, da coragem cívica, da justiça; poderá 

ser usado para exemplificar opções vocacionais, ensinar rudimentos de boas 
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maneiras e etiqueta, auxiliar o raciocínio na tomada de decisões e iniciativas e, 

principalmente, no modo de relacionar-se com pessoas e com a vida em si.  

O meio utilizado para a concretização dessa pesquisa centrou-se no “jogo 

teatral” em sala de aula, pois, através dele, pode se construir e reconstruir 

conceitos a partir das relações do docente e do discente para com o mundo a 

sua volta. 

 

Entrevista I: Professora Silvana 

TRANSCRIÇÃO I 

1- Como você percebe o trabalho do teatro na escola? 

- Em primeiro lugar eu vejo o trabalho do teatro na escola como uma 

atividade que tem que ser lúdica, o aluno tem que começar o trabalho e tem 

que concluir, porque o grande problema é a desmotivação, então o nosso 

grande desafio é fazê-los motivados para além de ter o começo, meio e fim de 

um projeto de trabalho, que ele cresça dentro desse trabalho, a motivação é o 

grande barato, falando na linguagem deles, para que esse trabalho seja 

desenvolvido na escola, ele acaba sendo relacionado a todo currículo escolar 

principalmente na área que eu atuo que é o ensino fundamental II. 

2- Como se dá o desenvolvimento cultural e intelectual do aluno pelo 

teatro na escola? 

- Ele promove o teatro, o trabalho de leitura, que é cultural e 

automaticamente desenvolve o intelecto. Problema escolar hoje em dia é a 

falta de leitura, os alunos chegam às séries finais com problemas de leitura, 

sem alfabetização, o meu enfoque como professora de português sempre foi 

de imediato a solução para esses meninos, a leitura, então, essa promoção da 

leitura o conhecimento de novas linguagens, de acesso a textos, de pessoas 

que são especialistas em fazer isso, de escrever, peça fundamental para 

começar a pensar a deslumbrar o desenvolvimento deles, é a leitura em 
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primeiro momento, não é a leitura superficial, não é a leitura “falar” o que se 

está vendo, e sim a leitura daquilo que é interno, como a vivência e o 

conhecimento de mundo dele passa a ter um elo com aquilo que ele está 

lendo, aquele contato que ele tem, então, o desenvolvimento é muito rápido, 

esse último trabalho que você foi assistir, “O Fingidor”, eu comecei dia 4 de 

abril, nós apresentamos na feira cultural dia 22 de setembro, então, 5 meses 

para eu perceber um desenvolvimento e um crescimento monstruoso, com 

relação a isso, a leitura e junto com isso a dicção, a clareza, a firmeza, então 

hoje em sala de aula quando eu peço uma leitura de um texto qualquer de um 

material didático é gritante a diferença entre  um aluno que fez a oficina de 

teatro para aqueles que não fizeram, ele se destaca, a leitura dele tem firmeza, 

tem musicalidade, tem entonação, tem pausa, é o momento que, se alguém 

está conversando e quando ele lê, a classe para de conversar, ou esse alguém 

para de conversar, é diferente , postura na cadeira, eles têm o hábito de ler 

meio curvados, justamente por insegurança, o aluno do teatro está ereto, ele 

faz a leitura porque ele sabe que ele precisa trabalhar o diafrágma, a 

respiração, é outra postura, é muito interessante, é um desenvolvimento global, 

ele é cultural, é intelectual. 

3- Há quem afirme que o teatro por si só, é uma ação educativa. Como 

você considera esta afirmação? 

- As pessoas afirmam que o teatro por si só é uma ação educativa, e é, 

daí eu puxo o fio da disciplina, com a freqüência, compromisso, uma vez que o 

teatro é uma arte coletiva, se eu não estou presente, se eu não estou no 

horário, eu estou interferindo no desempenho do meu colega, à medida que ele 

aprende, que ele tem que cuidar das coisas dele, que ele tem que ajudar a 

montar um cenário, tem que ajudar a preparar a sala para ele poder fazer as 

atividades físicas para a preparação vocal, é uma ação disciplinadora, então 

essa disciplina que é o que a gente precisa no mundo e não só na escola, ela é 

altamente educativa, isto é para o ser humano, nós percebemos a reação em 

sala de aula e fora da sala de aula, a questão de respeitar o espaço; olha ! as 

pessoas estão estudando, não é um horário nosso, já que os ensaios estão 

fora do horário, então a disciplina, e o respeito é uma ação educativa, e  é 
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fundamental, eu acho que o teatro trabalha o ser humano no seu todo, 

internamente e externamente falando e obviamente para ele  poder se situar 

como cidadão perante a sociedade, então essa afirmação é clara, é única, não 

é uma pseudo afirmação, tem que ser. 

4- E com relação à escola pública, é a mesma coisa? 

- É a mesma coisa, eu estou tendo outra experiência com um grupo do 

Estado, a escola pública, apesar do trabalho ser menor eu senti que eles  estão 

se sentindo um pouco estrelas por conta disso, como é um ambiente que não 

acontece nada diferente, frente a mesmice às vezes até a mediocridade por 

conta de que as pessoas julgam que a escola pública é um lugar que é um 

depósito, porque lá, o que o aluno render está bom, quer dizer, eles são uns 

coitadinhos, então como eles se destacaram muito, e renderam muito 

rapidamente, eu senti que eles acabaram desenvolvendo um sentimento de 

presunção mesmo de “eu sou um pouco superior” apesar de eu ter trabalhado 

muito, eu falei, vocês são especiais, porque vocês estão aqui a serviço das 

pessoas, mas vocês não são melhores, muito pelo contrário, a pessoa que 

serve tem que trabalhar com humildade e oferecer o prazer para quem está 

sendo servido, que é o caso dele, e aí eu tive que dar uma retomada nos 

trabalhos porque me apaixonei por eles e aquilo que a gente acaba às vezes 

vendo além do que é, a gente acaba romanceando demais a situação, com um 

grupo serviu porque eles reagiram de uma maneira gostosa e o outro não 

porque teve uma reação totalmente diferente, nem todo mundo aceitou, eu 

acho que a disciplina foi trabalhada de uma maneira diferente com eles. 

5- Você acha que dá para incluir a disciplina do teatro no currículo 

escolar? 

- O teatro foi muito importante porque trabalhou com uma auto-estima que 

era muito abaixo, então qual é a tendência? Trabalhou tanto com a auto-estima 

que eles se super-valorizaram, na verdade tinha uma supervalorização, só que 

eles tinham que saber colocar isso no patamar certo, porque a auto estima da 

escola pública é muito aquém da escola particular, a escola particular já vem 

com um lidar, com um tratamento mais respeitoso, a escola pública não, a 
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partir do momento até que ele recebe o material didático as pessoas estão 

dizendo, “olha, você é um coitadinho, você não tem condições de comprar”, 

então a auto estima dele indiretamente e involuntariamente é baixa, o fato de 

ganhar as coisas de ter alguma facilidade ou até na própria vida que eles levam 

na comunidade faz com que a auto estima despenque. Então é isso, de 

qualquer forma é uma disciplina que tem que constar no currículo, porque de 

todos eles, a minha cobrança, todo bimestre eu vou verificar as notas, quem 

não estiver com a nota adequada vai sair, porque se não os pais vão alegar 

que o teatro está atrapalhando.  

- O que os pais acham dessa disciplina? Alguns acham que é fútil?  

- Alguns acham que é até por causa da simplicidade deles, só eu acabo 

conscientizando do contrário, porque o meu objetivo lá é exatamente esse, é 

educativo, não iludi-los dizendo que se eles forem atores e atrizes eles vão ser 

ricos e famosos, muito pelo contrário, eles vão ter uma possibilidade de 

crescimento em qualquer profissão que eles resolvam seguir, eles serão bem 

sucedidos se eles tiverem um trabalho teatral na vida, desinibição, auto-

afirmação, o auto-conhecimento, esse é o grande resultado do teatro para a 

educação. 

 

Análise Compreensiva I:  

 

           Para a Profª. Silvana, o lúdico em sala de aula é imprescindível para o 

crescimento do aluno, e. principalmente, incentivá-lo a prosseguir sempre 

animado e interessado no desenvolvimento das atividades propostas, as quais 

devem ser concluídas completamente. 

 Um dos grandes problemas da educação hoje é a falta de leitura, uma vez que 

alunos estão recebendo seus diplomas praticamente sem saber ler 

corretamente, por isso, afirma a Profª., que sempre procurou direcionar o foco 

de suas aulas para leitura, porque julga que a boa leitura promove o aluno em 
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todas as áreas, principalmente com relação ao teatro, que é um campo cultural, 

que, com o seu desenvolvimento, aprimora também o intelecto, aumentando 

assim, consideravelmente, o seu conhecimento de mundo. O uso freqüente de 

leitura de textos teatrais, faz com que esses alunos se destaquem em todos os 

sentidos em relação a outros que não participam dessas leituras.  Silvana faz 

questão de afirmar que o teatro é, sem dúvida, uma ação educativa, portanto, é 

uma ação disciplinadora, pois o aluno aprende a respeitar o próximo, 

principalmente quando cumpre com seus deveres e obrigações, evitando, 

assim, prejudicar os demais. Enfatiza que a disciplina do teatro não é só 

necessária na escola, mas, também no mundo. Para a Profª., o teatro trabalha 

o ser humano no seu todo, por dentro e por fora, fazendo com que ele não se 

desvirtue dos princípios que norteiam a cidadania.  A experiência da Profª. 

Silvana com a Escola Pública, faz com que ela ateste categoricamente que o 

mesmo acontece lá também. De acordo com suas atividades, ela percebeu que 

houve um excelente desenvolvimento dos alunos, muito interesse, que fez com 

que muitos se destacassem com relação aos demais. Embora a Escola Pública 

seja carente de recursos, é sempre possível trabalhar, desde que haja 

interesse no exercício da criatividade. Segundo a Profª., uma das virtudes do 

teatro é trabalhar a auto-estima. Sabe-se que na Escola Pública a auto-estima 

fica muito abaixo da escola particular, cujo aluno já vêm com a auto-estima 

elevada, com um tratamento respeitoso, bem ao contrário do que acontece 

com os alunos da Escola Publica. Porém, quando a auto-estima é bem 

trabalhada com os alunos da Escola Pública, corre-se o risco dos alunos se 

supervalorizarem, então, nesse momento, é necessário ensinar que auto-

estima demais pode ser prejudicial. Justamente por isso essa matéria deve 

fazer parte do currículo, mas é preciso observar, também o rendimento das 

demais disciplinas, pois, nenhuma disciplina pode ficar em segundo plano em 

detrimento do teatro, muito pelo contrário. O teatro por ser educativo, e por 

trabalhar muito a desinibição, a auto-afirmação e o auto-conhecimento, faz com 

que o aluno cresça em todos os sentidos. É preciso deixar claro que o objetivo 

dessa disciplina não é formar atores e atrizes e colocá-los no mundo da fama, 

mas formar cidadãos, capazes de terem um bom desenvolvimento em todas as 

profissões. Esta é, sem dúvida, a grande contribuição do teatro para educação. 
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Entrevista II: Professora Helena Albuquerque 

TRANSCRIÇÃO II 

 No trabalho que assessoramos a Profª. Vitória e eu, de capacitação de 

lideranças educacionais: supervisores de ensino, diretores, coordenadores 

pedagógicos, utilizamos vários tipos de linguagem: cinema, fotografia, música e 

também a linguagem do teatro. Coincidentemente estava sendo levada no 

TUCA a peça Antígone. Vitória foi assistir e achamos que seria muito fácil 

trabalhar os conceitos de autoridade, autoritarismo, o compartilhar, o respeito 

humano, por meio dela. Nesse curso usamos uma metodologia pela qual 

escrevíamos para os participantes, respondendo às indagações que faziam. 

Quase sempre não há texto pronto adequado a responder uma determinada 

pergunta. Decidimos usar a peça como uma resposta nossa a aquilo que 

percebíamos e que os participantes denunciavam: autoritarismo dos 

superiores, atitudes autoritárias, desconhecimento da concepção de autoridade 

e outros pontos. Com o teatro substituiríamos vários textos, muitos não 

tínhamos tempo de escrever. O teatro aproxima as idéias dos sujeitos, ele 

mexe com o homem na sua totalidade, interage com suas emoções, facilita a 

percepção de várias imagens de homem, a apropriação mais forte de conceitos 

e a compreensão. A peça foi usada justamente por isso. Após cada 

apresentação os atores conversavam com o público, discutiam os papéis. 

Houve muita disponibilidade do diretor e atores. Os atores foram brilhantes não 

só durante a peça, mas no diálogo com os participantes do curso. Assistimos 

tantas vezes que percebíamos quando um ator faltava, quando o desempenho 

continha mais emoção. Após a conversa entre atores e público abordávamos 

os fundamentos teóricos da administração articulando com aquilo que fora 

vivenciado no teatro.  Comprovamos que a aprendizagem foi efetiva e a 

compreensão total. Faziam transferências para a prática com facilidade. 

Identificavam chefes autoritários. Associavam os conceitos a pessoas e 

situações com rapidez, porém reforçamos que o nosso objetivo era provocar 

uma auto-avaliação, subsidiar teoricamente para uma auto-avaliação contínua, 
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ali estavam as lideranças da rede de ensino estadual e o autoritarismo não leva 

a lugar nenhum.   

Deste trabalho surgiu este livrinho de educação continuada. No texto da 

Vitória, ela faz um resgate disso e ela fala isso que eu estou falando pra você 

de uma forma mais acadêmica do texto dela, porque ela fala o que está 

acontecendo, entendeu? Antígona é uma peça, que é terreno fértil para você 

trabalhar a autoridade, porque você mostra que o direito pode fazer um uso 

inadequado do poder, e esse é o nosso maior problema no mundo inteiro, as 

pessoas ocupam ou utilizavam o poder contextual e aí a questão do poder é 

utilizá-lo como fonte do poder textual, e se ocupam da posição que é fazer 

malefícios e aí entram Edgar Morin, eu estou trabalhando com vocês que o 

homem é só razão, ele é sentimento, é corporidade, ele tem afeto e é na 

realidade o próprio homem, é um ser complexo, e o teatro mostra isso, porque 

ele foca todas as facetas e ele dá várias imagens de homem, através do texto, 

e você pode associar muito bem com várias coisas. 

 

Análise Compreensiva II: 

 

As Professoras, Helena e Vitória, da PUC – SP, assessoraram um 

trabalho de capacitação de lideranças educacionais, com a participação de 

diversos profissionais da área, em que foi utilizado vários tipos de linguagem. 

Na mesma época, a peça Antígona estava em cartaz no TUCA, e retratava 

muito bem os conceitos de autoridade, autoritarismo, o compartilhar e o 

respeito humano. Assim, a peça foi utilizada como exemplo e resposta às 

reivindicações e propostas dos participantes. Uma vez que o teatro mexe com 

o homem em sua totalidade, a peça foi amplamente debatida juntamente com 

os atores após cada apresentação. De acordo com os debates sobre Antígona, 

os fundamentos teóricos da administração foram abordados conforme o roteiro 

da peça. Assim, os participantes puderam fazer uma análise bem sucinta sobre 

o tema em questão, e, também, puderam fazer uma auto-avaliação, já que 

naquele trabalho se encontravam as lideranças da rede de ensino estadual, e, 
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com o exemplo maravilhoso da obra de Sófocles, todos puderam analisar que o 

autoritarismo não tem mais lugar no mundo contemporâneo. Um dos grandes 

males do mundo é o mau uso do poder ou o seu uso inadequado por parte 

daqueles que o detêm. 

 

TEATRO E GESTÃO: A QUESTÃO DA AUTORIDADE E 

DO PODER EM ANTÍGONA 

 

Autoridade é um tipo de poder e baseia-se no reconhecimento da 

legitimidade ou na legalidade da tentativa de exercer influência. Os indivíduos 

ou grupos que tentam exercer influência são percebidos como tendo o direito 

de fazê-lo dentro de limites reconhecidos, um direito que decorre de sua 

posição formal numa organização. 

O poder é a capacidade de exercer influência. Com isso, quem detém o 

poder muda o comportamento e as atitudes das outras pessoas. E a influência 

provoca uma mudança no comportamento ou na atitude de outra pessoa. Por 

exemplo: uma pessoa que trabalha duro pode influenciar outras e aumentar a 

produtividade. Também os administradores podem usar sua influência para 

elevar a auto-estima em relação ao tipo de trabalho desenvolvido pelo grupo de 

trabalhadores, ou então, usar sua influência para mudar estratégias usadas 

pela direção, pelas autoridades governamentais, ou ainda pelos consumidores. 

O conhecimento de Antígona é de suma importância a todas as pessoas 

que aspirem aos avanços civilizatórios da humanidade, pela incomparável 

envergadura deste debate do indivíduo com a intransponível e impessoal 

autoridade do poder, em um diálogo que se estende além das palavras e que 

invariavelmente só encontra o seu desfecho no desenrolar dos fatos que 

recaem sobre o indivíduo e refletem no Estado: a ação de Antígona é tida como 

o germe do chamado “direito natural”, do qual deriva o “direito de resistência”; 

abre o precedente para a formulação de uma nova concepção jurídica, na 
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Magna Carta de João Sem Terra, em 1215, “The Law of the Land”; “Due 

Process of Law”, princípio genérico que vem encontrar a consagração em 1948 

com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, formulada pela ONU em 

Paris, que determina que toda pessoa tem direito, em condições de plena 

igualdade, a ser ouvida publicamente e com justiça por um tribunal 

independente e imparcial, para a determinação de seus direitos e obrigações 

ou para o exame de qualquer acusação contra ela em matéria penal.  

Antígona, de Sófocles, tem sido alvo de intermináveis especulações das 

mais variadas naturezas, referências para o desenvolvimento de teses 

multidisciplinares, base de estudo para a criação de leis ou fonte de 

investigação e modelo para a estratégia política em tempos de guerra. 

A ação da peça põe em confronto os ideais básicos de uma sociedade, os 

interesses do estado e as questões familiares encontram-se no impasse, as 

tradições religiosas e as atualidades políticas estabelecem o insolúvel conflito 

entre presente, passado e futuro que a humanidade ainda há de resolver um 

dia. 

Sófocles, em Antígona mostra que, em razões de Estado, Creonte proíbe 

Antígona de sepultar seu irmão Polinice. Ela se recusa a obedecer. É a 

afirmação da consciência sobre a lei, da cidadania sobre o Estado. Para 

Sócrates, a ética exige normas constantes e imutáveis. Não pode ficar na 

dependência da diversidade de opiniões. Em República (Platão), lembra que 

para Trasímaco a ética de uma sociedade reflete os interesses de quem ali 

detém o poder. 

Mas, o que é o poder? É o direito concedido a um indivíduo ou 

conquistado por um partido ou classe social de impor a sua vontade à dos 

demais. Aristóteles nos arranca do solipsismo ao associar felicidade e política. 

Mais tarde, Santo Tomás, inspirado em Aristóteles, nos dará as primícias de 

uma ética política, priorizando o bem comum e valorizando a soberania popular 

e a consciência individual como reduto indevassável. Já Maquiavel, na 

contramão, destitui a política de toda ética, reduzindo-a ao mero jogo de poder, 

onde os fins justificam os meios.  
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A grandeza do ser humano para Kant não reside na técnica em subjugar 

a natureza, e sim, na ética, na capacidade de se auto-determinar a partir de 

sua liberdade. Há em nós um senso inato do dever e não deixamos de fazer 

algo por ser pecado, e sim por ser injusto. E nossa ética individual deve se 

complementar pela ética social, já que não somos um rebanho de indivíduos, 

mas uma sociedade que exige à sua boa convivência, normas e leis e, 

sobretudo, a cooperação de uns com os outros. 

Na fala de Sófocles, o fato de Antígona desafiar as leis de Tebas, mostra 

a contradição entre duas leis que se enfrentam no imaginário dos sujeitos-

personagens. Enterrar o irmão, contrariando o tirano Creonte, é obedecer ao 

próprio sentimento de fraternidade, dirigida pelas leis do Oikós, faz de Antígona 

uma figura de rara tenacidade e convicção. A consciência individual se 

sobrepõe à norma do Estado, levando em decorrência ao aniquilamento. 

Aparece aí a face mais repressora do poder, diante do qual as subjetividades 

são aniquiladas. 

Este texto lítero-filosófico de Sófocles, enquanto narrativa metafórica da 

autoridade e do poder, como mediação da subjetividade entre o público e o 

privado, traz uma Antígona que age em defesa da identidade, do sagrado da 

intimidade. O seu sofrimento, ao ver o corpo de Polinice, assume proporções 

gigantescas. Está exposta a face íntima da dor, em praça pública. O Oikós foi 

violado, sua intimidade escancarada pela decisão do poderoso, que argumenta 

a legitimidade de seu ato, respaldado na determinação regulativa dos tebanos. 

Ela prefere o culto aos deuses à obediência humana.  

Exercer o poder é saber decidir, com base nos referendos coletivos, 

especialmente quando se trata da administração das causas públicas. Seria 

este o ensinamento de Creonte, o tirano de Tebas? Se o rei não governar, para 

que serve o exercício de sua soberania? É isto que Sófocles nos induz a 

compreender em sua narrativa? Como poderá um rei ser reconhecido, se sua 

autoridade for abalada por lágrimas e sofrimentos dos particulares? Tudo isso 

justifica o ato de Creonte, articulado com as leis votadas pelos tebanos. 

Creonte se auto-designa intérprete da vontade geral. Sua retórica visa mesmo 

a submissão. 
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O rei tebano procura exercer o poder envolvendo a assembléia dos 

cidadãos envolvidos pelo culto à Pátria. A tragédia narra um poder tiranizado 

que joga com os brios dos cidadãos, envolvendo-os em decisões maniqueístas. 

Bons e maus isolados por interditos legais, construídos por paradigmas de 

obediência e rebeldia. É dos humanos a experiência de conflito, os deuses não 

a possuem. 

Antígona não pode fugir da condenação determinada por Creonte, mas 

não reconhece nele a autoridade para tirar sua vida. Não identifica na vontade 

do tirano o desígnio dos deuses. Rebela-se contra essa prerrogativa real, ainda 

que admoestada por seu atrevimento. E diante da interrogação de Creonte 

sobre sua ousadia em desobedecer às leis, assim Antígona responde: “É que 

Zeus não as fez, nem as fez a justiça que demora junto aos Deuses 

subterrâneos. Eu não pude acreditar que teus decretos, pois não és mais que 

um mortal, pudessem revogar as leis não escritas e infalíveis do céu (...) Não é 

de hoje nem de ontem que elas são imutáveis, seu poderio é eterno e ninguém 

sabe há quanto tempo nasceram” (o autor). 

O fato do Direito sobrepujar as leis remonta aos tempos da Grécia antiga, 

e foi muito bem retratado nessa tragédia, por volta de 600 A.C. Hoje, sabe-se 

que o respaldo para toda e qualquer norma jurídica está nas normas da Carta 

Maior. Por isso importância e mencionar que a Administração deve atender à 

lei e ao Direito, entendendo-se este como a garantia de obediência aos 

cânones constitucionais e à Justiça. 

Consciente de sua lucidez, Antígona sempre soube que sua escolha 

rebelde produziria ações públicas, nas quais o rei invocava sua autoridade 

sobre Tebas. Produz uma ética da subversão e mostra ao todo poderoso 

governante que os demais tebanos pensam como ela, mas, assim como 

Ismênia, temem a brutalidade de Creonte e por isso silenciam. Hêmon, noivo 

de Antígona e filho do rei, ao implorar ao pai que recue em sua decisão é 

acusado de exaltar os rebeldes. A contestação de Hêmon difere da rebeldia de 

Antígona por uma questão de princípios. Enquanto que a jovem princesa 

encaminha sua decisão por acreditar na lei dos deuses, seu noivo não quer 

perder sua felicidade, não quer abortar seu projeto de vida. Ambos interrogam 
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o poder, embora nenhum deles tenha êxito em alterar as decisões do 

poderoso.  

Ao suplicar pela vida de sua amada, Hêmon e Creonte travam o seguinte 

diálogo: 

Hémon – Ouve: não há Estado algum que pertença a um único homem! 

Creonte – Não pertence a cidade, então, a seu governante? 

Hémon – Só num país inteiramente deserto terias o direito de governar 

sozinho! 

Creonte – Bem se percebe que ele se tornou aliado dessa mulher! 

Hémon – Só se tu te supões mulher, porque é pensando em ti que assim falo. 

Creonte – Miserável! Por que te mostras em desacordo com teu pai? 

Hémon – Por que te vejo renegar os ditames da Justiça! 

Creonte – Por acaso eu a ofendo, sustentando minha autoridade? 

Hémon – Mas tu não a sustentas calcando aos pés os preceitos que emanam 

dos deuses!"(p. 247/248). 

O crime de Antígone foi obedecer aos ditames da "lei divina", que 

prescreve o sepultamento digno ao cadáver, principalmente quando se trata de 

um irmão de sangue. Mas ao cumprir a "lei natural" (jus naturae), desobedeceu 

à norma legal instituída pelos homens, ao Direito posto (jus positum) – ou 

melhor, imposto - pelo governante.  

A questão não é, neste momento, discutir os fundamentos do Direito, quer 

em seus princípios jusnaturalistas, quer em suas bases juspositivistas. A 

tragédia Antígone já antevê, através do gênio de Sófocles, o antagonismo entre 

Lei e Justiça e o problema da vigência das leis injustas. O ato de justiça 

consiste na aplicação da regra ao caso concreto. Já os partidários do Direito 

Natural se identificam com os imperativos do justo, quando, sem desprezar o 

sistema de legalidade, refletem na instância ética que transcende a ordem 
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positiva e ocupam-se com juízos de valor. O jusnaturalismo refere-se a uma 

ordem jurídica ideal, no sentido de relacionar Moral e Direito e de buscar nos 

princípios éticos e/ou antropológicos a fundamentação do Direito.  

Responda: quem cometeu algum crime: Antígone ou Creonte? Ou de 

outro modo: qual a fonte ou fundamento jurídico para considerar crime o ato 

fraternal, respeitoso e costumeiro de Antígone? Qual a fonte ou fundamento do 

poder legiferante de Creonte? O que equivale a perguntar: qual a legitimidade 

do poder político e do Estado? Responder a estas e a várias outras questões 

decorrentes da leitura da tragédia Antígone é um excelente exercício de 

compreensão crítico-sistemática do Direito, ou seja, uma boa maneira de 

principiar a prática da reflexão crítica em Filosofia do Direito e dos fundamentos 

de uma gestão interrogada em seus princípios e normas de ação. 

Creonte pode ser considerado por muitos como o tirano na história, mas 

ele fez o que qualquer governante em seu lugar faria. Ele homenageou o herói 

e puniu o traidor. Nada mais justo e legal aos olhos do estado. E quando 

Antígona descumpriu a lei, mesmo que significasse punir sua sobrinha e futura 

nora, não poderia voltar atrás. Considerou que ele não poderia abrir uma 

exceção à lei somente pelas súplicas dos seus próximos. A lei era superior ao 

rei. "Se eu tolerar os desmandos da minha gente, perderei autoridade sobre os 

demais. [...] O insolente, o transgressor das leis, o que se opõe às autoridades 

não conte com meu aplauso. A que a cidade conferiu poder, a este importa 

obedecer, seja nas grandes questões seja nas justas... e até nas injustas. [...] 

Não há mal maior que a anarquia, ela devasta cidades, arrasa casas, aniquila a 

investida de forças aliadas" (pg. 51-52). A desobediência de Antígona era um 

ato contra o poder de Creonte, contra as leis do estado, contra o próprio direito 

soberano. Creonte foi firme em defender a sua posição, assim como hoje os 

governantes são firmes (ao menos em tese) quando aplicam a lei aos 

transgressores (outra tese), pois a não punição levaria ao caos e anarquia. 

Está posto o debate entre a moralidade pública (Creonte) e a particular 

(Antígona). Desse embate resulta a aniquilação de ambos. Donde resulta que a 

síntese, o justo meio, é o melhor caminho.  
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GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

Os pilares da Administração Pública Educacional, Transparência e 

Gestão Participativa, são muitas vezes utilizados de maneira equivocada nos 

meios políticos em geral. 

O Ministério da Educação transformou os temas em pautas prioritárias ao 

lançar, este ano (2007), o Compromisso Todos Pela Educação, decreto que faz 

parte do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). 

Sabe-se que o controle social promove a qualidade dos serviços de 

ensino.  O Brasil coleciona experiências interessantes ao trilhar um caminho 

próprio. Nesse contexto, direção, professores, funcionários, alunos, pais e 

demais membros da comunidade têm diferentes papéis no processo educativo, 

e toda essa dinâmica se consolida como aprendizado essencial para uma 

cultura democrática.   

Para garantir a transparência na gestão educacional, é preciso mais do 

que leis, é necessário aprimorar a articulação dos espaços de pressão popular 

para que  as normas sejam cumpridas de fato. Pedro Pontual, coordenador da 

Escola e Cidadania do Instituto Polis, afirma que: “Entre as dimensões que 

constituem a cidadania ativa estão a mobilização social, o debate público e o 

controle cidadão. Esse último tem de envolver desde planejamento, 

implementação e monitoramento até a avaliação das diversas políticas”. 
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CONCLUSÃO 

 

Hoje o Teatro-Educação é visto sobre uma perspectiva inovadora ao 

abordar o “fazer” e o “apreciar” como ações pedagógicas complementares. Não 

se trata mais de estimular apenas a livre-expressão, mas de desenvolver o 

olhar do aluno para a leitura de fruição da teatralidade proposta em sala de 

aula. Dessa forma, o jogo teatral não se constitui simplesmente num 

instrumento para o ensino do teatro na escola, mas é elevado à categoria de 

objeto estético, pois se define a partir da elaboração de uma forma concreta e 

objetiva no espaço, passível de observação, análise e contextualização por 

parte dos alunos. 

Ao se concretizar como realidade visível, objetiva e sensível, o jogo teatral 

contém uma dimensão simbólica que permite ao aluno o desenvolvimento de 

sua consciência estética. Isto significa pela realização e apreciação da forma 

expressiva, o olhar do aluno é deslocado para dentro e para fora de si mesmo 

num exercício de descoberta e conhecimento de si mesmo e do mundo. 

A produção da teatralidade em sala de aula, a partir da exploração e 

leitura dos espaços, do reconhecimento de sua carga expressiva, produz, de 

forma inseparável, movimento em sentido oposto, em direção ao próprio 

sujeito, ao seu espaço interno, ampliando o relacionamento entre estas 

instâncias: sujeito e mundo. Assim o trabalho em torno do espaço assume um 

significado importante para o ensino do teatro na escola, pois ao configurar a 

sua materialidade através de um mecanismo simbólico ou lúdico, o aluno 

amplia a sua percepção e sua consciência estética, entendida aqui, como a 

capacidade do sujeito de se ver na relação com o mundo, como parte 

integrante do todo e, ao mesmo tempo, diferenciada, individualizada. 

Qual é então, a possibilidade de se ensinar teatro na escola enquanto 

linguagem teatral? De acordo com o resultado dessa pesquisa, é mesmo 

possível o ensino do teatro na escola enquanto linguagem, como é através da 

linguagem, de sua materialidade, que o aluno poderá alcançar de maneira mais 
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profunda o sentimento de transcendência, de integração, de totalidade, de 

harmonia, de forma, de composição, que deveria reger a educação e a vida em 

todos os seus momentos. 

O fenômeno teatral se caracteriza por agregar elementos de outras 

linguagens artísticas, estas diferentes linguagens estão presentes na narrativa 

do espetáculo e se revelam por meio de vários elementos de significação. Os 

diversos elementos que compõem o espetáculo tornam a leitura da narrativa 

cênica uma experiência singular onde as condições para esta leitura não são 

dadas apenas por processos de decodificação dos elementos ali presentes 

como num processo de “alfabetização”, mas sim a partir de um repertório que o 

expectador se utiliza para esta leitura se apropriando do espetáculo. Esta 

apropriação diz respeito à possibilidade do expectador de compreender a 

narrativa cênica como uma possibilidade efetiva de transposição para a vida, 

ou seja, o processo de apreciação artística engendra um processo de leitura de 

mundo e conseqüentemente a possibilidade de intervenção neste mundo, 

(Soares, 2001). O que quer dizer que é preciso freqüentar o teatro e fazer 

teatro para além do entretenimento, possibilitando um estado em que as 

experiências com a linguagem cênica sejam experiências educativas, ou seja, 

que favoreçam a produção de olhares diferenciados para a realidade, num 

estranhamento característico daqueles que percebem o movimento constante e 

ininterrupto da vida. Nesse sentido, compreender a experiência teatral como 

uma experiência educativa é sobre tudo levar em consideração não só o 

aspecto da recepção, ou seja, assistir a um espetáculo, mas também ao fazer 

teatral que necessariamente não se resume a simples montagem e 

representação de uma peça na escola no final do ano letivo.  

 

 

Tanto a Filosofia quanto a Mitologia, por meio de seus paradigmas 

específicos, buscam explicações sobre a origem do mundo, do homem, das 

coisas, da natureza e das leis que regem a vida pública e privada.  
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No livro Fazendo Educação, de Helena Albuquerque (2005), há um 

artigo da Professora Vitória Espósito em que ela recorre a Antígona, de 

Sófocles, como um instrumento distanciador que possibilitasse a 

movimentação em torno dos diferentes significados que o fenômeno 

“autoridade” solicita, com o objetivo de evidenciar suas múltiplas aparências. 

Espósito chama a atenção do leitor para essa trajetória que fala sobre 

autoridade, sobre o poder, sobre as relações, sobre o mundo-vida. E convida-

nos à reflexão. 

 

A possibilidade da interpretação dessa tragédia grega se amplia e se 

atualiza quando refletimos sobre o emaranhado normativo que controla os 

sujeitos e o exercício de sua subjetividade.  Não há poder que consiga 

submeter a intimidade da consciência a uma lei e é possível que ainda por 

longos anos os homens tenham que viver a organização social de suas vidas 

sob o imperativo da lei administrada pelo soberano de Tebas. Dessa forma, 

faz-se necessária a observação de critérios que produzam a mediação entre a 

esfera pública e a esfera privada. Nem toda a dimensão da consciência moral 

será exposta às leis do Estado, como nem todo o interesse público estará 

subordinado aos ditames dos desejos individuais. 

 

 “Na vida Real, os homens não escapam de sua situação de 

personagens, eternamente empenhados, como no palco, em manter uma 

forma e vestir uma aparência. Mas, a arte vinga a vida. Na criação artística o 

homem se torna Deus”. (Pirandello). 
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