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RESUMO 

 

A presente monografia, objeto de pesquisa investigativa realizada na Escola 
Parque Anísio Teixeira, tem como abordagem principal de que modo a prática de 
atividades nas aulas de Artes ministradas em forma de oficinas, especialmente as 
de teatro, contribuem para a consolidação de letramento artístico e corporal dos 
estudantes. Propõe uma reflexão sobre a importância das escolas parque não só 
para alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, mas para todo o público 
desta modalidade de ensino. Apresenta de forma superficial como são 
ministradas as aulas de artes na instituição em questão, e de forma mais 
direcionada como são ministradas as oficinas de teatro, assim como de que modo 
são desenvolvidas as atividades as quais contribuem para que os letramentos 
pesquisados se efetivem. A observação foi realizada no âmbito da Escola Parque 
Anísio Teixeira, tendo participado da coleta de dados estudantes e professores da 
referida escola. Haja vista a falta de espaços adequados, tempo reduzido de 
aulas e a burocracia formal da educação no ensino regular, observou-se que tais 
letramentos se concretizam nesta modalidade de educação, possibilitando uma 
formação cultural e integral dos estudantes. No que se refere à atuação do 
professor, as possibilidades de flexibilização dos conteúdos e das práticas 
pedagógicas favorecem uma construção compartilhada de saberes, bem como 
uma relação diferente da vivenciada no ensino regular. 

 

Palavras-chave: Educação artística e corporal, Escola Parque, Oficinas práticas, 
Letramentos, Teatro, transformação cidadã. 
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I – INTRODUÇÃO 

 

“... Se braço, nariz ou mão é letra, o conjunto forma palavra.” (WEIL, 

PIERRE, p.61, 2011). 

 

O presente trabalho configura-se como uma oportunidade de trazer à baila 

quão importante se mostra o modelo de oficinas ministradas na Escola Parque 

Anísio Teixeira – EPAT para a promoção de letramentos artísticos e corporais, 

tendo como principal recorte de observação as oficinas de teatro oferecidas no 

estabelecimento de ensino em questão. 

Vale ressaltar que a abordagem proposta está baseada, especialmente, 

nos preceitos e conhecimentos adquiridos no Curso de Letramentos e Práticas 

Interdisciplinares nos Anos Finais, bem como em observações realizadas no 

âmbito das oficinas teatrais, onde notamos que a aprendizagem da linguagem 

cênica é efetuada de forma mais significativa do que na modalidade regular, 

interferindo positivamente no modo de agir e pensar dos estudantes. 

Não pretendemos aqui desmerecer ou diminuir a importância das aulas de 

artes promovidas no ensino regular, mas enfatizar a importância das oficinas 

práticas oferecidas pela EPAT, como um modelo complementar para a formação 

cultural, prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  

Sob tal prisma, o estudo apontará ainda o quanto as aulas práticas auxiliam 

na formação integral dos alunos promovendo possibilidades de reconhecimento e 

fortalecimento da identidade dos envolvidos, assim como, promovendo a 

consolidação de letramentos artísticos e corporais, sendo este o objetivo geral 

dessa pesquisa. 

Como objetivos específicos, propomos uma reflexão sobre a prática teatral 

proposta em sala de aula, considerando, especialmente, os saberes 

disseminados para a compreensão de uma comunicação não verbal e expressão 

sensorial, necessários para que se desenvolva a compreensão leitora ora 

pesquisada.  

Propomos ainda enfatizar sobre a importância das Escolas Parque, não só 

para alunos das séries iniciais do ensino fundamental matriculados nas escolas 

regulares do Plano Piloto, mas também para estudantes das séries finais de 
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outras regiões administrativas, historicamente prejudicados pela ausência de 

espaços e instrumentos públicos que auxiliem na formação cidadã, crítica e 

cultural dos discentes.  

As Escolas Parque, conforme pensado por Anísio (2012) deveriam ser 

instituições voltadas para as práticas de atividades culturais e artísticas, que 

pensassem na formação integral dos estudantes. Tal pensamento vai ao encontro 

da filosofia preconizada nos Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento, 

quando este traz a seguinte afirmação: 

 

 “A escola deixa de ser apenas lugar de aquisição de habilidades, 
competências e conhecimentos para o exercício do trabalho, e torna-se 
espaço privilegiado de produção de cultura, de valorização de saberes, 
práticas e conteúdos que desenvolvam a consciência de classe.” 
(SEEDF, p.76, 2012). 

Desse modo, apresentaremos no capítulo inicial desta dissertação, os 

referenciais teóricos que embasam a pesquisa interventiva proposta, fazendo 

referência não só ao documento descrito, como também a outros relacionados às 

leis que regem a educação no Brasil. Apontaremos ainda teóricos ligados à 

educação artística, principalmente à teatral, que dialogam com a ótica dos 

letramentos estudados no Curso mencionado. 

No capítulo seguinte traremos informações sobre o campo de pesquisa e 

metodologias utilizadas nas oficinas artísticas. Para tanto, faremos uma 

contextualização histórica da implantação das Escolas Parque em Brasília, e 

principalmente, como se dera a instalação da Escola Parque Anísio Teixeira, a 

primeira escola parque localizada fora da Região Administrativa do Plano Piloto. 

Consideramos ser esse o capítulo nuclear da pesquisa, visto que, nesse 

tópico pautaremos a ideia dos letramentos, aqui entendida como ato de aquisição 

de conhecimentos das práticas sociais, que envolvem não só a leitura e a escrita, 

mas que se estabelecem a partir da compreensão da leitura de mundo, possível a 

todos os indivíduos. Saberes estes, consolidados a partir das experiências 

vivenciadas nas atividades práticas propostas pelas oficinas, especialmente, as 

de Teatro.  

No capítulo final apresentaremos alguns levantamentos realizados junto 

aos professores da escola e alunos participantes das oficinas, quanto à 

efetividade das aulas práticas de teatro para a formação cultural dos alunos, bem 
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como, para a consolidação de uma compreensão leitora voltada para as 

linguagens artística e corporal. Iremos também demonstrar os resultados de 

pesquisas realizados com alunos, sobre a importância das atividades práticas na 

aula de teatro, bem como qual a contribuição dessas experiências para sua vida 

escolar e pessoal dos discentes.  

Esperamos que esta pesquisa ajude a validar a importância das práticas 

artísticas e corporais no desenvolvimento cultural dos estudantes, bem como 

valide as práticas pedagógicas desenvolvidas na EPAT, como um modelo de 

educação inovador, que esteja preocupado não apenas com o cumprimento de 

conteúdos, aprovação ou retenção de alunos, mas com a construção coletiva de 

saberes, promotores de letramentos, voltados para o reconhecimento, 

participação e transformação dos indivíduos que fazem viva a escola.  
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II - PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

Conforme destacado pela professora Ângela Kleiman em seu artigo 

“Estudos de Letramento e a formação do professor de língua materna”, a 

contemporaneidade já entende que além das práticas de letramento relacionada 

apenas à Língua Portuguesa, novos eventos dessa prática podem ser destacadas 

cotidianamente. A partir desses e outros preceitos, embasaremos a possiblidade 

de que os letramentos artísticos e corporais podem ser promovidos por meio da 

realização de oficinas práticas das linguagens artísticas promovidas na EPAT.  

Considerando diferentes práticas de leitura, bem como a decodificação e a 

compreensão que se faz dessas práticas (ROJO, 2012), embasaremos a proposta 

nas concepções da pedagogia do multiletramento apresentada pela autora 

Roxane Rojo. Ainda no que se refere às questões de letramento e gêneros 

textuais e partindo da premissa que existem gêneros verbais e que estes 

precisam ser considerados no processo de uma compreensão leitora, utilizaremos 

os princípios da abordagem backtiniana (BAKHTIN, 2003) a fim de aproximar o 

gênero não verbal da leitura. 

No que tange ao histórico das Escolas Parque, bem como ao surgimento e 

funcionamento da EPAT, serão utilizados como referenciais teóricos, abordagens 

históricas sobre a idealização das Escolas Parque em Brasília (WAISROS, 2011), 

assim como teóricos que defendem o modelo de educação integral pensado pelo 

professor Anísio Teixeira. Apoiam este tópico as discussões trazidas no projeto de 

implantação da Escola e no seu Projeto Político Pedagógico. 

A integralidade que se almeja não se relaciona apenas ao tempo em que o 

estudante ficará na escola, e sim à sua completa formação, contemplando as 

questões pedagógicas, afetivas, estéticas, éticas e sociais, previstas nos 

Pressupostos teóricos do Caderno do Currículo em Movimento da SEEDF 

(SEEDF, 2012). Almeja-se uma integralidade que ofereça um completo programa 

educacional humanizado, onde alunos, professores e comunidade sejam 

partícipes de um projeto voltado para uma educação transformadora (TEIXEIRA, 

1959). Um modelo de educação que vise à formação de um indivíduo pleno, 

dotado de conhecimentos que dialoguem entre si e com sua experiência de vida. 
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Entendendo que esta é uma abordagem pertinente que transitará por todo 

o trabalho, os postulados e orientações do Currículo em Movimento da Educação 

Básica e do Projeto Político-Pedagógico Professor Carlos Mota, SEEDF, 2012 

servirão também para embasar as metodologias utilizadas nas práticas 

pedagógicas adotadas nas oficinas. 

Tendo em vista que a escola onde fora desenvolvida a pesquisa caminha 

para uma prática interdisciplinar, e cujo diálogo entre as linguagens artísticas é 

quase natural, utilizaremos como referencial teórico as discussões sobre o tema, 

utilizando, sobretudo, as considerações de Fazenda (1995).  

Outro referencial importante para nossa pesquisa, visto que dialoga tanto 

com as abordagens do letramento quanto com a do ensino das artes no Brasil e 

que estará presente em toda a nossa discussão, sobretudo, na metodologia 

utilizada nas oficinas, refere-se à abordagem Triangular, proposta pela arte-

educadora Ana Mae Barbosa. 

Em se tratando das metodologias pedagógicas empregadas nas atividades 

práticas cênicas, recorreremos especialmente, aos métodos utilizados por 

Augusto Boal, precursor do Teatro do Oprimido. Este, por sua vez, faz diálogo 

direto com a pedagogia de Paulo Freire. Serão ainda mencionados outros teóricos 

da arte-educação, sobretudo, os relacionados à prática teatral na escola, tais 

como Eugênio Barba, Helena Barcelos, Peter Brook e Viola Spolin, entre outros 

teatrólogos e teóricos do ensino do teatro. 

No que tange às práticas e experiências teatrais vivenciadas na Escola, 

usaremos as considerações trazidas por estudiosos e professores de teatro, em 

textos organizados por Glauber Coradesqui na obra “Teatro na Escola – 

Experiências e olhares”, assim como observações apontadas pela autora e 

professora Mirna Spritzer. 

Visto que a pesquisa em questão tem foco no desenvolvimento do 

letramento artístico e corporal, faz-se necessário que iniciemos um apontamento 

para a linguagem silenciosa da comunicação não verbal (PIERRE, 2011), a fim de 

embasar teoricamente sobre como reconhecer os limites e signos emitidos pelos 

estudantes quando da prática artística desenvolvida em sala de aula, bem como 

sobre ao controle e produção criativa de movimentação corpórea (LABAN, 1953).  
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Serão ainda utilizados documentos e leis educacionais que tratam sobre o 

ensino das artes no Brasil, tais como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, o Plano de Nacional de Educação, PCNs de Artes para o Ensino 

Fundamental e informações do Programa Mais Educação do Ministério da 

Educação. 
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III - METODOLOGIA E CAMPO DE PESQUISA 

 

O trabalho ora apresentado visa abordar as possibilidades do 

desenvolvimento de uma compreensão leitora artística e corporal, tendo como 

objeto de pesquisa as oficinas práticas ministradas na Escola Parque Anísio 

Teixeira – EPAT.  Dada a necessidade de delimitar o tema em questão, daremos 

maior atenção às atividades desenvolvidas nas oficinas de Artes Cênicas, objeto 

central de observação e investigação do desenvolvimento de letramentos não 

verbais, baseados nas linguagens artística e corporal, pois entendemos que as 

práticas leitoras não se efetivam apenas com a apropriação das letras, mas 

também por meio das práticas sociais a quais estamos sujeitos. (ROJO, 2002).  

Para tanto, consideramos necessário trazer a baila o argumento histórico 

sobre o surgimento das escolas parque em Brasília, bem como contextualizar 

como se dera a implantação da Escola Parque Anísio Teixeira, local onde fora 

desenvolvida a pesquisa em questão. 

Feito isso faremos, de forma superficial, uma abordagem sobre as oficinas 

artísticas como promotoras dessa compreensão leitora, que se efetiva tanto para 

o aluno como para os professores ministrantes. 

Como o recorte se dará nas oficinas de Artes Cênicas, elencaremos como 

elas se efetivam, apresentando algumas sequências didáticas utilizadas nas aulas, 

como promotoras dos letramentos ora pesquisados. 

 

3.1 – O contexto histórico das Escolas Parque 

 

 O modelo de Escola Parque surgiu como parte de um sistema de educação 

para a nova capital e seguiu uma concepção escolar que pretendia ser inovadora. 

O plano foi concebido a partir da experiência bem sucedida em Salvador, do 

Centro Educacional Carneiro Ribeiro popularmente conhecido como Escola 

Parque.  

Sob as influências do filósofo Jonh Dewey, em 1952, na cidade de 

Salvador, no Bairro da Liberdade, região que à época concentrava uma 

população em situação de extrema pobreza, o baiano Anísio Teixeira, então à 
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frente do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, teve a sensibilidade de 

elaborar sua proposta educacional, com a intenção de revelar a importância da 

educação para vencer desafios de ordem econômica e social do Brasil. Anísio 

Teixeira afirmava que o sistema escolar de Brasília foi baseado no modelo deste 

Centro, conforme explicitado no documento “Plano de Construções Escolares de 

Brasília” (WAISROS, 2011). 

Na década de 1960, foi constituída uma comissão encarregada de criar o 

“Plano Humano” de Brasília que contava com o educador Anísio Teixeira, 

juntamente com Darcy Ribeiro, Cyro dos Anjos e outros educadores 

organizadores do Sistema Educacional da Nova Capital, concebendo um modelo 

de Educação Integral para o nível educacional elementar, onde as Escolas Classe 

eram voltadas para as aulas regulares e as Escolas Parque para a prática de 

atividades artísticas, esportivas e culturais em turno complementar. Na ocasião, o 

Presidente Juscelino Kubitschek defendia que o Sistema Educacional da Nova 

Capital viesse a ser um modelo educacional para todo o Brasil. Segundo Waisros, 

Brasília seria o local para a implantação da escola renovada, “vista como um novo 

campo de experimentação de técnicas novas que dispunha de espaço suficiente 

para a construção de complexos arquitetônicos escolares” (2011). 

Junto ao planejamento urbano de Lúcio Costa e aos ideais arquitetônicos 

de Oscar Niemeyer iniciou-se uma proposta educacional libertadora em Brasília, 

cuja pretensão era a de possibilitar que as famílias dos burocratas e dos 

trabalhadores, independentemente do nível socioeconômico, convivessem 

democraticamente nos espaços sociais e colaborassem mutuamente para o 

aprimoramento das propostas políticas, econômicas e sociais do Brasil. 

A ideia de Anísio Teixeira é fundamentada na possibilidade de reconstruir a 

sociedade por intermédio de métodos educacionais revolucionários. Anísio 

entendia que: 

 

[…] “como a escola visa formar o homem para o modo de vida 
democrático, toda ela deve procurar, desde o início mostrar que o 
indivíduo em si e por si, é necessidades e impotências: que só existe em 
função dos outros e por causa dos outros; que a sua ação é sempre uma 
transação com as coisas e pessoas e que saber é um conjunto de 
conceitos e operações, destinado a atender àquelas necessidades, pela 
manipulação acertada e adequada das coisas e pela cooperação com os 
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outros no trabalho que hoje é sempre em grupo, cada um dependendo 
de todos e todos dependendo de cada um.”(TEIXEIRA, p. 82,1959) 

A proposta educacional formulada por Anísio Teixeira pautava-se no ideal 

de uma educação próxima de um retrato, o mais fiel possível, da sociedade e 

visava possibilitar aos estudantes o contato com situações cotidianas oferecidas 

em forma de atividades diversificadas.  

Com este objetivo de educação, Teixeira detalha que esta instituição 

deveria oferecer:  

 

[…] “programa completo de leitura, aritmética e escrita, e mais ciências 
físicas e sociais, e mais artes industriais, desenho, música, dança e 
educação física. Além disso, desejamos que a escola eduque, forme 
hábitos, forme atitudes, cultive aspirações, prepare, realmente, a criança 
para a sua civilização – esta civilização tão difícil por ser uma civilização 
técnica e industrial e ainda mais difícil e complexa por estar em mutação 
permanente. E, além disso, desejamos que a escola dê saúde e alimento 
à criança, visto não ser possível educá-la no grau de desnutrição e 
abandono em que vive.” (TEIXEIRA, p. 105,1959). 

Anísio deixa claro que a sua proposta para a educação pretendia que o 

estudante fosse preparado para a vida em todas as suas nuances, tanto nos 

aspectos cognitivos, afetivos e sociais como para a iniciação profissional. Para 

isso, a Escola Parque deveria oferecer atividades de iniciação ao trabalho (artes 

industriais) e atividades artísticas, sociais e de recreação (música, dança, teatro, 

pintura, exposições, grêmios e educação física) para alunos de 07(sete) a 14 

(quatorze) anos. 

Na Escola Parque o aluno teria a oportunidade de escolha de oficinas 

(Clubes) e poderia experimentar, produzir e desenvolver projeto de trabalho que 

atendesse aos seus anseios. O professor seria um pesquisador, orientador e 

também experimentaria novos métodos de trabalho. Desta forma Anísio Teixeira 

relacionava a Escola Parque a um laboratório, no qual alunos e professores 

aprenderiam juntos, através da experiência e da exploração intelectual do mundo 

e da realidade. 

A Escola Parque configura-se, então, como um modelo de educação 

integral vinculado a um projeto de educação pública e democrática. Por definição, 

a palavra integral significa inteiro, completo, total, o que é identificado nas 

diversas definições de escola e de educação proposta por Anísio Teixeira e 
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retomadas mais recentemente nas discussões acerca da necessidade de 

ampliação do tempo e da permanência do estudante na escola. 

Nessa perspectiva, extrapola a educação restrita ao desenvolvimento 

cognitivo, com vistas a uma formação para a integralidade humana, 

oportunizando aos estudantes o despertar de outras dimensões, entre elas: a 

ética, a artística, a física, a estética e suas inter-relações com a construção social, 

mental, ambiental e integral do desenvolvimento humano.  

 

3.2 - A Escola Parque Anísio Teixeira 

 

A Escola Parque Anísio Teixeira - EPAT, localizada na Região 

Administrativa de Ceilândia, surgiu da necessidade que os moradores da cidade 

tiveram de revitalizar uma das unidades do Serviço Social da Indústria – SESI, 

que desde a década de 70 prestava relevantes serviços àquela comunidade.  

Em meados de 2011 a unidade do SESI Ceilândia começou a diminuir a 

oferta de serviços e por fim, encerrou suas atividades. Foi então que os 

moradores de Ceilândia se articularam por meio dos movimentos sociais da 

cidade a fim de garantir a permanência dos serviços na unidade.  

A partir de encontros realizados na Coordenação Regional de Ensino de 

Ceilândia, foram organizadas ações de conscientização da sociedade e de 

articulação para garantir que o espaço fosse utilizado em prol da cidade, e não se 

transformasse em mais um local destinado à especulação imobiliária. 

Assim, a partir do Ato Público denominado “um abraço ao SESI de 

Ceilândia”, realizado no dia 09 de fevereiro de 2012 instaurou-se o movimento 

contra o fechamento e a venda daquela unidade. Esse movimento ganhou força, 

resultando numa carta aberta ao então Governador do Distrito Federal, Agnelo 

Queiroz, solicitando uma audiência para que a comunidade pudesse participar 

das discussões sobre o destino daquele, que era um espaço de grande 

importância social e histórica para a cidade. Sensibilizado com a causa, o 

Governo do Distrito Federal entrou em negociação com o SESI nacional, 

garantindo que no lugar fosse implementada uma Escola Parque, que viesse 

assim, contribuir para a formação integral dos estudantes de Ceilândia. 
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Após a reforma do espaço, que havia ficado fechado por mais de 03(três) 

anos, foi oficialmente inaugurada em agosto de 2014 a primeira Escola Parque 

localizada fora do centro de Brasília, com vistas a (re)significar o papel deste 

modelo de Escola nas propostas contemporâneas de educação integral, cujos 

princípios1 de integralidade, intersetorialidade, transversalidade, diálogo escola-

comunidade, territorialização, trabalho em rede, propostos pelo Currículo em 

Movimento da SEEDF (2014), fossem, de fato,  priorizados.  

Assim, a EPAT referencia sua história e sua identidade e surge como um 

novo espaço vivo de disseminação do conhecimento concatenado com a 

realidade em que está inserida, buscando atuar além de seus muros e em 

integração com a comunidade que a permeia, ampliando a função da escola para 

além das questões pedagógicas, mas imprimindo-lhe uma dimensão de lazer, de 

profissionalização e de cultura, em consonância com o pensamento gênese do 

Professor Anísio Teixeira. 

 

3.3 - A Organização e funcionamento da Escola Parque Anísio Teixeira 

 

A Escola Parque Anísio Teixeira – EPAT, considerada como um 

estabelecimento de ensino de natureza especial desenvolve atividades voltadas 

às Artes Visuais/ Plásticas, Artes Cênicas, Música, Literatura, Dança e Educação 

Física. O seu projeto prevê ainda ações de educação patrimonial e ambiental, até 

então não implementadas, bem como oficinas de tecnologia e cultura. 

 Diferentemente das escolas parque do Plano Piloto, tem como público 

prioritário estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental, exclusivamente 

matriculados em escolas da Ceilândia, visto que, entende-se que é a esse público 

que devem ser proporcionados projetos voltados às atividades educacionais que 

fortaleçam o vínculo dos jovens com a cidade, com a cultura local e 

principalmente que colaborem para a construção de sua autonomia e identidade.  

O trabalho pedagógico na Escola Parque objetiva influir positivamente no 

desenvolvimento cultural dos estudantes, com ênfase no conhecimento da 

                                                                 

1 - Caderno do Currículo em Movimento da SEEDF – Pressupostos Teóricos – p. 28-30. 
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diversidade cultural, no estudo dos elementos da cultura local, da cultura de 

grupos e das nações alinhado aos pressupostos teóricos do Currículo em 

Movimento da Educação Básica (SEEDF, 2014).  

Nesse sentido, os conhecimentos específicos se integram corroborando 

para o desenvolvimento de projetos individuais e coletivos em que sejam 

contemplados os Eixos Transversais do Currículo em Movimento: Educação para 

a Diversidade; Educação para a Sustentabilidade e Cidadania e Educação para 

os Direitos Humanos, de forma que possam incentivar, ampliar e aprofundar o 

fazer pedagógico e assim, promover a organização de um ambiente democrático 

e colaborativo. 

 Na perspectiva da realização de um trabalho interdisciplinar na EPAT os 

diferentes saberes, materiais e possibilidades são organizados para estruturar as 

experiências de aprendizagens significativas.  

O agir e o pensar interdisciplinar, a oferta de atividades nas áreas de 

conhecimento em Arte, em Cultura Corporal, Educação Patrimonial e Educação 

Ambiental na Escola Parque Anísio Teixeira favorece aos estudantes, a partir das 

representações multimodais dos diferentes códigos culturais, o desenvolvimento 

de uma compreensão leitora artística e corporal, que certamente contribui para a 

formação de cidadãos do mundo contextualizados com a realidade em que vivem.  

 A organização do trabalho é realizada através de oficinas de livre escolha 

aos estudantes, cuja oferta se dá de forma complementar, semestral, com 

atendimento no turno contrário do aluno. Em consonância com o pensamento de 

Anísio Teixeira, os alunos terão liberdade para escolher as modalidades que 

desejam cursar. Tendo em vista se tratar de atividades que, por vezes, exigirão 

fisicamente do aluno, sua escolha deverá contemplar 02 (duas) atividades 

artísticas e 01 (uma) de educação física. 

 As oficinas envolvem um conjunto de ações articuladas fundamentadas na 

Abordagem Triangular (BARBOSA, 1998), cujos processos estão centrados na 

produção, na apreciação e na experiência estética. Neste contexto, as oficinas de 

Arte - Visuais / Plásticas; Cênicas; Música; Dança; Literatura e Tecnologia, 

sugeridas para o trabalho na Escola Parque, enfocam cada linguagem como 

elemento inicial de investigação estética, estimulando professores a elaborar 

propostas de trabalho para o público jovem.  
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As atividades são oferecidas em aulas com duração de 90 (noventa) 

minutos, duas vezes na semana, em turmas multietárias, que possuem aulas 

respectivamente nas 2ª e 4ª feiras ou 3ª e 5ª feiras, semelhantes aos Centros 

Interescolares de Línguas - CIL.  

Às sextas-feiras são destinadas aos projetos conduzidos, organizados e ou 

mediados pelos mesmos professores regentes das oficinas ofertadas de segunda 

à quinta-feira. Almeja-se que sejam projetos calcados na experimentação, bem 

como na formação de grupos artísticos tais como: bandas de música e dança, 

coletivos de artes cênicas e de pesquisa em Artes Visuais e Literatura.  

Os estudantes se inscrevem nas atividades semestralmente, podendo, no 

ato da renovação de matrículas, optar em continuar na modalidade cursada no 

período anterior, ou, fazer a opção de troca para outra oficina, ampliando a 

possibilidade de vivências.  

Conforme o Projeto Político Pedagógico - PPP da Escola, as oficinas visam 

dar aos estudantes acesso às diversas linguagens artísticas, possibilitando 

formação cultural, de reconhecimento e fortalecimento de sua identidade, bem 

como promovendo condições para a construção e consolidação de uma 

compreensão leitora artística e corporal, objeto da pesquisa ora iniciada. 

Por ter herdado a estrutura física do antigo SESI, a EPAT conta com uma 

estrutura invejável, que dispõe de blocos destinados para a realização das 

diferentes linguagens artísticas, devidamente pensados para que não ocorram 

interferências que atrapalhem o andamento das aulas. Para a realização de 

atividades físicas conta com um ginásio de esporte devidamente coberto e 02 

(duas) quadras externas. O ginásio em questão possui ainda salas específicas 

para a prática de lutas, ginástica rítmica e de fitness.  

Tendo em vista que os alunos, após o término das atividades poderão ir 

direto para suas escolas de origem, a EPAT disponibiliza vestiários para que os 

alunos possam tomar banho e se arrumarem. Ainda no que se refere à estrutura 

física, a escola conta ainda com amplo refeitório, onde são oferecidos almoço e 

lanche nos 02 (dois) turnos.   

No que tange aos processos avaliativos adotados na EPAT, tem 

predominado a avaliação formativa, visto que esta modalidade é a que mais se 

aproxima da prática pedagógica vivenciada no estabelecimento de ensino em 
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voga. Além de instrumentos como o portfólio, da avaliação por pares, da 

autoavaliação, são utilizados ainda relatórios individuais, uso de diários de bordo, 

instrumentos estes que abordam tanto fatores de aprendizagem quanto de 

relacionamento dos alunos.  

A EPAT conta com uma equipe de 58(cinquenta e oito) professores, a 

maioria recém-empossada na Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal - SEEDF, habilitados em linguagens artísticas e de Educação Física. A 

Equipe Gestora, além do Diretor e Vice, é composta por 04 (quatro) 

coordenadores, sendo um para cada área específica, um supervisor pedagógico e 

um administrativo e, um chefe de secretaria. Conta ainda com servidores 

terceirizados nas áreas de limpeza e vigilância, e monitores do programa Mais 

Educação.  

 

3.4 – As Oficinas de Artes da EPAT como promotoras de Compreensão 

Leitora Artística e Corporal 

 

Conforme regulamentado no § 2º do Art. 26 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, o ensino das Artes deverá ser componente curricular obrigatório com 

vistas a promover o desenvolvimento cultural dos estudantes (BRASIL, 1996). 

Porém, muitas vezes, o que vemos nas escolas, sobretudo, na modalidade 

regular voltada para os anos finais do Ensino Fundamental, é que tal promoção se 

faz de forma fragmentada, visto que, dificilmente, os alunos têm aulas de todas as 

linguagens artísticas no mesmo ambiente.  

Porém, diferentemente do modelo proposto nas escolas regulares, as 

oficinas de artes propostas pela Escola Parque Anísio Teixeira, não só cumprem 

o que está previsto na LDB, como também possibilitam aos alunos o acesso aos 

conhecimentos nas seguintes linguagens artísticas: 

 

Tabela 1: - Linguagens Artísticas 

Música 

 

Artes Cênicas Artes Plásticas Dança Literatura 

- Voz (canto 
Coral); 
-Instrumentos 

-Teatro (ator-
texto- plateia) 
-Movimento 

-Gravura;  
-Pintura; 
-Escultura, 

- Danças 
Populares; 
- Dança 

Interpretação;  
-Produção 
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(teclado, violão, 
violino, 
Percussão). 
 

expressivo -Materiais em Arte; 
-Reciclagem e 
reutilização (Arte e 
Meio Ambiente) 

 

Moderna; 
- Dança 
Contemporânea; 
- Expressão 
Corporal. 

 

As linguagens acima ofertadas possibilitam aos estudantes o contato com 

estas modalidades, bem como, um conhecimento multimodal, que se efetiva por 

meio de uma relação estabelecida entre as linguagens artísticas e corporais ali 

vivenciadas. 

Não podemos afirmar que as aulas ministradas na modalidade regular de 

ensino são ineficazes ou que são pouco relevantes para a formação artística do 

estudante. Porém, a quantidade reduzida de aulas, a necessidade de trabalhar 

um conteúdo específico, que muitas vezes, não dialoga com o cotidiano do 

estudante, e a falta de estrutura encontrada na maioria das escolas da rede, 

fazem com que o ensino das artes torne-se pouco efetivo e, por vezes, 

insignificante para os alunos. O que vemos, em muitas escolas, é que a disciplina 

de Artes é considerada como uma disciplina voltada para os momentos de 

recreação, e não como uma linguagem promotora de conhecimentos. Em 

oposição a essa postura, Barbosa (2008) faz a seguinte colocação: 

 

“Aqueles que defendem a Arte na escola meramente para liberar a 
emoção devem lembrar que podemos aprender muito pouco sobre 
nossas emoções se não formos capazes de refletir sobre elas. Na 
educação, o subjetivo, a vida interior e a vida emocional devem progredir, 
mas não ao acaso. Se a Arte não é tratada como um conhecimento, mas 
somente como um “grito da alma”, não estaremos oferecendo uma 
educação nem no sentido cognitivo, nem no sentido emocional.” 
(BARBOSA, p. 21, 2008). 

É fato que existem alguns bravos professores, que mesmo diante de todas 

as dificuldades, realizam trabalhos de extrema relevância pedagógica e cultural, 

despertando nos alunos determinado interesse para a área. 

Contrapondo-se a isso e no intuito de complementar o aprendizado 

promovido na modalidade regular, as oficinas artísticas oferecidas na EPAT são 

realizadas de forma prática, onde a participação dos alunos é de fundamental 

importância para a construção de um aprendizado significativo. O modelo de 

oficina oferecido proporciona, tanto para alunos como para professores, 
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experiências que nem sempre poderiam ser vivenciadas numa sala de aula do 

ensino regular.  

  As oficinas estão calcadas na abordagem triangular (BARBOSA, 1998), 

em que o aluno é suscitado a conhecer a linguagem, apreciar obras a ela 

relacionada e experimentar na prática o fazer artístico. Em consonância com o 

letramento artístico ora proposto, fazemos a seguinte consideração: 

 

“A proposta triangular auxilia no desenvolvimento estético, crítico e 
criativo do aluno possibilitando uma aprendizagem mais abrangente. 
Quando o aluno contextualiza, quando recorta no tempo e espaço 
determinados fatos e os coloca como indagações, passa a criar novas 
possibilidades de interpretação da sua própria realidade.” (SILVA, p. 22, 
2011). 

Entendemos que a abordagem em questão pode ser comparada às 

capacidades de compreensão, apreciação e réplica mencionadas por Rojo (2004), 

como etapas necessárias para os processos de letramento e alfabetização. 

Visto que o processo de letramento não está ligado apenas à leitura e à 

escrita, mas relaciona-se também com as práticas sociais, entendemos que o 

modelo de ofertas de oficinas da EPAT, promove esse conhecimento e, em 

virtude da variedade de opções oferecidas, dialoga com os pressupostos da 

Pedagogia dos Multiletramentos: 
 

“A ideia é que a sociedade hoje funciona a partir de uma diversidade de 
linguagens e de mídias e de uma diversidade de culturas e que essas 
coisas têm que ser tematizadas na escola, daí multiletramentos, 
multilinguagens, multiculturas.” (ROJO, 2013)

2
. 

Apesar de estar, basicamente, direcionado para o uso das tecnologias da 

informação e para práticas de leitura, o multiletramento propõe um trabalho 

colaborativo, implicando numa pedagogia de projetos e não apenas de conteúdos, 

dialogando, portanto, com a perspectiva utilizada nas Oficinas artísticas da Escola 

Parque Anísio Teixeira.  

Também em consonância com Rojo (2010), os multiletramentos estão 

calcados em características que se relacionam com a interatividade em processos 

colaborativos, com a transgressão das relações de poder e, com as linguagens 

híbridas. Neste sentido, reforçamos o caráter de multiletramentos artísticos e 

                                                                 
2
 - Trecho retirado de entrevista cedida pela autora ao Grupo de Pesquisa da Relação Infância, 

Adolescência e Mídia, da Universidade Federal do Ceará – GRIM/UFC, em 15 de outubro de 
2013. 
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corporais promovidos por meio das oficinas realizadas na EPAT, onde os alunos 

por não estarem vinculados à necessidade de tirar notas e estarem participando 

de um novo modelo de educação mostram-se mais participativos e colaborativos, 

contribuindo ativamente nas produções realizadas.  

Observamos ainda, que as oficinas aqui mencionadas possuem um viés 

voltado para o desenvolvimento do protagonismo juvenil buscando, sobretudo, 

suscitar uma postura crítica e autônoma nos participantes. Perspectiva esta que 

converge com os quatro pilares da educação do futuro (DELORS, 1999) – 

aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. A 

prática pedagógica fundamentada nesses pilares busca tornar prazeroso o ato de 

aprender, desafia o aluno a se encorajar para executar as propostas e em 

especial diálogo com a perspectiva pedagógica da EPAT, procura também 

desenvolver sentido ético e estético, responsabilidade pessoal, pensamento 

autônomo e crítico, criatividade, iniciativa e crescimento integral do aluno – 

aprender a ser.  

Considerando as oficinas em questão e o desenvolvimento cultural e 

artístico por elas promovido, Barbosa (1998), faz o seguinte apontamento: 
 

“A Arte na educação como expressão pessoal e como cultura é um 
importante instrumento para a identificação cultural e o desenvolvimento. 
Através das Artes é possível desenvolver a capacidade crítica, 
permitindo analisar a realidade percebida e desenvolver a criatividade de 
maneira a mudar a realidade que foi analisada.” (BARBOSA, p. 16, 1998). 

Esta atitude crítica, conforme proposto pela pedagogia dos 

multiletramentos é fundamental para que os alunos saiam da postura passiva e 

opressora, culturalmente presente na rede regular, e passem a ser também 

criadores de sentidos (MOURA, 2012). Neste mesmo viés, como pregava Paulo 

Freire (2005), esta é a postura a qual se deseja para que o aluno seja ativo no 

seu processo de aprendizagem.  

Ainda citando o “pai da educação” e sua Pedagogia Libertadora (FREIRE, 

2005), na EPAT é dada aos alunos a possiblidade de escolherem em quais 

oficinas irão participar e, diferentemente do ensino tradicional, esses não estarão 

sujeitos à necessidade de tirarem notas. É neste ambiente que alunos e 

professores se libertam do modelo desumano de ensino cujo resultado está 

centrado na aprovação ou retenção do estudante. Ainda em diálogo com a 
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Pedagogia Libertadora, apontamos para a relação professor/aluno, que no 

ambiente democrático das oficinas acontece de forma igualitária, em que ambos 

são considerados sujeitos do ato de aprender – o aluno aprende com o professor 

e vice-versa.  

No que tange ao papel do professor vale salientar que, pela característica 

especial dada à EPAT, as turmas têm número reduzido de alunos, permitindo 

assim ao professor a possibilidade de dar atenção individualizada aos seus 

educandos, o que também, dificilmente acontece em salas de aula do ensino 

regular.  

As oficinas ministradas dão ao docente a possibilidade de vivenciar a 

prática de facilitador e, ao mesmo tempo, de aprendiz. Essa aprendizagem mútua 

que se efetiva, contribui para a consolidação de um estabelecimento escolar 

transformador, em que todos são partícipes no processo ensino-aprendizagem. 

Silva (2006) resgata em sua tese, elementos importantes do papel do professor, 

nos moldes da educação libertadora: 

 

“Partindo dessa concepção onde a educação se torna sinônimo de 
“libertação” gerada pelos novos paradigmas criados a partir dessa 
conexão mais significativa com o mundo, propiciada pela mediação, a 
educação e a formação de indivíduos críticos, nos aproximamos dos 
ideais da pedagogia Freiriana acerca do papel do professor enquanto 
mediador e conhecedor de si mesmo dentro do contexto ao qual está 
inserido, pois é o professor um agente responsável por educar e formar 
cidadãos livre da opressão.” (SILVA, p. 16, 2006). 

Neste contexto, o professor de linguagens artísticas da EPAT deve estar 

atento ao trabalho que vise explorar a liberdade criativa, buscando afastar 

atitudes burocráticas vivenciadas no modelo regular, bem como, evitar atitudes 

autoritárias que influenciam na diminuição da capacidade de integração do grupo. 

Precisa estar atento para as ações mobilizadoras e de incentivo, que valorizam a 

prática e o interesse dos alunos. 

Ainda no que se refere ao papel do professor, faz-se necessário que 

estejamos muito mais próximos dos estudantes, construindo em conjunto as 

propostas, integradas às realidades por eles vivenciadas. Não basta apenas 

explanar sobre o que será desenvolvido, é necessário demonstrar e experienciar 

as atividades de forma integrada. De acordo com SILVA, Marcia; GONÇALVES, 

Sheila (2003): 
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“Para um aprendizado efetivo, o professor de arte deve possibilitar que o 
aluno aprenda vivenciando, produzindo, com acesso às diversas 
manifestações artísticas mediante situações intencionais que promovam 
tal oportunidade. Para isso, esse profissional precisa ter uma postura de 
valorização da arte, demonstrando-a na organização do espaço 
destinado a seu ensino; precisa, ainda, de um planejamento flexível que 
permita os ajustes e reajustes de acordo com as necessidades do aluno, 
levando em consideração, o contexto no qual o aluno está inserido (...) 
em síntese, o professor precisa incentivar o educando em suas 
produções, apreciando-as... “ (SILVA; GONÇALVES in STORI (org.), p. 
68, 2003). 

Em virtude do caráter prático das aulas, é importante que o professor das 

linguagens artísticas mantenha-se em contato com sua poética pessoal e em 

interação cotidiana com o seu fazer artístico (COUTINHO, in BARBOSA, p.156, 

2008) com vistas a oferecer a seu aluno, possibilidades práticas as quais ele 

também tenha vivenciado. 

Feito esse relato sobre o papel do professor nas oficinas da EPAT, faz-se 

necessário apresentar um panorama sobre o perfil dos alunos que frequentam as 

oficinas da Escola Parque. De acordo com levantamentos da Coordenação 

pedagógica, os estudantes da EPAT são oriundos de todas as regiões da 

Ceilândia. Observa-se que há, pelo menos, um aluno de cada Centro de Ensino 

fundamental da cidade. Os escolares tem idade entre 11 e 16 anos de idade, 

sendo que o público mais velho tem maior concentração no período vespertino. 

 Observa-se ainda, que os alunos que procuram as oficinas da Escola 

Parque, são aqueles que se mostram, verdadeiramente, interessados em ampliar 

seus conhecimentos. Não é um público que vai à escola por obrigação. São 

alunos que demonstram prazer em estarem participando das oficinas e das 

atividades propostas. 

No que concerne aos aspectos socioeconômicos, a maioria são oriundos 

de famílias que possuem renda de até dois salários mínimos. Demonstram-se 

carentes, não só de recursos financeiros, mas também de afetividade. No entanto, 

apesar do que já fora colocado, são alunos com uma capacidade crítica bem 

desenvolvida, desejosos de referências para sua formação cidadã. 

 Vale registrar que além de se afeiçoarem com os professores das 

modalidades de que participam, observa-se também o quão se identificam com a 
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Escola. São receptivos e afetuosos para com os colegas e profissionais, bem 

como se sentem orgulhosos por serem alunos daquela Instituição. 

Além das experimentações vivenciadas nas atividades das oficinas, outra 

ação fundamental para o letramento artístico dos alunos refere-se aos momentos 

de fruição oferecidos nos intervalos culturais promovidos pela escola, onde alunos 

das diversas linguagens apresentam as produções desenvolvidas em sala de aula 

para toda a comunidade escolar.  

Ainda nesse viés e a fim de promover o contato dos alunos com artistas da 

cidade, eventualmente, no espaço do intervalo, apresentam-se artistas os quais 

tenham trabalhos que se relacionem com os realizados nas oficinas. Efetivam-se 

nestas ações, a abordagem Triangular, nos aspectos da apreciação e do fazer 

artístico, bem como, são proporcionadas condições para a formação de plateias, 

fundamentais para o letramento aqui pretendido. 

Defendemos a promoção de tais compreensões, visto que, a Arte como 

linguagem dos sentidos, transmite significados os quais não poderiam ser 

transmitidos por outro tipo de linguagem. De acordo com Boyer: 

 

“As Artes são uma parte essencial da experiência humana, não são uma 
frivolidade. Recomendamos que todos os estudantes estudem artes para 
descobrir como os seres humanos usam símbolos não verbais e se 
comunicam não apenas com palavras, mas também através da música, 
da dança e das Artes Cênicas e Visuais”. (apud BARBOSA, p.99, 1999). 

Entendemos que as oficinas artísticas da EPAT, não só promovem o 

letramento ora pesquisado, assim como, contribuem para a formação cultural dos 

estudantes conforme estabelecido na LDB, bem como os conscientizam sobre a 

importância que o estudo das Artes tem nessa formação. Conforme Rojo (2004), 

a diversidade de conhecimentos culturais oferecidas, como nas oficinas de 

linguagens da EPAT, configura-se como um instrumento de fundamental 

importância para consolidar e discutir a pedagogia dos multiletramentos na 

escola.   

Em virtude da atenção dada ao estudo e vivência das linguagens artísticas 

como promotoras de letramentos artístico e corporal, percebemos que, a tão 

sonhada excelência do ensino das Artes, muitas vezes utópica no modelo regular 

de ensino, encontra nas oficinas artísticas da EPAT um caminho possível, visto 
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que oportunizam aos estudantes e professores, verdadeiramente, um ensino e um 

aprendizado de qualidade. 

 

3.5 – Outras Modalidades e a Interdisciplinariedade 

Corroboram para o letramento corporal ora pesquisado, as práticas 

esportivas oferecidas em oficinas de esportes individuais e coletivos. A fim de 

ilustrar as possibilidades corpóreas trabalhadas nas aulas de Educação Física, 

apresentamos abaixo as modalidades oferecidas:  

 

Tabela 2: - Modalidades Esportivas 

Esportes Individuais Esportes Coletivos Lutas Ginástica 

- Atletismo; 
- Tênis; 
- Tênis de Mesa; 
- Badminton 
- Xadrez 

 

- Voleibol; 
- Handebol; 
- Futsal  
 

 

- Jiu-jitsu; 
- Boxe  

 

- Ginástica 
Rítmica; 

 

Ressalta-se que, apesar da perspectiva interdisciplinar que se espera para 

as aulas da EPAT, ainda não foram desenvolvidos, até o momento, projetos em 

que as modalidades artísticas e esportivas estivessem envolvidas. Todavia, 

mesmo não havendo esse diálogo entre as oficinas artísticas e esportivas, 

podemos afirmar que a integração entre as linguagens artísticas, acontece quase 

naturalmente.  

É fato que trabalhos interdisciplinares são pouco realizados nas escolas 

como um todo e a dificuldade em propor trabalhos neste viés está, especialmente, 

nos profissionais que ainda acreditam que tais propostas serão mais trabalhosas. 

Faz-se necessário, porém, que todos estejam cientes que a interdisciplinariedade 

é uma questão de “atitude de humildade diante da limitação do próprio saber, 

atitude de perplexidade ante a possibilidade de desvendar novos saberes, atitude 

de desafio perante o novo”3. Atitudes de diálogos e trocas, fundamentais para a 

                                                                 

3
 FAZENDA, Ivani.  Interdisciplinariedade: História, Teoria e Pesquisa. 2ed. Campinas/SP: Papirus, 1995, p.82. 
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aprendizagem significativa dos alunos, bem como para o crescimento profissional 

dos professores.  

No que tange à abordagem central desta pesquisa, a não integração entre 

modalidades artísticas e esportivas, não impede que se desenvolva a 

compreensão leitora corporal aqui defendida, visto que, entendemos que tal 

compreensão é também construída por meio das atividades promovidas nas aulas 

de teatro, as quais serão detalhadas posteriormente. 

 

3.6 - A Oficina de Teatro como promotora de letramentos artístico e corporal 

 

Neste item, iremos tratar especificamente sobre as oficinas de teatro 

promovidas pela EPAT, dando destaque à linguagem cênica como suporte para o 

desenvolvimento e consolidação dos letramentos artístico e corporal.  

O recorte dado à Oficina em questão, como promotora de letramentos, se 

faz calcado no Currículo da Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito 

Federal (SEEDF 2000), que reconhece que o exercício teatral favorece a 

apreensão dos signos da linguagem, promove o autoconhecimento, o 

conhecimento do outro, o respeito mútuo e a autonomia para se expressar, 

dialogando, portanto, com a perspectiva da integralidade e dos multiletramentos.   

Conforme Barcelos (1995), uma oficina é o local onde o indivíduo vivencia 

experiências, analisa situações e sedimenta conhecimentos. Partindo desta 

premissa buscamos fazer com que os estudantes, percebam que o fazer teatral 

possibilita o desenvolvimento de outras leituras do mundo, bem como os 

despertam para potenciais de criação artística.  

Defendemos a ideia do desenvolvimento de um letramento corporal, 

promovido também na oficina de Teatro, visto que a atividade teatral prescinde o 

conhecimento das diversas possibilidades corporais. Neste sentido, Coradesqui 

(2010), faz a seguinte afirmação: 

“Vivenciar uma experiência teatral é entrar em contato consciente com 
as potencialidades do próprio corpo, do corpo do outro e da interação 
destes com o espaço e o tempo. A voz, o movimento, o olhar e outras 
produções corporais são trabalhados em todos os momentos de uma 
oficina teatral.” (CORADESQUI, p. 27, 2010). 
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O corpo é o instrumento que dá forma à arte teatral. Conforme Spritzer 

(2012), o corpo no teatro tem importância fundamental, visto que, é a partir das 

possiblidades de movimentações que surgem as primeiras significações que 

eventualmente serão emprestadas ao trabalho teatral. Neste sentido faz a 

seguinte consideração, trazida pela autora Maria Ósipvona Knebel: 

“... a linha da vida do corpo humano ocupa um enorme espaço na 
criação artística, especialmente, na criação e construção de 
personagens, provocando o surgimento de ações corpóreas ligadas à 
nossa vivência.” (apud SPRTIZER, p. 16, 2012). 

A autora traz ainda outra consideração importante, que corrobora para a 

dualidade citada, fazendo menção aos estudos de Peter Brook, teatrólogo 

britânico que desenvolveu pesquisa sobre o corpo no espaço artístico. Para ele: 

“O Teatro é um local de encontro entre um poder de imitação e outro de 
transformação chamado imaginação que não terá efeito se permanecer 
apenas na mente. Ele precisa invadir o corpo, e fazer do ator, ou do 
aprendiz de teatro, um viajante.” (apud SPRITZER, p. 21, 2012). 

Compreender a dualidade indissociável entre Teatro e Corpo é 

fundamental para o ensino dessa linguagem, visto que é a partir dele que será 

possível experimentar e descobrir diversas possibilidades expressivas, que 

permitirão ao estudante utilizá-las como recursos na construção de gestos, 

imagens e pensamentos, assim como desenvolver atitudes de compreensão e 

leituras sobre o que é proposto. Ainda nesta perspectiva, a autora faz a seguinte 

fala: 

 

“Uma vez que se trabalha em teatro com elementos subjetivos como 
matéria-prima de criação, tudo o que o estudante aprende é formação e 
produção de sentido em seu próprio corpo. O ator lê o mundo e dele cria 
um texto feito de carne, sons, silêncio, movimento, respiração e sangue.” 
(SPRITZER, p. 27, 2012). 

Bakhtin (1986) aborda que corpo é significado, e assim sendo, ele é 

responsável por uma linguagem que precisa ser entendida para que todos se 

reconheçam igualmente seres humanos. Ainda sob esta ótica, Fontana (2011) 

recorre à sua teoria para afirmar a importância do corpo nas relações sociais 

fazendo a seguinte consideração: 

 

“Todo gesto ou processo do organismo seja a respiração, a circulação do 
sangue, sejam os movimentos do corpo, a articulação, a mímica, a 
reação aos estímulos exteriores, adquire um valor semiótico nas 
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relações sociais, em que cada indivíduo apreende sua própria 
corporeidade e expressividade pela/na mediação da corporeidade e 
possibilidade expressiva do outro, reconhecendo-se como ser humano e 
como pessoa singular e reconhecendo o outro como seu semelhante e 
sua diferença. É nas relações sociais que o corpo é elaborado como um 
“eu-para-o-outro” e um “eu-para-si”.” (FONTANA, p. 48, 2011). 

No teatro, essa linguagem corporal bem como o reconhecimento de si e do 

outro é de suma importância para que os processos criativos, relacionados à 

expressividade e à interpretação se fortaleçam e ampliem as possibilidades de 

criação. 

Com vistas a possibilitar o acesso à linguagem teatral e estimular o 

interesse pelo fazer teatral, procuramos desenvolver nos participantes, por meio 

das atividades propostas nas oficinas de teatro, os sensos crítico, artístico e 

criativo. Neste sentido trabalhamos o fazer teatral de forma criativa-participativa, 

colocando em evidência que “todos os seres humanos são atores e, assim sendo, 

todo mundo pode fazer teatro” (BOAL, p.17, 2002) e este como prática educativa, 

revela-se como instrumento transformador do ser humano.   

Em consonância com a proposta da EPAT, e buscando proporcionar uma 

educação em arte, que complemente de forma prática a vivenciada no modelo 

regular de ensino, percebemos na linguagem cênica, a possiblidade de trabalhar 

a valorização do indivíduo e promover reflexões a cerca da realidade de vida dos 

estudantes. Neste sentido citamos Desgranges (2006): 

 

“O valor educacional presente nas práticas teatrais precisam ser 
compreendido a partir do relevante caráter pedagógico intrínseco à 
própria experiência teatral. O ato teatral é educativo por si só porque é 
criação; porque é uma maneira de dar novas formas a si mesmo e ao 
mundo; porque é conhecimento estético”. (DESGRANGES, p. 91, 2006). 

Conforme apontado por Coradesqui (2010), a apropriação dos 

conhecimentos e valores relacionados à arte e ao teatro se fortalece como um 

instrumento de compreensão do mundo, de promoção da alteridade e da cultura 

da paz. Além de aprender técnicas do fazer teatral, os estudantes são levados a 

pensar e discutir a criação artística ligada ao seu cotidiano, assim como, 

aprendem a dar valor ao professor como um mediador e um colaborador na 

construção do conhecimento.  

 Enfatizamos a importância das oficinas de teatro, como promotoras de 

letramentos, visto que a linguagem artística, sobretudo a teatral, dialoga de forma 
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interdisciplinar com todas as áreas de conhecimento. Na perspectiva do 

multiletramento possibilita a percepção de outras linguagens e conhecimentos, 

importantes para a aprendizagem dos estudantes.  

 

3.6.1 – Passos metodológicos – Contextualização e experimentação 

 

A oficina em questão tem como objetivo dar acesso à linguagem teatral e 

estimular nos estudantes o interesse pelo fazer teatral e por meio dessa prática, 

desenvolver os sensos de criticidade e de criatividade inerentes a todo ser 

humano.    

Como especificado anteriormente, as oficinas são ministradas, de forma 

prática, em dois dias da semana, em aulas duplas com duração de 90(noventa) 

minutos, para turmas multietárias de alunos dos anos finais do ensino 

fundamental da rede regular de ensino, regularmente matriculados em escolas da 

Ceilândia. 

A metodologia utilizada nas oficinas tem como fundamentação teórica a 

que fora criada e desenvolvida por Boal (1991) em seu Teatro do Oprimido, cuja 

característica é a utilização de técnicas da dramaturgia convencional na busca de 

alternativas para problemas que se relacionem com a sociedade em geral.  

O Teatro do Oprimido usa exercícios de movimentação, equilíbrio e toque, 

percepção de sons e ritmos, estímulo dos sentidos sensoriais e comunicação 

através da imagem como forma de aquecimento e desinibição. Os jogos, 

exercícios e técnicas desenvolvidas para o Teatro do Oprimido estimulam a 

discussão e a problematização do cotidiano, focando na busca da simplicidade e 

popularização do teatro. 

Neste viés, para a construção de um conhecimento teatral, entendemos 

que as aulas devem ser pautadas em momentos que visam iniciar os alunos em 

atividades que procuram seguir a seguinte sequência: 

1º Momento – Aplicação de exercícios de integração grupal e noções de 

aquecimento corporal; 
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2º Momento – Utilização de exercícios com foco na redescoberta de movimentos 

corporais e possibilidades de expressões criativas utilizando a mobilidade 

corpórea; 

3º Momento – Exploração da capacidade criativa por meio de jogos teatrais e 

exercícios de improvisação; 

As atividades pensadas para as oficinas, conforme descrito acima, dão 

ênfase para o trabalho de exploração e noção das possibilidades corporais, bem 

como iniciação a jogos de criatividade voltados para a prática teatral.  

Para nortear teoricamente os exercícios aplicados, utilizamos 

procedimentos abaixo mencionados, conforme metodologia utilizada por Augusto 

Boal (BOAL, p.158, 1991), descrevendo os procedimentos utilizados nas aulas. 

Tabela 3: Etapas e procedimentos 

1ª Etapa Procedimentos 

Consciência corporal - parte em que a 

participante busca estar consciente do 

corpo. 

Explorando capacidade de 

movimentação corporal. 

2ª Etapa Procedimentos 

Tornar o corpo expressivo - trabalha a 

expressividade corporal e criatividade do 

participante. 

Exercitando a coordenação motora 

como trabalho corporal 

3ª Etapa: Procedimentos 

O teatro como linguagem – intervenção 

do espectador na ação dramática 

construída 

Exercitando jogos dramáticos que 

explorem a criatividade e 

capacidade de improvisação; 

4ª Etapa Procedimentos 
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O teatro como discurso - teatro jornal 

não dramático, teatro invisível, teatro 

fotonovela, teatro-mito, ritos e máscaras. 

Construindo cenas teatrais;  

Exercitando a projeção e dicção 

vocal a partir de textos teatrais.  

3.6.2 - Exercícios Utilizados 

Dada a gama de exercícios teatrais utilizados nas oficinas, que objetivam 

proporcionar a exploração corporal e o ensino de teatro aos alunos, aqui proposto 

como letramentos, descrevemos abaixo algumas atividades que são utilizados no 

decorrer das aulas. Os principais exercícios são: 

Exercícios de aquecimento/alongamento: 

1 - É desejável que os alunos explorem todos os níveis de movimentação: inferior, 

médio e superior do espaço, espreguiçando-se e simultaneamente buscando 

alongamento e expansão do corpo para todos os sentidos, experimentando 

possibilidades de movimentação nunca imaginadas.  

Objetivos: experimentar possibilidades de mobilidade corporal, alongando-se e 

aquecendo-se para o início das atividades; 

 

2 – Reconhecimento do espaço - os participantes são orientados a andarem pela 

sala em velocidades diferentes, ocupando os espaços vazios, observando a 

postura corporal bem como se comportam diante dos outros. Uma variação desta 

atividade consiste na orientação dos participantes a observarem como se 

comportam os demais colegas ao executarem a atividade. 

Objetivos: integração grupal, pesquisa de posturas corporais, noções de 

lateralidade, direção e velocidade dos movimentos. 

Exercícios de Integração Grupal 

1 – Círculo de nomes - Dispostos em círculo, os participantes deverão se 

deslocar, objetivando ocupar o lugar de um outro participante no referido espaço. 

À medida que se deslocam, dizem seu nome como forma de apresentação à 

turma. 

Objetivos: apresentação dos participantes e integração grupal. 
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2 – Jogo da oportunidade – neste exercício ressalta-se que as oportunidades são 

únicas e não devem ser desperdiçadas. Aqui cada participante é uma 

oportunidade (de dias melhores, de um bom emprego, uma vaga na faculdade, 

etc.). A dinâmica consiste na proposição de movimentos corporais coreografados, 

ou não em duplas. As duplas deverão dançar, da forma que quiserem. Uma 

pessoa deverá ficar sozinha, também explorando as possiblidades corporais de 

movimentação. Quando, a música parar, todos devem trocar de par, abraçando 

outro colega. O participante que estiver sozinho deverá “aproveitar a 

oportunidade” para conseguir um par, abraçando-o. 

Objetivo: integração grupal, afetividade. 

 

3 - Jogo da roupa-suja – a turma é dividida em pequenos grupos de 04 (quatro) 

ou 5 (cinco) pessoas. Em cada grupo deverá ser escolhida uma pessoa que será 

tratada como uma peça de roupa suja, que por sua vez se posicionará no centro 

do círculo que cada grupo deverá formar. Serão orientados a fazerem com o 

colega todo o processo de “lavagem de roupa” (ações simbólicas de esfregar, 

ensaboar, passar, dobrar e guardar) expressado por meio de gestos. Todos do 

grupo deverão passar pela experiência. 

Objetivos: Iniciação a exercícios de toque, respeito mútuo e integração grupal; 

Exercícios de Expressão Corporal 

1 – Mundos e portais imaginários: a dinâmica deste exercício consiste em criar 

portais invisíveis que levam a mundos imaginários.  Cada mundo explorado 

imprime no “forasteiro” uma movimentação corporal característica e peculiar. Os 

participantes deverão mostrar movimentos extra cotidianos, que fogem do usual e 

costumeiro, ampliando a capacidade de criação e imaginação almejada para este 

exercício. 

Objetivos: expressão corporal e capacidade de imaginação criativa. 

 

2 – Dominador e dominado – Os participantes deverão estar divididos em duplas, 

um deles coloca a mão a poucos centímetros do rosto de seu parceiro, que será o 

dominado, este (dominador) inicia uma série de movimentos com a mão para 

todos os lados, fazendo com que o dominado procure acompanhar os 
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movimentos designados por ele. Após alguns minutos, o dominador passa a ser 

dominado e vice-versa. 

Objetivos: exploração da mobilidade e expressão corporal, criatividade motora; 

3 – Câmara–lenta – Neste exercício busca-se trabalhar a noção de controle das 

articulações corporais. Os participantes são orientados a andarem pelo espaço, 

procurando variar a velocidade, explorando a movimentação dos braços, pernas, 

quadril, cabeça e do corpo como um todo. Gradualmente, numa variação de 

velocidades, devem estabelecer uma construção aleatória e conjunta de 

movimentos. Pede-se que mantenham a câmara-lenta, controlando os 

movimentos com ajuda da respiração.  

Objetivos: Conscientização corporal, controle de movimentos e trabalho de 

respiração. 

 

Exercícios de Improvisação 

1 – Improvisação/narrativa – construção coletiva de uma estória a partir de um 

tema pré-definido. É desejável que um participante inicie a narrativa e os demais 

a complementem, observando a continuidade, lógica e coerência necessária para 

finalização da estória. 

Objetivos: Explorar capacidade de imaginação e criação, capacidade de 

improvisos simples. 

 

2 – Tapete Mágico – Em um espaço demarcado na sala de trabalho, que 

representará uma espécie de palco, os participantes deverão propor um jogo de 

improvisações, utilizando, ou não, objetos ali disponibilizados. É desejável que ao 

adentrar o espaço demarcado, o participante deixe claro a construção de uma 

personagem com ações definidas, diferenciando ator e personagem. 

Objetivos: Espontaneidade, criação de cenas, pesquisa e construção de 

personagens, noção e movimentação de palco; 

 

3 – Teatro-jornal - este exercício exige que a turma seja dividida em pequenos 

grupos. Tendo como base uma notícia jornalística impressa, uma imagem ou 

trechos de textos teatrais (de preferência de um texto a ser eventualmente 
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encenado), os grupos irão criar cenas que transmitam a mensagem que eles 

absorveram do material disponibilizado (BOAL, 2002). 

Objetivos: Improvisação e criação de cenas teatrais, capacidade de criação. 

Os procedimentos adotados trabalham conteúdos como: mímica, gestos e 

movimentos; expressividade vocal, criação da personagem, construção de ações 

cênicas, utilizando técnicas de Stanislavsky4, visto que o teatrólogo em questão 

tem forte influência no trabalho desenvolvido por Boal. Vale destacar também a 

abordagem de temas ligados à História do Teatro Mundial, bem como noções de 

técnicas utilizadas por teóricos do teatro, tais como Bertold Brecht, Eugênio 

Barba, JerzyGrotowski e Peter Brook.  

Os exercícios teatrais acima descritos se caracterizam como instrumentos 

que visam facilitar às pessoas sua comunicação com o outro e com o grupo. 

Ajudam o participante a “dizer-se” e a “pronunciar-se” no grupo e fora dele.  

Destacam-se ainda a utilização de uma variedade de jogos teatrais, que 

segundo Spolin (1979) configuram-se como ferramentas metodológicas que 

auxiliam para a aprendizagem do teatro. Segundo a autora, os jogos teatrais, 

como abordagem metodológica, servem, sobretudo, para auxiliar os alunos na 

aprendizagem das práticas teatrais, utilizando para tal, exercícios de improvisação 

que estimulem a experimentação, a capacidade de criação e o debate.  

No texto Teatro e Conhecimento, Santos (2012), estabelece um diálogo da 

utilização dos jogos teatrais, com a ideia de consolidação de letramentos, fazendo 

a seguinte consideração:  

“... a prática das abordagens dos jogos teatrais, a exemplo de outras 
tantas e tão diversas formas contemporâneas de interação com a 
experiência teatral, significa não apenas a aquisição de um “meio” 
expressivo, mas a ampliação, a transformação e a estruturação da 
inteligência e das suas formas de agir no mundo e transformá-lo por 
meio do fazer teatral.” (SANTOS, p. 43, 2012). 

É importante enfatizar que esses exercícios não sejam vistos apenas como 

instrumentos de ludicidade e recreação, sendo necessário efetuar um trabalho de 

conscientização do grupo, explicando para que servem e o motivo da utilização de 

cada um deles e suas relações com o cotidiano. 

 
                                                                 

4
 Ator, diretor russo, criador de um sistema de interpretação para atores, que foi a base utilizada para 

concepções teatrais a partir de sua divulgação. 
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3.6.3 – Conteúdos propostos 

 

Para justificar os letramentos corporais e artísticos desenvolvidos na oficina 

de teatro da EPAT, apresentamos um roteiro de conteúdos abordados nas aulas. 

Todavia, antes de relacionarmos alguns conteúdos voltados à compreensão 

leitora artística, retomamos Santos (2012b), que faz o seguinte apontamento: 

 

“As abordagens contemporâneas no ensino do teatro tendem a afastar-
se do modelo de práticas repetitivas e autoritárias encontradas nas 
escolas, que geralmente estão voltadas para o produto final, bem como 
de abordagens psicologizantes esvaziadas de objetivos artísticos. 
Pressupõem a prática teatral em permanente avaliação, contrapondo-se 
às concepções positivistas de educação.” (SANTOS, p. 42, 2012). 

Considerando a ótica apresentada pela autora em questão, elencamos 

abaixo as abordagens feitas nas oficinas de teatro, estas com maior vínculo à 

promoção do letramento artístico:  

- O Teatro como meio de expressão, comunicação e emancipação; 

- Apresentação dos princípios da arte teatral: ação, composição de cenas, 

imagem, narrativa; 

- O estabelecimento de relações com significantes diversos na cena e no 

processo de criação: objetos, posturas, gestos, textos, conflitos, sonoridades; 

- Elaboração de narrativas dramáticas, improvisação, método de construção de 

cenas, estética, construção de personagens, tipos e estereótipos; 

- Jogos dramáticos com elementos de ação cênica; 

- Elementos da linguagem Cênica: corpo, voz, expressão corporal, figurino, 

iluminação, sonoplastia, cenário, maquiagem e adereços; 

- Leitura dramática e análise de textos teatrais; 

- Os elementos da montagem teatral: conteúdo, intenção, unidade, coerência, 

clímax; 

- Montagem teatral. 

 Abaixo, outros que se relacionam especificamente com o letramento 

corporal, trabalhados na aula de teatro: 

- Fisicalidade e respiração nos trabalhos de voz, processos de vocalização, 

construção de presença cênica e de personagens; 
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- Sensibilização: jogos de integração; alongamentos básicos, princípios de 

respiração; exploração de movimentos corporais; 

- Construção de formas físicas; exploração espacial, exercícios de equilíbrio e 

desequilíbrio; 

- Movimento expressivo e consciência corporal: postura, orientação espacial, 

respiração, tônus, relaxamento; 

- Movimentação cênica: ações básicas de movimento, vigor físico, tensão e 

relaxamento, controle corporal, foco, postura, noções de ritmo, fluidez; 

- Elementos formais de dança: movimento expressivo, ritmo, equilíbrio, eixo, 

orientação espacial, composição coreográfica; 

 - Expressividade vocal: articulação, projeção, dicção, entonação e projeção de 

voz associados a movimentos respiratórios e respiração diafragmática. 

Ressaltamos que, pela natureza especial da Escola Parque Anísio Teixeira 

e em consonância com os Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento da 

Educação Básica – anos finais, os conteúdos curriculares devem ser flexíveis, 

buscando uma maior integração com a realidade vivenciada pelos estudantes. 

Neste sentido, reforçamos tal prática com a seguinte afirmação:  

“A flexibilidade curricular dá abertura para a atualização e a 
diversificação de formas de produção de conhecimentos e para o 
desenvolvimento da autonomia intelectual dos estudantes, para 
atender as novas demandas de uma sociedade em mudança que 
requer a formação de cidadãos críticos e criativos Amplia, portanto, 
a possibilidade de reduzir a rigidez curricular ao favorecer o 
diálogo entre os diferentes conhecimentos, de forma aberta, 
flexível e coletiva, numa tentativa de romper as amarras impostas 
pela organização das grades curriculares repletas de pré-
requisitos.” (SEEDF, p. 70, 2012). 

 É na perspectiva de flexibilidade acima descrita que as oficinas da EPAT 

cumprem seu objetivo de proporcionar uma educação de qualidade, voltada para 

a aprendizagem significativa dos alunos.  

Tal flexibilidade se faz necessária, visto que muito do que se trabalha 

perpassa por elementos subjetivos, importantes para a experimentação, 

sensibilização e construção de relações de sentido. Assim, não estar vinculado, 

obrigatoriamente, a conteúdos a serem cumpridos, dá ao ministrante a 

possibilidade de proporcionar aos estudantes condições de utilizarem como 

principal fonte de criação, a fantasia e a imaginação. É a partir destes 
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instrumentos lúdicos que o estudante terá condições para desenvolverem-se e 

descobrirem-se leitores, criadores, pensadores artísticos. 

 

3.6.4 - A Avaliação 

 

A avaliação se dá de forma contínua, em todo o processo de duração da 

oficina, sendo realizada ao final de cada aula, objetivando proporcionar um 

momento de reflexão sobre a didática utilizada na oficina ministrada, bem como, 

após as apresentações propostas.  

Este é o momento em que os envolvidos - alunos e professor – fazem suas 

observações sobre as experiências vivenciadas, falando como se sentiram 

durante a execução das atividades. Evitamos que tais observações sejam 

resumidas em opiniões vazias ou que expressem juízos de valores, tais como: foi 

ruim/mal feito ou foi legal/bom. 

Procuramos despertar nos alunos a capacidade de crítica sobre o trabalho 

desenvolvido, sendo a eles solicitado que estabeleçam uma relação dos 

exercícios trabalhados com seu cotidiano. Nesta discussão crítica, questionamo-

nos se os objetivos foram alcançados, se houve concentração, coordenação, 

disciplina e empenho do grupo como um todo. 

Caracteriza-se como mais um momento de construção e de diálogo em que 

todos estão no mesmo patamar de igualdade.  É necessário salientar, que neste 

processo avaliativo, procuramos nos distanciar do modelo quantitativo, utilizados 

nos moldes da educação regular, que tem como objetivo mensurar, por meios 

inapropriados, especialmente no ensino do teatro, o desenvolvimento e o 

aprendizado dos envolvidos.  

Diferentemente do modelo utilizado nas escolas regulares, outros 

instrumentos de avaliação são utilizados visando acompanhar o processo de 

evolução e entendimento dos estudantes. Neste sentido, instrumentos como 

registros individuais, diários de bordo, autoavaliação, devolutivas em sala de aula 

e avaliação por pares são usados de forma que promova neste processo o 

desenvolvimento crítico e a participação efetiva dos aprendizes. 
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No sentido de embasar a utilização da proposta avaliativa mencionada, 

trazemos a seguinte referência apontada por Spolin (1979b): 

“Avaliação: Considerando a similaridade das posições das professoras e 
dos alunos da oficina e a incidência nos processos de aprendizagem 
envolvidos, salienta-se que a confiança mútua torna possível para o 
aluno empenhar-se na realização de uma boa avaliação. (...) Quando ele 
está na plateia, avalia seus companheiros, jogadores; quando ele é o 
jogador, ouve e permite que os colegas na plateia o avaliem, pois está 
entre amigos. (...) Se quisermos que o aluno tenha uma maior 
compreensão do seu trabalho no palco, é essencial que o professor-
diretor não assuma sozinho a avaliação, mas que faça perguntas que 
todos respondam,  inclusive ele próprio.” (SPOLIN, p. 24, 1979). 

É importante destacar que procuramos esclarecer junto aos alunos que os 

instrumentos utilizados são diferentes dos usualmente conhecidos por eles, assim 

como também é distinta a forma como se efetiva o aprendizado na Escola 

Parque. E para que este aprendizado se concretize faz-se necessário que a 

responsabilidade e compromisso dedicados às disciplinas do ensino regular 

sejam também dedicados às oficinas.  

 

3.6.5 – A Montagem Cênica – Produção 

 Em consonância com a abordagem triangular, a produção é um dos pilares 

necessários para o aprendizado em artes. Neste contexto, as produções da 

oficina de teatro são realizadas através da construção de cenas produzidas em 

sala de aula, a partir das atividades propostas nas oficinas. Neste sentido, o 

Currículo em Movimento da Educação Básica - Anos Finais traz a seguinte 

consideração sobre a produção cênica na escola: 

“O processo de criação de cenas oportuniza o fortalecimento da 
coletividade, permite criar sentimentos de pertencimento e desenvolve a 
capacidade crítica por meio da convivência e interação com diferentes 
culturas em diversos contextos históricos.” (SEEDF, p. 54, 2012). 

 As apresentações das montagens cênicas podem acontecer em dois 

momentos: nos intervalos culturais ou na mostra de trabalhos, realizados ao final 

do semestre letivo. Para tanto, a Escola realiza o FEPAT - Festival de Artes da 

Escola Parque. As apresentações são realizadas nos espaços disponibilizados 

pela escola, obedecendo a uma programação em que todas as linguagens são 

contempladas.  
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 No que concerne ao fenômeno teatral, que só se efetiva diante de 

espectadores, proporcionar aos estudantes a possibilidade de levar suas 

apresentações ao público, formado por alunos e convidados, corrobora para a 

formação de plateia, bem como, contribui para que o letramento artístico e cultural 

também se efetive. Letramentos estes que não só se fortalecem nos alunos 

envolvidos, mas também no professor que, após o encerramento desta etapa do 

processo, se percebe diferente e também transformado. 

 É sob essa ótica que Ryngaert (1981) reforça que “a construção do 

conhecimento teatral passa pela aquisição de novos códigos e pela reflexão sobre 

teatralidade, passa pela apropriação de formas contemporâneas que permitam 

modificar o olhar dos nossos alunos sobre o mundo” 5 , corroborando com a 

promoção dos letramentos, foco desta abordagem. 

Ao enfatizarmos a relação existente entre o fazer, o compreender, o 

conhecer e o fruir, buscamos ratificar na perspectiva dos letramentos e da 

abordagem triangular, que o ensino e o fazer teatral promovidos por meio das 

oficinas, apresentam-se como ações pedagógicas que auxiliam os estudantes a 

ampliarem suas visões de mundo, desenvolvendo em cada um, os sensos de 

criticidade e sensibilidade, necessárias para a apropriação de outros saberes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

5
Apud Santos, 2012, p.42 
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IV – PESQUISA E ANÁLISE DOS DADOS  

 

A pesquisa interventiva realizada na EPAT tem como objetivo o 

levantamento de indicadores que sinalizem para a efetividade das aulas práticas 

como promotoras de letramentos artísticos e corporais, considerando também as 

impressões registradas por alunos e professores do local pesquisado.  

A pesquisa em questão teve como sujeitos professores das disciplinas 

artísticas e de educação física, e dada a necessidade de restringir o foco da 

pesquisa, alunos específicos de turmas de Teatro e Dança. 

Os questionários aplicados, tanto ao grupo de professores como ao dos 

alunos, traziam perguntas objetivas relacionadas à abordagem da pesquisa 

realizada, e outras subjetivas, em sua minoria, relacionadas aos aspectos de 

formação e identificação dos participantes.  

Para uma maior efetividade das devolutivas, os questionários foram 

entregues aos professores no momento da coordenação coletiva, em apenas um 

dos turnos e recolhidos à medida que iam sendo respondido pelos respondentes. 

Aos grupos de alunos procuramos dar uma atenção especial, promovendo 

um momento da aula para explicar o objetivo do questionário aplicado. Neste 

momento fizemos a leitura das questões, e dada a faixa etária dos grupos, 

aproveitamos a ocasião para dirimir eventuais dúvidas que os impedissem de 

responder com veracidade as perguntas propostas. 

Com posse dos dados pesquisados, foram feitas comparações entre as 

impressões registradas entre os grupos participantes, a fim de que pudéssemos 

obter indicadores que legitimem a EPAT como um espaço de construção de 

letramentos.  

 

4.1 – Participação dos Professores 

O questionário da pesquisa foi aplicado a um grupo de 25 (vinte e cinco) 

professores, de faixa etária entre 29 (vinte e nove) e 55 (cinquenta e cinco) anos. 

Destes apenas 02 (dois) não devolveram as respostas solicitadas. Das 

devolutivas verificou-se que 10 (dez) dos profissionais em questão eram 

habilitados em disciplinas artísticas e os demais habilitados em Educação Física. 
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As perguntas subjetivas sugeridas relacionavam-se aos dados pessoais, tais 

como idade, formação acadêmica, disciplina ou modalidade que lecionavam na 

EPAT e tempo de serviço na Secretaria de Educação do Distrito Federal. No 

intuito de pesquisar sobre o entendimento de letramento e interdisciplinariedade 

vivenciado pelos professores, duas questões abertas também compuseram as 

questões subjetivas propostas.  

Quanto à interdisciplinariedade, foi questionado o que o professor entendia 

sobre o tema e se este acreditava no viés interdisciplinar para o aprendizado dos 

alunos. Apenas um dos colaboradores não respondeu à pergunta e, os que 

responderam, mostraram-se entender sobre o tema, bem como sinalizaram 

acreditar na perspectiva interdisciplinar no processo ensino-aprendizagem. 

No tocante ao tema letramento, foi perguntado se os professores já tinham 

ouvido falar sobre o assunto, bem como o que entendiam sobre o tema em 

questão. Uma parcela de 10(dez) profissionais, responderam nunca ter ouvido 

falar sobre o assunto. Os demais que responderam positivamente fizeram 

considerações relevantes que vão ao encontro do esperado. 

As questões objetivas relacionavam-se especialmente ao cerne da pesquisa, 

foco deste trabalho monográfico, bem como às práticas interdisciplinares 

eventualmente adotadas.  Elencamos 03 (três) questões cujas respostas 

corroboram, sobretudo, para a legitimação da EPAT como um espaço de 

construção de letramentos artísticos e corporais.    

Em sua totalidade, os profissionais acreditam que as aulas ministradas na 

EPAT possuem um viés voltado para a formação artística e corporal dos alunos.  

Visto que uma parcela significativa do grupo respondeu não saber o que era 

letramento, apenas 13 (treze) dos respondentes, concordaram que as oficinas são 

promotoras de letramentos artístico e cultural. Após conversa com os profissionais 

que não sabiam o que era letramento, estes também concordaram 

extraoficialmente com o que fora questionado.  

 Entendemos que para haver um letramento corporal, julgamos ser 

necessário que saibamos interpretar a linguagem não verbal emitida pelos alunos. 

Ao serem questionados sobre tal capacidade, 03 (três) disseram não saber 

interpretar, 02 (dois) às vezes, e os demais afirmaram que sabiam identificar os 

sinais e gestos dos alunos.  
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 O gráfico abaixo ilustra como foram as respostas destas 03(três) perguntas 

iniciais: 

 

Figura 1: Gráfico A - participação dos Professores 

As perguntas que finalizam o questionário referem-se exclusivamente à 

abordagem interdisciplinar dada às aulas na EPAT. Porém, de acordo com as 

respostas colhidas, observamos haver uma inconsistência nas informações, visto 

que os professores mostraram-se contraditórios em suas colocações. 

Foram questionados se os profissionais fazem um trabalho interdisciplinar, 

bem como, se entendem que as aulas da EPAT possuem este viés e, finalmente, 

se os colegas demonstram disponibilidade em trabalhar em conjunto. 

A maioria dos participantes respondeu que fazem um trabalho interdisciplinar, 

porém, esta mesma maioria respondeu que não considera que as aulas da Escola 

Parque são interdisciplinares. No tocante à disponibilidade dos profissionais, 10 

(dez) responderam que os colegas demonstram disponibilidade, 07 (sete) 

entendem que essa disponibilidade não é demonstrada e 05 (cinco) consideram 

que esta disponibilidade às vezes é demonstrada.    

 

Fig. 2: Gráfico B - Participação dos Professores  
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4.2 – Participação dos Estudantes 

Dada a necessidade de restringir o foco da pesquisa, o questionário foi 

aplicado para alunos de uma turma de Teatro e outra de Dança. Igualmente ao 

questionário aplicado ao grupo de professores, a pesquisa feita com os alunos 

traziam questões objetivas e subjetivas, sendo estas relacionadas aos aspectos 

pessoais tais como idade, que série/ano cursam e local onde moram e aquelas 

relacionadas ao objeto da pesquisa ora realizada. 

Participaram da pesquisa 24(vinte e quatro) alunos, sendo 10 (dez) da turma 

de teatro e os demais da oficina de dança. A faixa etária dos alunos participantes 

varia entre 11 (onze) e 15 (quinze anos) e, portanto, que cursam entre o 6º e 8º 

anos do Ensino Fundamental. 

Dos alunos em questão, apenas um deles não é morador de Ceilândia. A 

maioria mora com os pais, sendo que 08 (oito) responderam morar apenas com a 

mãe ou com o pai.  

No que concerne às informações coletadas a partir das questões objetivas, a 

totalidade dos alunos participantes responderam que entendem que as aulas da 

EPAT estão voltadas para uma educação corporal e artística, bem como 

entendem que há uma linguagem não verbal, emitida por gestos ou sinais 

corporais. 

Quando questionados se as aulas práticas realizadas na EPAT têm auxiliado 

em suas vidas escolares, 22(vinte e dois) alunos responderam que sim. No 

tocante à formação cultural, apenas um aluno não apresentou a resposta, sendo 

que os demais entendem que as oficinas da Escola Parque têm contribuído em 

sua formação cultural.   

Em relação à noção de letramento, os alunos foram questionados se se 

consideravam letrados antes de participar nas oficinas, bem como se as 

experiências vivenciadas na EPAT contribuíram para formação de letramentos. As 

respostas colhidas indicam que 20 (vinte) alunos não se consideravam letrados 

antes das oficinas.  

Em oposição a isso, registramos que 23(vinte e três) estudantes 

responderam que, após as práticas vivenciadas nas oficinas da EPAT, 

consideram-se letrados artisticamente e corporalmente. 
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Abaixo demonstramos os gráficos referentes às contribuições dos estudantes 

à pesquisa ora realizada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 – Resultados 

De acordo com os dados tabulados na presente pesquisa, observamos que, 

tanto para professores quanto para estudantes, a disseminação de 

conhecimentos promovida por meio das oficinas, contribui para a formação 

cultural dos discentes, bem como possibilita aos alunos uma aprendizagem mais 

efetiva.  

Muitos alunos relatam que na EPAT o aprendizado se dá de forma 

diferenciada, visto que ali são menos cobrados que na escola de origem. Ali 

aprendem brincando e que tal aprendizado tem feito muita diferença nos 

ambientes sociais que frequentam, satisfazendo, portanto, a investigação 

interventiva objeto deste trabalho monográfico. 
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Levando em consideração as respostas dadas pelos professores, 

observamos que apresentaram conflitos de conceituações, especialmente no que 

se refere às questões sobre interdisciplinariedade. Vale ressaltar que as 

respostas que dão a impressão de contradição, em sua maioria, vieram dos 

professores de Educação Física, que aparentemente, responderam à revelia o 

questionário.  

No entanto, no que tange à promoção de letramentos artísticos e corporais 

efetivados pelas oficinas, observa-se que a maioria concorda que as aulas 

ministradas na EPAT visam não só a prática pela prática das modalidades, mas 

uma vivência que contemple a realidade, os conhecimentos pré-adquiridos dos 

alunos, e a consolidação de conhecimentos.  

Observa-se ainda que, em virtude da característica especial que possui a 

EPAT, alunos e professores são parceiros na consolidação dos letramentos 

sugeridos. A construção de conhecimentos acontece de forma significativa, com 

qualidade e, sobretudo, com vistas a contribuir para a formação cultural e cidadã 

dos estudantes daquela instituição. 
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V - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. 
Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a 
arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. 
Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros 
engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros. Porque a 
essência dos pássaros é o voo. 
Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas 
amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem 
para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já 
nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado. Só pode ser 
encorajado.” (ALVES, p 33, 2010). 

A construção de conhecimentos consolidados com a experiência vivenciada 

no Curso de Letramentos e práticas interdisciplinares nos anos finais nos deu a 

possibilidade de iniciar esta pesquisa, que se mostra ainda inacabada, em virtude 

das diversas possibilidades que a Arte nos proporciona. 

Com os saberes provindos do Curso de Letramentos e Práticas 

Interdisciplinares – Anos Finais, propusemos uma observação desafiadora, que 

nos revelasse que a perspectiva dos letramentos vai além da sua gênese 

conceitual.  A perspectiva em questão, não está voltada apenas para a 

alfabetização e a construção de habilidades de escrita e de leitura. Ela perpassa 

por várias áreas do conhecimento, sendo a arte apenas uma delas. 

Podemos afirmar que a recompensa, aqui convertida em saberes 

acumulados e concretizações vivenciadas, nos torna mais capazes e preparados 

para continuar tal investigação, bem como para aprimorar a nossa prática 

pedagógica.  

Ao afirmar a promoção de letramentos por meio de atividades práticas 

artísticas e corporais, desenvolvidas por meio de oficinas educativas, tivemos 

oportunidade de redescobrir outras características necessárias para os 

profissionais de educação em artes.  

 Reforçamos a importância de espaços e metodologias como os 

disponibilizados na EPAT para que, de fato, se possa alcançar o objetivo proposto 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é o de promover o 

desenvolvimento cultural dos alunos por meio da Arte, com a qualidade desejada 

e também prevista na referida Lei. 
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Apesar de termos confirmado, por meio da aplicação dos questionários, que 

alunos e professores consideram que a abordagem metodológica utilizada na 

EPAT vislumbra a formação artística e corporal, não podemos deixar de 

considerar as contradições apresentadas no tocante à atitude interdisciplinar que 

se espera dos profissionais, principalmente, em um ambiente em que tal atitude 

deveria acontecer quase que naturalmente.  

No entanto, percebemos, tanto pelas contradições apresentadas nas 

respostas, quanto na observação efetuada em lócus, que apesar do viés 

interdisciplinar estar presente no Projeto Político Pedagógico da EPAT, tal atitude 

ainda acontece de forma isolada. A despeito dos esforços dos professores que 

atuam buscando tal viés, percebemos que há uma falha na equipe gestora, que 

não tem fomentado projetos, tampouco proposto discussões acerca do assunto. 

Segundo Fazenda (p. 8,1992.) a interdisciplinaridade é antes de tudo uma 

questão de atitude, “uma atitude diferente a ser assumida frente ao problema do 

conhecimento, ou seja, é a substituição de uma concepção fragmentária para 

unitária do ser humano”. Essa atitude, porém, é percebida, especialmente, nos 

professores de Artes, no entanto, esta mesma atitude não é tão marcante nos 

professores das outras áreas.  

No tocante à importância que tem as oficinas de teatro, como promotoras de 

letramentos, observamos por meio de relatos informais que a experiência 

vivenciada nas oficinas tem despertado nos alunos o interesse em irem a espaços 

culturais, bem como de participarem de atividades culturais, sejam elas na escola 

de origem, igrejas ou nos grupos que frequentam, caracterizando assim, as 

oficinas e as atividades da escola, também como um instrumento formador de 

plateias. 

 Nessa convivência com alunos multietários, que se mostram diferenciados, 

constatamos a existência de uma disponibilidade para o árduo e alegre 

aprendizado, uma aceitação da diferença como algo natural e necessário, o 

prazer da descoberta de uma educação que os valoriza, assim como o desejo de 

se descobrirem como pessoas letradas, portadoras de direitos e cultura.  

Nesse ínterim, observamos a possibilidade de também nos descobrirmos 

como profissionais desejosos e de uma educação humanista e conscientizadora 
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que vislumbre resultados positivos que favoreçam a valorização de uma educação 

verdadeiramente transformadora.  

Recorremos ao texto de Alves (2010) em epígrafe, visto que percebemos que 

a EPAT possui as características das “escolas asas” por ele mencionada. Em 

virtude da particularidade especial que possui a EPAT, alunos e professores são 

parceiros na construção e consolidação dos letramentos aqui sugeridos. A 

construção de conhecimentos acontece de forma significativa, dando aos 

estudantes possiblidades para se descobrirem como protagonistas e cidadãos. 

Como pássaros encorajados a levantar voos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

VI - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALVES, Rubens. Gaiolas ou Asas. A arte do voo ou a busca da alegria de 
aprender. Porto: Edições Asa, 2004. 

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

BARBOSA, Ana Mae. Tópicos Utópicos. Belo Horizonte: C/Arte, 1998. 

_________________. (org.). Inquietações e mudanças no ensino da arte. São 
Paulo: Cortez, 2008. 

BARCELOS, Helena. Além do Círculo de Giz. Brasília: Ed. MusiMede Ed., 1995. 

BOAL, Augusto. Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 1991. 

_____________. Jogos para Atores e Não-Atores. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2002. 

BRASIL, Distrito Federal. Secretaria de Estado de Educação. Currículo em 
Movimento da Educação Básica – Anos finais. Secretaria de Estado de 
Educação. Brasília: Subsecretaria de Educação Pública, 2014. 

BRASIL, Distrito Federal. Secretaria de Estado de Educação. Currículo em 
Movimento da Educação Básica – Pressupostos Teóricos. Secretaria de 
Estado de Educação. Brasília: Subsecretaria de Educação Pública, 2014. 

BRASIL, Distrito Federal. Projeto Político-Pedagógico Professor Carlos Mota. 
Secretaria de Estado de Educação. Brasília: Subsecretaria de Educação Pública, 
SEEDF, 2012. 

BRASIL. Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Brasília: 1996. 

CORADESQUI, Glauber (org.). Teatro na escola: experiências e olhares. 
Brasília: Fundação Athos Bulcão, 2010. 

DELORS, Jacques (Coord.). Os quatro pilares da educação. In: Educação: um 
tesouro a descobrir. São Paulo: Cortezo, 1999. 

DESGRANGES, Flávio. Pedagogia do Teatro: provocação e dialogismo. São 
Paulo: Hucitec, 2006. 

FAZENDA, Ivani. Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa. 2 ed. 
Campinas, São Paulo: Papirus, 1995.  

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.  

KLEIMAN, Ângela. Estudos de Letramento e a formação do professor de 
língua materna. Linguagem em (Dis)curso – LemD, v. 8, n. 3, p. 487-517, 
set./dez. 2008. 



53 

 

MAIA, Verônica (Org.), II Caderno de Dramaturgia. Brasília: Athos Bulcão, 2006. 

PEREIRA, Eva Waisros (org.) Nas Asas de Brasília, Memórias de uma utopia 
educativa (1956-1964). Brasília: Universidade de Brasília. 2011. 
 
ROXO, Roxane. Letramentos múltiplos, escola e inclusão social. São Paulo: 
parábola editorial, 2009. 
  
____________; MOURA, Eduardo. Multiletramentos na escola. São Paulo: 
Parábola editorial, 2012. 
 
____________. Letramento e capacidades de leitura para a cidadania. In: São 
Paulo: SEE: CENP, 2004. 
 
SANTOS, Vera Lúcia Machado Bertoni dos; SPRITZER, Mirna (orgs.). Teatro 
com jovens e adultos: princípios e práticas. Porto Alegre: Mediação, 2012, 
 
SILVA, Patrícia Simone. Aplicação da Abordagem Triangular nas Séries do 
Ensino Fundamental II nas escolas de Barretos. Barretos: UnB, 2011, 36 
f.(Licenciatura) – Programa de Licenciatura em Artes Visuais, Departamento de 
Artes Visuais, Universidade de Brasília, Barretos, São Paulo, 2011. 
 
SPOLIN, Viola. Improvisação para o Teatro. São Paulo: Perspectiva, 1979. 

STORI, Norberto (org.). O despertar da sensibilidade na educação. São Paulo: 
Instituto Presbiteriano Mackenzie: Cultura Acadêmica, 2003. 

TEIXEIRA, Anísio. Introdução. In: DEWEY, John. Vida e Educação. 5 ed. São 
Paulo: Edições Melhoramentos, 1965. 
 
____________. Educação não é privilégio. 7 ed. Rio de Janeiro: UFRJ,  2007. 
 
WEIL, Pierre; TOMPAKOW, Roland.  O Corpo Fala - A linguagem silenciosa da 
comunicação não verbal 68 ed. Petrópolis: Vozes, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

ANEXO A 

Questionário de Pesquisa de Campo 

Prezado Aluno (a),  

O Questionário em questão é objeto de pesquisa de campo proposto pelo 

Curso de Pós Graduação em Letramentos e Práticas Interdisciplinares nos anos 

finais (6º ao 9º anos), promovido pela Universidade de Brasília. Sua participação 

será muito importante para a pesquisa interventiva que ora se inicia. Desde já 

agradeço pela sua valorosa contribuição.  

Idade: ______ 

Ano/Série que estuda:_______ 

1- Com quem você mora? 

(   ) Pais    (   )Só com a Mãe    (   )Só com o Pai  (   ) Avós 

2- Onde você mora? 

(   )Ceilândia Sul ou Norte    (   ) Por do Sol                     (   )Sol Nascente                   

(   )Setor O                     (   ) Não mora na Ceilândia 

3- Quais as Oficinas que você participa na Escola Parque Anísio Teixeira (EPAT)? 

_________________________________________________________________ 

4- Você concorda que as aulas praticadas na EPAT são voltadas para uma 

educação corporal e artística? 

(   ) Sim       (   )  Não      

Por que? 

_________________________________________________________________ 

5- Você concorda que além da linguagem verbal, existe uma outra linguagem não 

verbal, emitida pelo corpo? 

(   ) Sim       (   )  Não      
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6- Você saberia identificar ou emitir gestos ou sinais emitidos pelo corpo? 

(   ) Sim       (   )  Não 

7- Você acha que as aulas praticadas na EPAT têm servido de alguma forma, 

para ajudá-lo na sua vida escolar? 

(   ) Sim       (   )  Não 

8- Você acha que as aulas praticadas, tanto na EPAT, contribuem para sua 

formação cultural? 

(   ) Sim       (   )  Não 

8- Se você fosse avaliar as aulas praticadas na EPAT, como você as avaliaria? 

(   )Excelentes   (   )Ótimas   (   )Boas   (   ) Regulares  (    )Ruins   (   )Péssimas 

9- Caso você fosse avaliar as aulas praticadas na sua escola de origem, como 

você as avaliaria? 

(   )Excelentes   (   )Ótimas   (   )Boas   (   ) Regulares  (    )Ruins   (   )Péssimas 

11- Quantas vezes você já foi ao Teatro? 

(   ) 01 a 05 vezes      (   )  Mais de 05 vezes   (   ) Nunca fui ao Teatro 

12- Quantas vezes você já foi ao Cinema? 

(   ) 01 a 05 vezes      (   )  Mais de 05 vezes   (   ) Nunca fui ao Cinema 

13- Você participa de alguma atividade de caráter artístico cultural? 

(   ) Sim       (   )  Não    Qual? ______________________________________ 

14- Você pratica alguma atividade física fora da escola?  

(   ) Sim       (   )  Não    Qual? ______________________________________ 

 

15- Quais as opções abaixo mais influenciam para a sua formação artística 

cultural? 
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(  )Redes Sociais/internet  (    )TV   (   )Rádio   (    )Jornais   (   )Literatura                    

(   ) Audiovisual (filmes) 

16- Você se comiserava letrado antes de participar das oficinas? 

(   ) Sim       (   )  Não 

17- Você se considera letrado artística e corporalmente após as experiências 

vivenciadas nas oficinas? 

(   ) Sim       (   )  Não 

 

Mais uma vez, agradeço-lhe pela atenção dispensada! Sua participação será de 

extrema relevância para a realização desse trabalho!  
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ANEXO B 

Questionário de Pesquisa de Campo 

Excelentíssimo Professor (a), 

O Questionário em questão é objeto de pesquisa de campo proposto pelo 

Curso de Pós Graduação em Letramentos e Práticas Interdisciplinares nos anos 

finais (6º ao 9º anos), promovido pela Universidade de Brasília. Sua participação 

será muito importante para a pesquisa interventiva que ora se inicia. Desde já 

agradeço pela sua valorosa contribuição! 

Idade: ___________ 

Formação Acadêmica:_____________________________________________ 

Disciplina ou Modalidade que leciona:________________________________ 

Tempo que trabalha na SEEDF:_____________________________________ 

1- Você concorda que as aulas ministradas na EPAT, têm, também, um viés 

voltado para a formação artística e corporal dos alunos? 

(   ) Sim       (   )  Não      

Por que? 

_________________________________________________________________ 

2- Nas suas aulas, você costuma abordar termos relacionadas à busca de uma 

consciência corporal dos alunos? 

(   ) Sim       (   )  Não      

3- Você concorda que as aulas praticadas na EPAT servem, também, para ajudar 

o seu aluno a perceber que temos uma linguagem corporal? 

(   ) Sim       (   )  Não 

4- Você saberia interpretar os gestos ou sinais, emitidos corporalmente pelos 

seus alunos em suas aulas? 
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(   ) Sim       (   )  Não 

5- Você já ouviu falar sobre o que é Letramento? 

(   ) Sim       (   )  Não 

Se sim, o que você entende sobre o tema em questão? 

_________________________________________________________________ 

6- Com que frequência você vai ao teatro? 

(   ) de 01 a 3 vezes por mês  (   ) Mais de 3 vezes   (   ) Há mais de 1 mês não 

vou ao teatro 

7- Com que frequência você vai ao cinema? 

(   ) de 01 a 3 vezes por mês  (   ) Mais de 3 vezes   (   ) Há mais de 1 mês não 

vou ao cinema 

8- Você se considera letrado artisticamente? 

(   ) Sim       (   )  Não   (   ) Às vezes 

9- Você se considera letrado corporalmente? 

(   ) Sim       (   )  Não    (   ) Às vezes 

10- O que é interdisciplinariedade pra você? Você acredita que o viés 

interdisciplinar é interessante para o ensino-aprendizagem dos alunos? 

_________________________________________________________________ 

11- O trabalho que você desenvolve na EPAT, possui um viés interdisciplinar? 

(   ) Sim       (   )  Não      (   ) Às vezes 

12- Você acha que as aulas ministradas na EPAT são realizadas de forma 

interdisciplinar? 

(   ) Sim       (   )  Não       (   ) Às vezes 

13- Você participa ou já participou de projetos interdisciplinares? 
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(   ) Sim       (   )  Não       (   ) Às vezes 

14- Você acha que os colegas demonstram disponibilidade para trabalhar de 

forma interdisciplinar?  

(   ) Sim       (   )  Não       (   ) Às vezes 

 

Mais uma vez, agradeço-lhe pela atenção dispensada! Sua participação será de 

extrema relevância para a realização desse trabalho!  
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ANEXOS FOTOGRÁFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 5: Orientação em exercício de improvisação teatral 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6 : Experimentação em sala de exercício de improvisação cênica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7: Apresentação de cena do Espetáculo “Costurando Veríssimo” FEPAT/2014 
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Fig. 8: Apresentação de cena do Espetáculo “Costurando Veríssimo” FEPAT/2014 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9: Oficina Dança/Teatro – Expressão Corporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.10: Oficina Dança/Teatro – Expressão Corporal 

 



62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.11: Oficina de Artes Plásticas -  Projeto Gentileza gera Gentileza 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.12: Oficina de Artes Plásticas – Exposição de Releituras em 3D feitas com papel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.: 13: Oficina de Artes Plásticas – Exposição de talentos 
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Fig. 14: Oficina de Música – Canto Coral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15: Oficina de Violão 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16: Oficina de Violino 
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Fig.17: Intervalo Cultural – Apresentação Dia Internacional da Dança 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


