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RESUMO  
  

         O presente trabalho de conclusão de curso é resultado de uma experiência 

construída no PIBID (Projeto Institucional de Bolsa Iniciação à Docência), e tem como 

objetivo a partir de um estudo etnográfico com observação participante, entender de 

que forma o ensino das artes cênicas pode contribuir para a re(construção) da 

identidade e alteridade no contexto escolar, visto que a sensibilização ao 

reconhecimento destas melhora significativamente o âmbito das relações 

interpessoais. Buscando assim, compreender a origem dos conflitos nas relações, 

que reforçam a hierarquia das identidades.   

Palavras-chave: Identidade e alteridade; Autonomia; Relações interpessoais; 

Experiência; PIBID; Educação; Decolonial; Hierarquia.   
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1.INTRODUÇÃO  

  
      Entre as experiências e oportunidades que a universidade me proporcionou, o 

PIBID (Programa Institucional de Bolsa Iniciação à Docência), foi o caminho de 

descoberta da minha afinidade com o mundo da licenciatura. As vivências que tive 

como ‘professora’ nas escolas públicas do DF, fizeram com que eu despertasse o 

olhar para as contribuições do ensino de artes cênicas na educação básica.  

         Assim, o que mais me chamou atenção acompanhado de um sentimento de 

afeto e satisfação, foi perceber a melhora nas relações interpessoais dos alunos. 

Estas que foram conquistadas por meio dos recursos que a pedagogia teatral dispõe, 

e que interagem diretamente com o universo das identidades e alteridade no contexto 

escolar.   

        A escola sendo um espaço de convívio social, propicia o encontro de diversas 

identidades, essas que com suas histórias e diferenças, ora se relacionam, ora se 

confrontam. Assim, procurei entender sobre a origem desses conflitos, e o que levava 

a dificuldade de relacionamento dessas identidades. Buscando respostas nas minhas 

experiências pessoais como ex-aluna e na história, que em algum momento conta 

como se deram as relações humanas numa perspectiva hierárquica das identidades. 

O que desencadeou preconceitos a respeito do outro; estes que são reproduzidos na 

sociedade, e, portanto, na escola, criando barreiras de relacionamento.  

      Dessa forma, é importante que se preserve as discussões a respeito das 

identidades e relações humanas. Já que estamos diante uma sociedade onde as 

relações presenciais estão cada vez mais efêmeras e as identidades deturpadas 

pelos perfis na internet.  

       A partir dessas considerações, a pergunta que fica é: Como saber lidar e conduzir 

para um caminho de alteridade, tolerância e harmonia a relação dessas diversas 

identidades cada qual com suas diferenças, desconstruindo hierarquias que 

prejudicam e limitam o desenvolvimento da autonomia individual e do grupo?  

       Nesse sentido, essa pesquisa tem como objetivo entender de que forma o ensino 

das artes cênicas pode contribuir para a re(construção) da identidade e alteridade no 

contexto escolar, visto que a sensibilização ao reconhecimento destas melhora 
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significativamente as relações interpessoais. Disponibilizando o estudo para futuros 

docentes que queiram focar e pesquisar a respeito do desenvolvimento das relações 

no âmbito escolar.   

           Para a construção dessa pesquisa me utilizei da perspectiva do estudo 

etnográfico. Onde, segundo Marli Andrea (2005) ao construir esse tipo pesquisa no 

contexto escolar, para além da observação da cultura do grupo, a preocupação 

central fica sendo com o processo educativo. Aqui, por meio da observação 

participante, trouxe relatos da minha experiência, junto a feedbacks referentes a fala 

dos alunos sobre suas experiências pessoais a respeito das aulas de artes cênicas.  

           Sendo assim, divido essa pesquisa em quatro blocos. O primeiro, PIBID- Um 

olhar sobre a docência em artes e espaço para construção de experiências, trata 

sobre as minhas primeiras experiências na sala de aula dentro do projeto, onde 

comecei a observar as artes cênicas como um meio para construção da autonomia 

do aluno, bem como possibilidade de re(construção) das identidades e alteridade.  

          O segundo bloco, Construindo uma visão sobre arte educação, traço uma 

perspectiva histórica da arte, focando na trajetória do seu ensino no Brasil. Visando 

compreender como se deu a conquista pelo seu espaço, e como se dá sua relação 

com a atual sociedade e escola.  

          O terceiro, Construção das identidades e alteridade na colonização e no 

contexto escolar, abordo em uma perspectiva decolonial como se deu a construção 

sócio histórica das identidades que hoje circulam no espaço escolar. Buscando 

compreender como se deu a valorização de alguns padrões identitários em 

detrimento de outros estigmatizados. Bem como, analisar como os espaços de 

educação formal tem contribuído para a perpetuação da hierarquização das 

identidades.   

       O quarto e último bloco, (Re)construindo identidades e alteridade- artes cênicas 

como meio, busco analisar as consequências da hierarquização das identidades na 

sala de aula, e como seria possível por meio da pedagogia teatral (re)construir 

identidades e alteridade conduzindo-as para um relacionamento de maior tolerância, 

consequentemente melhorando as relações interpessoais, e favorecendo um 

ambiente mais propício a aprendizagem.  
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          Sendo assim, convido o leitor a embarcar nessa trajetória que construí ao longo 

do curso de licenciatura em artes cênicas. Propondo uma imersão afetuosa a respeito 

das ideias que desenvolvi nessa pesquisa, as quais considero conhecimentos 

construídos e adquiridos durante esse longo caminho na graduação. Conhecimentos 

os quais agradeço a todos os mestres por tê-los me ensinado, e que com toda certeza 

levarei para toda a minha vida.  

          Boa Leitura!  
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2. PIBID- UM OLHAR SOBRE A DOCÊNCIA EM ARTES E ESPAÇO PARA 

CONSTRUÇÃO DE EXPERIÊNCIA  
  

Como aluna de licenciatura em artes cênicas da Universidade de Brasília, ingressei 

no Projeto Institucional de Bolsa Iniciação à Docência (PIBID). Programa 

regulamentado 24 de junho de 2010 por meio do Diário Oficial da União, e 

posteriormente em 4 de abril de 2013 reconhecido como uma nova política 

educacional de estado pela lei 12.796, que integra a LDB no Art. 62 os seguintes 

parágrafos: § 4º - A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios adotarão 

mecanismos facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação de 

docentes em nível superior para atuar na educação básica pública. § 5 º - A União, o 

Distrito Federal, os Estados e os Municípios incentivarão a formação de profissionais 

do magistério para atuar na educação básica pública mediante programa institucional 

de bolsa de iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos de licenciatura, 

de graduação plena, nas instituições de educação superior.  

       O programa se destina a formação docente inicial, de forma que o aluno de 

licenciatura possa vivenciar na prática o ambiente escolar antes mesmo de concluir 

sua graduação, sendo supervisionado e direcionado por um profissional da sua área.  

      O PIBID hoje abrange aproximadamente cerca de 90 mil pessoas entre bolsista, 

coordenadores e supervisores, alcançando até mesmo a educação rural e indígena. 

Sendo um grande avanço no desenvolvimento da aprendizagem dos alunos em sala 

de aula, e uma excelente oportunidade de despertar no aluno licenciando o seu futuro 

lado profissional, dando a ele a chance de amadurecer por meio de suas experiências 

e construir o seu repertório. Bem como funciona no auxílio a formação continuada dos 

professores, estes que na escola por muitas vezes se desmotivam ao se 

desconectarem dos diálogos atuais da área e reduzem a suas práticas didáticas a 

reproduções ou tradicionalismos.   

      Por meio da oportunidade oferecida pelo programa pude começar a entender e 

ter uma ideia na prática do que seria exercer à docência. Com olhar de 

professoraaprendiz, passei a observar os resultados e contribuições do ensino de 
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artes cênicas para alunos da educação básica. O ponto que aqui gostaria de tratar, é 

a construção do aluno autônomo, bem como as notórias mudanças que acontecem 

nas relações interpessoais da turma, essas que podem ser percebidas 

intrinsecamente ao processo de ensino aprendizagem contínuo das artes cênicas no 

dia-a-dia em sala de aula.   

       O teatro, principalmente no contexto escolar, é uma atividade que no meu ponto 

de vista ganha mais sentido se aplicada com os seus propósitos humanos. 

Reconhecendo esta como sendo uma arte que se apoia no coletivo, na colaboração 

mútua dos indivíduos, em uma relação solidária e de trocas de experiências.  

      Exercitar e estimular as relações humanas no contexto escolar faz parte, mas 

ainda parece ser algo ‘esquecido’ ou visto de forma secundária no ensino. Nesse 

sentido, percebo que as atividades que a pedagogia teatral proporciona, levam ao 

encontro do outro, logo ao encontro de si próprio. Sendo assim, acredito na 

importância do espaço da arte-educação cênica como espaço propício e legítimo a 

estimulação do desenvolvimento dessas relações.   

       Quais seriam os efeitos e resultados do exercício a curto e longo prazo da 

interação de um coletivo por meio da pedagogia teatral? Quais seriam os primeiros 

passos para o desenvolvimento do aluno autônomo?  O que estaria por trás da 

mudança das relações interpessoais? Seria o reconhecimento da sua identidade e 

afloramento da alteridade? Essas são algumas das questões que foram respondidas, 

refletidas e/ou problematizadas durante o desenvolvimento da pesquisa, com base 

nas experiências que tive ao longo da participação do projeto PIBID.  

         A escola Centro de Ensino Fundamental Athos Bulcão (CEFAB) do Cruzeiro, 

sob a orientação da professora Wanusa Marques, formada na instituição Dulcina de 

Morais em Artes Cênicas, pós-graduada em História da arte e Arte como terapia pela 

Universidade de Brasília. Foi o espaço da primeira experiência onde pude perceber a 

relação desses conceitos, pois notei que por meio do ensino de artes cênicas estaria 

a possibilidade de atender a demanda da construção do aluno autônomo, este que 

reconhecendo sua identidade, é capaz de se expressar com autoconfiança, de ter 

ideias próprias, desenvolver soluções e primordialmente de se relacionar em grupo 
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trazendo seus afetos, explorando e desenvolvendo assim o seu lado humano com os 

demais.   

   

         Nessa primeira experiência em sala de aula com alunos do 6° ano do ensino 

fundamental II, aprendi sobre a capacidade que os alunos têm de criarem e de 

construírem suas próprias ideias e histórias sem que precisem necessariamente da 

interferência do professor. O trabalho de improvisação que estava sendo 

desenvolvido com os alunos foi o que me fez perceber isso. Na construção de cena 

por meio do jogo teatral de Viola Spolin que se dava por situações de: “o que, quem 

e onde? ”, vinham à tona ocasiões e personagens, cotidianos. Bêbado, mulher 

grávida, policial, gay, drogado, vendedor, pai e filho, esses entre outros, eram 

personagens que apareciam com muita frequência nas interpretações. Estes 

claramente ligados a vivências anteriores.  

            

         Nesse sentido é interessante perceber como a liberdade proporcionada na 

improvisação pode trazer nem que sejam mínimos sinais e ligações com a cultura e 

com o contexto o qual está inserido os alunos.  Por meio das histórias encenadas era 

possível detectar as projeções que estes faziam sobre os personagens, como uma 

forma de saciar a vontade de ser ou se sentir aquilo. Mas ao mesmo tempo se tratava 

da exposição da sua própria identidade, um corpo carregado do cotidiano.  

  

        Este trabalho com a improvisação foi um dos grandes lances para percepção de 

como a identidade se manifesta em palco. Sendo esse um espaço de exposição e 

experimentação, ao reconhecê-la e explorá-la por meio do contato com o seu próprio 

corpo e de sua capacidade criativa, o aluno tem a possibilidade de se tornar mais 

seguro de si. Sendo o primeiro passo para a autonomia o seu auto reconhecimento. 

Assim como a identificação, o contato com a história do outro, da sua fala ou 

personagem, também gera a sua capacidade de alteridade em grupo.  

         

       Deixar que os alunos tomem suas próprias decisões criativas é primordial para 

que se aflore o seu autoconhecimento, assim como deixá-los escolher a função que 

desejam desempenhar. Esta foi a segunda observação que fiz acerca do 

desenvolvimento da autonomia e das relações coletivas. Pouco sabia de como 



15  

  

poderia aplicar o que havia aprendido no curso acadêmico na educação básica, mas 

aprendi que principalmente no espaço escolar as artes cênicas não se pautam apenas 

na interpretação, mas que se pode e deve ser explorada as suas outras áreas de 

produção como a cenografia, sonoplastia, figurino, maquiagem entre outras.     

            

         Conferir o poder da criação e de se sentir útil explorando e desempenhando 

seus outras habilidades, dão aos alunos a possibilidade de se sentirem acolhidos e 

valorizados pelo o que sabem fazer. Alguns alunos não se sentem à-vontade ou até 

mesmo capacitados a interpretação, mas se demonstram aptos a outras atividades 

que envolvem desenhos, pinturas, criação de música com instrumentos ou voz, entre 

outras. Nessa se abrem as possibilidades de se descobrirem novos talentos, esses 

que por muitas vezes silenciados em casa ou na própria escola, descobrem o espaço 

para emergirem.   

   

         Certa vez na escola Centro de Ensino Médio 01 do Núcleo Bandeirante, sob a 

supervisão da professora Martha Lemos. Estávamos com a proposta de construir um 

espetáculo em uma turma de 9° ano. Sendo assim foram cuidadosamente separadas 

as funções por grupo. Havia o elenco com os atores, e a ficha técnica com os demais 

que optaram pelas outras produções. Em um determinado dia combinamos com a 

turma de irmos ao auditório para ensaiarmos e definirmos a sonoplastia da peça. No 

grupo que desenhava os figurinos havia um aluno aparentemente reservado, não 

demonstrava muita extroversão com os colegas. Porém, nesse dia que propomos a 

criação em conjunto com a turma, este mesmo aluno ao ver um colega tocando violão 

nos surpreendeu ao começar a improvisar uma rima com a história da peça. Eu fiquei 

completamente estarrecida, pois pelo comportamento aparente tímido desse aluno, o 

subestimei. Jamais imaginaria tal habilidade de rimar vindo dele, um aluno que pouco 

se expressava abertamente em sala de aula.  

            

         Foi então que eu percebi que talvez sem aquele espaço que propiciamos a 

criação, à experiência dessas habilidades, provavelmente aquele aluno assim como 

outros que encontrei pela minha jornada, jamais tivessem se aventurado ou se sentido 

seguros o suficiente para se expressarem como tal em ‘público’. De forma geral nas 

outras disciplinas, ou mesmo na escola, é difícil de ver alguma que possibilite o 
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espaço para que o aluno se expresse ou demonstre seus dons de forma ‘livre’. Sendo 

assim, passei a acreditar mais ainda na importância do espaço das artes cênicas na 

educação básica como uma oportunidade de valorização humana desses alunos, da 

exploração e da potencialização do que estes podem oferecer. E porque não, ser uma 

ponte dos talentos e criações da sala de aula para os demais espaços da escola, ou 

até mesmo para fora dela? ...  

          

        Outra percepção importante foi notar a reação de receptividade dos alunos para 

com a demonstração de rima do colega, e em contraponto a sua reação de 

segurança e felicidade pelo sentimento de aceitação. Isso me fez pensar o quanto 

se faz importante o reconhecimento e a participação do grupo para a afirmação da 

autoconfiança individual e para o sentimento de pertencimento ao coletivo. Os quais 

também considerei sendo essenciais para o desenvolvimento da autonomia e da 

melhoria das relações interpessoais.  

         

          Nestes pequenos relatos de experiência, tentei trazer algumas das minhas 

primeiras percepções acerca do ensino de artes cênicas na prática escolar. Essas 

as quais me motivaram a escrita dessa pesquisa onde intrinsecamente busco 

qualificar o ensino de arte não como uma disciplina instrumental as outras, mas 

compreendendo o seu valor essencialista1 como importante e capaz de contribuir 

imensamente na formação humanizada do aluno, por meio de sua pedagogia, 

concordando com as ideias de Koudela (1984).   

  

          Por intermédio do PIBID tive a oportunidade de vivenciar aproximadamente 

cinco escolas públicas, em diversas séries da educação básica. E em todas elas, 

independente da faixa etária que trabalhei pude observar e considerar os mesmo 

resultados e contribuições do ensino de artes cênicas nas escolas. Sendo assim, 

considero o PIBID como tendo sido um espaço fundamental para a minha formação, 

o qual me auxiliou na construção das percepções e experiências que tenho hoje, 

assim como me motivou ao exercício da docência, através da prática em sala de 

aula.    

                                            
1  Concepção do ensino de artes concebida pelo autor Elliot Eisner (2008), onde se considera a arte 
como sendo benéfica exclusivamente por suas propriedades específicas. 
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          Apesar das constantes e diversas ameaças do governo de cortar o programa 

sob a alegação de falta de dinheiro para o manter, espero que este resista e 

continue. Pois sem dúvidas foi um dos melhores programas relacionados a 

educação que contemplou e beneficiou uma rede tão grande de pessoas entre 

licenciandos, professores e alunos ao mesmo tempo, se fazendo assim importante 

para uma perspectiva positiva de melhora a respeito do desenvolvimento da 

educação do país.  

  

3.CONSTRUINDO UMA VISÃO SOBRE ARTE EDUCAÇÃO  
   

      Para entendermos o presente de algo, devemos olhar para o seu passado, 

analisar a sua história. Sendo assim, aqui pretendo traçar uma contextualização 

histórica da arte bem como o seu ensino no Brasil. Com o propósito de levar ao leitor 

a uma compreensão mínima de como se deu a trajetória da arte até o seu valor atual 

na sociedade.  

  

3.1 ARTE NA HISTÓRIA E EDUCAÇÃO BRASILEIRA  
          

       A arte está presente no mundo desde os primórdios, esta surge a priori não como 

apreciação estética, mas como necessidade de expressão do ser humano. Através 

dela o homem pôde contar a sua história, criando, registrando e representando seu 

cotidiano, assim construindo suas diversas culturas ao longo dos tempos.  

       Na era primitiva a necessidade de se comunicar levou o ser humano a criar os 

seus próprios códigos de comunicação, sendo estes compostos por sons balbuciados 

e gesticulações, que tinham a intenção de mostrar ou representar elementos da 

natureza assim como situações comuns ao seu cotidiano. Nas fogueiras as quais se 

juntavam para se proteger do frio, dos animais selvagens e para confraternizar, eram 

palco por exemplo de encenações das suas caças. Este era um costume que partia 

da crença de que ao representa-las estaria os aproximando do êxito sobre estas.  

Assim como se acreditava no mesmo poder sobre as pinturas rupestres.   
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O homem personificou os poderes da natureza. Transformou o Sol e Lua, o 
vento e o mar em criaturas vivas que brigam, disputam e lutam entre si e que 
podem ser influenciadas a favorecer o homem por meio de sacrifícios, orações, 

cerimônias e danças (BERTHOLD, 2010, p.6).  

     

          Nas tribos aborígenes, que são consideradas a herança das primeiras tribos 

primitivas, os rituais tinham como principal personagem o Xamã, esse quem detinha 

o poder e conhecimento da magia sobre a natureza. Seus aparatos para os rituais 

eram simples, chocalhos e vestes de peles de animal. Ao passar dos tempos foram 

incrementadas máscaras entre outros acessórios, que passaram a deixar os rituais 

com mais riqueza de detalhes cênicos.   

          Pouco depois surge a ideia de que forças maiores é que controlavam os 

acontecimentos naturais, sendo esses deuses invisíveis, aos quais também eram 

cultuados ritualisticamente.  

       Ainda nas ideias de Margot Berthold (2010), na Grécia antiga 1 100 a.C. a 146 

a.C. o culto a Dionísio deus do vinho e da colheita, levou ao nascimento do teatro 

ocidental. Essa grande manifestação popular era caracterizada por uma procissão 

até a acrópole, em que no percurso era exaltada a estátua de Dionísio - que 

posteriormente com a evolução da organização das Dionisíacas vem a dar lugar a um 

ator que o representa - este que era cultuado através dos ditirambos; dançado e 

representado por um coro de aproximadamente 50 homens vestidos de faunos e 

sátiros (meio homem e meio bode), e pela exibição de sacrifício animal.  

       Com o passar do tempo, a festa passou a ganhar outras configurações mais 

elaboradas, que conferiram a ela o seu caráter de teatro, assim como conhecemos 

nos dias atuais.  

       As artes cênicas já estiveram ligadas aos ritos religiosos. Qual como na Idade 

Média o teatro representava as passagens bíblicas, sermões, liturgias, bem como 

posteriormente passou a representar a vida cotidiana dos cidadãos com víeis 

moralizante. As encenações no contexto dessa época tinham como enredo principal 

o temor a deus e ao inferno2.  

                                            
2 Pesquisa realizada no site https://www.todamateria.com.br/teatro-medieval/, acessado em 16/11/2017; o 

referido site embora não ofereça autor, me forneceu as informações necessárias que reconheço ao mesmo 

tempo fazerem parte das bibliografias específicas de teatro.  

https://www.todamateria.com.br/teatro-medieval/
https://www.todamateria.com.br/teatro-medieval/
https://www.todamateria.com.br/teatro-medieval/
https://www.todamateria.com.br/teatro-medieval/
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        Por um certo período da história para além da necessidade de expressão, o 

teatro assumiu o papel de catequização. Ele era utilizado como meio de ensino da 

igreja e mais tarde com a chegada dos Jesuítas ao Brasil em 1549, serviu de 

instrumento didático para a catequização dos índios, portugueses e espanhóis.  

      A educação jesuítica era voltada para os interesses da igreja e para formação do 

aluno de acordo com a sua condição social. Para os filhos da elite eram destinados 

os saberes literários as práticas catequéticas do catolicismo, para os “nativos” o 

ensino era voltado a catequização dos mesmos, bem como a profissionalização 

destinada ao trabalho e a produção de mão de obra para as áreas fabris.  

     Na época em que os jesuítas foram banidos, foi anunciado pelo Marques de 

Pombal o Alvará de 28 de junho de 1759 que decreta a criação das Aulas Régias com 

o viés em letras e humanidades, que mais tarde em 1774 abrangeria Filosofia racional 

e moral. Considerado o primeiro sistema de ensino público do país, a 

responsabilidade da educação deixa de ser da igreja e passa a ser administrada e 

oferecida gratuitamente pelo estado. Ainda assim, o sistema não conseguia 

contemplar toda sociedade, se reservando mais a elite. (SILVA, 2015).  

    Nessa época o ensino de artes estava focado para o desenho, incluindo no 

currículo aulas régias de desenho e figura.   

    A educação artística também acontecia em meios informais. A necessidade de 

assistentes auxiliares para artistas chegados na época da colonização no Brasil, 

levou a formação de escolas voltadas para o ensino de produção artística.   

       Em 1816, oito anos após a chegada da família real, foi criada a Escola Real das 

Ciências, Artes e Ofícios no Rio de Janeiro. Que por influência da Missão Artística  

Francesa, mais tarde em 1822 se denominaria Academia Imperial das Belas Artes. 

Considerada um marco no ensino de artes no Brasil, a academia seguia os modelos 

neoclassicistas francês. Sendo também a primeira instituição de ensino em se 

preocupar com a abordagem histórica da arte, segundo Silva (2015).  

      Com o estabelecimento da república no Brasil em 1889, surgiram novas leis e 

reformas no ensino. O ensino superior de arte através da Academia ganha melhor 

estabilidade, servindo de motivação para a implementação do desenho na educação 

básica. Este continuaria servindo aos fins do trabalho artesanal e industrial.  
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     Com a aproximação dos pensamentos liberais e positivistas, Rui Barbosa grande 

político da República Velha, foi idealizador dessas concepções no Brasil, essas que 

não só influenciaram a política, mas também a educação. Nesse sentido ele apoiava 

o ensino de desenho no primeiro e segundo grau como preparação futura para o 

trabalho, pois em seu pensamento liberal o país só cresceria economicamente por 

meio do desenvolvimento industrial, esse que consequentemente envolveria de forma 

inevitável a capacitação do povo para tal. O interesse era educar o povo para 

indústria.  

(SILVA, 2015).  

        Em 1922 a Semana de Arte Moderna marcou o início do modernismo no Brasil, 

com ela a desconstrução da arte como auxilio industrial, tecnicista. A arte passa a ser 

vista como livre expressão, ela não mais precisa ser ensinada, mas expressada 

livremente pelos alunos.  

      Essas novas concepções instigaram os educadores para lutar por uma escola 

pública, laica e gratuita, independente da classe social. Mais conhecido como 

Manifesto da Escola Nova (1932), o movimento visava uma escola única e obrigatória, 

com um plano de educação organizado pelo Estado. Sua pedagogia tinha enfoque 

no desenvolvimento autônomo do aluno por meio de suas próprias experiências.   

     Influenciados pelo movimento modernista, esses educadores defendiam a livre 

expressão como elemento para formação artística e estética.  

      Com o decreto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) n° 4.024 de 20 

de dezembro de 1961, criada com objetivo de organizar e regularizar a educação, a 

arte foi proposta apenas como atividade complementar direcionada ao antigo ensino 

médio, este englobava dois ciclos: Ginasial (5º ao 8º ano) e Colegial (1º a 3º ano). 

Conforme o parágrafo 4º do artigo 38: Atividades complementares de iniciação 

artística.  

       Dez anos depois em pleno governo militar, a lei LDB nº 5.692 de 11 de agosto de 

1971 passa a denominar a arte ainda enquanto atividade complementar como  

“Educação Artística”, agora destinada ao 1º (1º ao 8º ano) e 2º (1º a 3º ano) grau de 

ensino. De acordo com o artigo 7º: Será obrigatória a inclusão de Educação Moral e 
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Cívica, Educação Física, Educação Artística e Programa de Saúde nos currículos 

plenos dos estabelecimentos de 1º e 2º graus.    

        Ministrada principalmente por professores de outras áreas de ensino 

desprovidos de conhecimentos teóricos que fundamentassem a sua prática, a arte 

vista enquanto atividade complementar devido à ausência de conteúdos não era 

reconhecida como uma disciplina importante na escola, o que causou a sua 

desvalorização no contexto escolar perante as demais disciplinas. Até o momento o 

ensino da história da arte sequer é citado.  

        As mudanças na educação acabaram por ocasionar outras problemáticas, como 

o despreparo para a formação dos professores. Não havia estrutura para que 

pudessem se qualificar e exercerem com domínio as linguagens artísticas exigidas 

no ensino de artes. Nesse sentido foi criado pelo governo em 1973, o curso de 

graduação em Educação Artística, para os profissionais que fossem atuar nessa 

disciplina. Era uma formação polivalente de dois anos nas diversas linguagens 

artísticas destinadas ao primeiro e segundo grau de ensino, chamada de Licenciatura 

Curta. As séries primárias ainda não eram contempladas.  

      Na década de 80 foi dado início a várias discussões sobre a valorização e 

reformulação do conceito do ensino de artes. Com isso nasce a FAEB (1987) 

Federação de Arte-Educadores do Brasil, sendo esta uma entidade importantíssima 

que promovia grande parte dos encontros e congressos que fortaleciam as 

discussões sugerindo essas mudanças.  

      Dentre as principais reivindicações da FAEB estava a inclusão da Arte na redação 

da LDB, que na época estava em processo de discussão. Objetivamente eles 

almejavam dar visibilidade a Arte - até então vista como atividade complementar - 

como área legítima de conhecimento. (DIA e LARA, 2012)3.  

      Foi então que finalmente na Lei Nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, a arte 

passa a ser disciplina obrigatória nos diversos níveis da educação básica, conforme 

dispõe o parágrafo 2º do artigo 26: O ensino da arte constituirá componente curricular 

                                            
3 As referências advindas das áreas da música e visuais são em razão da identificação com os textos e a pouca 

produção específica da área de artes cênicas.  
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obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o 

desenvolvimento cultural dos alunos.   

        Com a elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de arte em 

1997, documento esse destinado a ajudar na construção dos currículos escolares, o 

seu papel na escola assim então se estabelece:  (...) “Arte tem uma função tão 

importante quanto a dos outros conhecimentos no processo de ensino aprendizagem. 

A área de Arte está relacionada com as demais áreas e tem suas especificidades” 

(p.19).  Apesar de que na prática até hoje isso nunca realmente veio a se estabelecer 

no reconhecimento dos profissionais da escola.  

  
  

        3.2 ARTE NA ATUAL SOCIEDADE E ESCOLA  
  

         Nos dias de hoje, a arte continua a cumprir o seu papel de representatividade, 

essa pode ser observada nos espaços urbanos com grande expressividade através 

dos novos designers arquitetônicos, do grafite, das músicas, das roupas, entre outros 

elementos que conjuntamente constroem a nossa identidade social. A medida em que 

o mundo e a sociedade modificam seus conceitos morais e estéticos reconstituindo 

sua própria identidade, a arte os acompanha, ao mesmo passo em que está a 

provocar novas mudanças.  

       É impossível negar a existência intrínseca da arte e sua importância nas raízes 

de nossa história; ela nos proporciona a compreensão do que éramos, do que somos 

e do que podemos ser. A arte em seu valor essencialista, é um potencial 

transformador; ela pretende desconstruir, modificar, quebrar paradigmas, nos afetar.  

     Pensando em seu papel histórico e social, acredito que é indispensável que 

falemos de sua importância no contexto escolar em relação a construção do sujeito/ 

aluno, pois muito se discute na educação, o engajamento do aluno autônomo.  

     No mundo o qual funciona e sustenta o sistema capitalista se é privilegiada a 

produtividade, tempo é dinheiro. Na escola, apesar de alguns avanços pautados nas 

tendências pedagógicas progressistas, de forma geral é comum notar que ainda se 

pratique a educação bancária, tecnicista; onde o professor é colocado como 
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fornecedor do conhecimento e o aluno um mero espectador que absorve todos 

aqueles conteúdos (FREIRE, 1996). Ou seja, um educando que pouco exerce ou é 

estimulado a desenvolver a sua autonomia crítica.  

       Na disciplina de artes talvez pouco se pense, mas ainda temos profissionais que 

em vez de proporcionar a liberdade de criação que a arte tem a possibilitar, acabam 

por direcioná-la de forma a limitar o desempenho do educando. Como naquela história 

O Menininho, de Helen Bluckley, onde um aluno antes mesmo de tentar exercer sua 

autonomia criativa pintando uma flor da cor que gostava, teve a professora 

exemplificando como era que se pintava uma flor, ‘flor vermelha do caule verde’. 

Desde então ele aprendeu dentro do seu senso comum, que aquele padrão flor seria 

a mais bonito menosprezando a sua própria forma de colorir a flor. Em defesa, 

acredito que isso aconteça pela própria educação tradicional que esses licenciados 

receberam anteriormente, e que acabam por os fazerem reproduzir padrões estéticos 

e regras que na arte não existem, ou que não deveriam existir. Pois na arte não existe 

certo ou errado, uma forma pronta de se fazer, mas uma gama de possibilidades a 

serem experimentadas.   

      No sistema educacional público vigente, que ainda tende as concepções 

tradicionais da educação, o ensino fica à mercê do antigo pensamento liberal que 

acredita na educação do povo como forma de desenvolvimento econômico do pais. 

Essa mesma educação irá consequentemente distinguir em uma lógica meritocrata 

entre os mais e menos inteligentes, aqueles que servirão ao trabalho braçal ou 

intelectual da sociedade. Funcionando assim de forma seletiva, esse sistema 

posteriormente irá reforçar a desigualdade das classes sociais, designando aqueles 

pertencentes a elite e a massa.   

(...) ao longo da história, o modo de produzir a vida de uma sociedade 

interfere na forma como o homem se faz humano, e a escola, como não 
está isolada dentro da sociedade e está diretamente relacionada ao 
trabalho, consequentemente sofre o mesmo processo, ou seja, o modo 
como a sociedade produz sua existência determina diretamente o 

modelo de educação oferecido. (PORTO, 2015, p.5).  

     Nesse contexto social atual a arte geralmente é vista como passa tempo, este que 

só pode ser usufruído no espaço do “não trabalho”. Na ótica de um sistema que 

privilegia e é pautado na produtividade constante, a diversão é colocada em um lugar 

de perda de tempo. Logo a importância do espaço da arte-educação na escola ainda 
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é questionada. Pois a arte não pretende servir diretamente ao mundo da produção 

capitalista, mas servir como resolução as questões humanas; como as relações, os 

sentimentos, a expressividade, a criação. Que erroneamente são colocados como 

elementos a parte do que se idealiza do que é o ser produtivo.  

      Mesmo a arte estando presente de tantas formas significativas em nossa vida, 

ainda se nota a falta de expressividade desta, enquanto disciplina curricular. O que 

pode ser percebido é uma desvalorização de modo geral da educação, que acaba 

por afetar o valor do profissional licenciado. São longas jornadas de trabalho com 

remunerações baixas, falta de estrutura e motivação. Os professores são os 

profissionais com o piso salarial mais baixos entre os demais níveis superiores. Isto 

sinaliza claramente a valorização em que a educação é colocada no país.  

        Ser licenciado em artes especificamente parece ser um desafio à parte, pois 

ainda há um enorme preconceito acerca da disciplina em relação as outras. De forma 

geral, não se põe a arte no mesmo patamar de importância das demais disciplinas. 

Primeiro porque na educação de massa e no próprio sistema, como já havia citado, 

não há interesse direto de que os alunos desenvolvam suas ‘habilidades artísticas’, 

mas que lhes sejam suficientes saberem ler e a contar. Segundo, acredito que as 

pessoas ainda não entendem muito bem o que se faz ou o que pressupõe uma aula 

de arte, ou até mesmo o que se ensina em uma graduação na área. Então quando se 

deparam por exemplo com uma configuração espacial de sala diferente da tradicional, 

com os alunos de pé, se comunicando, jogando, se divertindo, estranham porque 

ainda estão presos ou limitados ao modelo considerado ‘comum’ de se 

ensinar/aprender: alunos sentados nas carteiras, em fileiras, ouvindo o professor. 

Aparentemente essas possibilidades das aulas de artes que fogem ao padrão 

contribuem para que a vejam como uma disciplina menos ‘séria’ e mais ‘fácil’ que as 

outras. Apesar de que isso não seja uma verdade, pois se trata de uma pedagogia 

própria a ela, e que por propor algo diferente, não significa que ela deixe de ser 

criteriosa assim como as demais existentes apenas por se tratar de arte.   

        É curioso que ainda se pense que fugir do tradicional é o mesmo que instaurar 

o caos, ou a desordem da organização ‘natural’ das coisas. As pessoas ainda 

parecem não estar tão abertas e preparadas a outras possibilidades diferentes 

daqueles que lhe foram ensinadas.   
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       Certa vez, uma colega que trabalha no sistema educacional carcerário da papuda 

de Brasília, relatou a dificuldade que passava ao lecionar artes cênicas lá dentro. Pois 

as aulas são supervisionadas por policiais, estes que constantemente a questionam 

e a acusam de ‘não’ estar dando aula. Pois os alunos na aula dela ficam de pé, se 

comunicam, diferente das demais disciplinas. Fico pensando o porquê será que até 

hoje ainda se associa estar sentado e ouvindo ‘vidrado’, com estar aprendendo?   

     Em contraponto a desvalorização da educação e das artes, há uma demanda no 

ensino direcionada a formação humana do aluno que se faz presente nos documentos 

que auxiliam a reger a educação e nos projetos pedagógicos das escolas. Sendo esta 

a construção do aluno crítico, autônomo, protagonista, capaz de transformar a 

realidade. Pensando nessa demanda, o objetivo geral dessa pesquisa, é contribuir 

para estudos na área das artes cênicas que revelam a importância do ensino de teatro 

na formação humanizada do aluno e na construção da sua identidade e alteridade. 

Visto que ainda de modo geral não se atribui a arte o seu verdadeiro valor e potencial 

como um meio de conexão do ser humano à sua própria história e logo ao seu ‘eu’, 

que é primordialmente o que o leva a construir sua autonomia e as possíveis 

perspectivas de mudança da sua realidade.  
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4.0 CONSTRUÇÃO DAS IDENTIDADES E ALTERIDADE NA 

COLONIZAÇÃO E NO CONTEXTO ESCOLAR 
 

       Aqui pretendo fazer uma reflexão sobre como foram constituídas sócio 

historicamente algumas identidades que circulam no contexto escolar. Estas que com 

suas diferenças se relacionam e ora se confrontam. Buscando compreender como se 

deu a origem da valorização de alguns padrões identitárias em detrimento de outros 

estigmatizados. Bem como, fazer uma observação a respeito de como os espaços de 

educação formal estão a contribuir ‘indiretamente’ com a perpetuação da 

hierarquização das identidades.  

  

 4.1 CONSTRUÇÕES IDENTITÁRIAS NA COLONIZAÇÃO  
       

     Ao tratar sobre identidade especificamente no contexto escolar, esta que segundo 

Foucault (1964) é socialmente construída. Achei necessário relembrar e compreender 

minimamente como se deu o processo de Colonização no Brasil. Onde houve um 

movimento de separação/qualificação e consequente estigmatização de algumas 

identidades. Para isso provoco aqui uma breve reflexão sobre a Colonização no Brasil 

e seus efeitos (colaterais) posteriores, adotando a perspectiva de estudos 

decoloniais4.   

     Ocorrida no Brasil entre o século XVI e XIX a Colonização nada mais foi que um 

projeto de modernização. Onde o homem “moderno”/civilizado, ou seja, um padrão 

indenitário pautado na figura masculina, de cor branca, heterossexual, cristão, 

europeu, de linguagem própria e dotado de razão, vem para explorar e usurpar novas 

terras. Essas que já eram habitadas na época por povos indígenas; considerados 

pelos colonizadores europeus homens primitivos, que não pareciam deter de uma 

cultura própria ou racionalidade. Portanto, homens que precisavam ser educados de 

                                            
4  Posteriormente aos estudos pós-coloniais, os estudos decoloniais são comandados por um grupo de 
pesquisadores latino-americanos da perspectiva teórica “Modernindade/Colonialidade” (ESCOBAR, 2003); que 
visam privilegiar a história do ponto de vista dos subalternizados pela modernidade capitalista, ou por outras 
palavras os subalternizados pela colonialidade, como índios, negros, mulheres, homossexuais entre outros. 
(OLIVEIRA, [200-])   
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forma civilizada em troca de sua mão de obra escrava.  Segundo Freitas, (2013 p.17) 

“(...) a modernidade inventa o “outro”, inscrevendo-o em fronteiras de inclusão e 

exclusão, normatizando-o, usurpando o seu território, as suas fontes de produção, 

principalmente, os seus mitos. ”   

      Neste pensamento percebe-se uma violência cultural, onde foram desvalorizados 

e aniquilados saberes sobre a forma de ser e de viver de povos indígenas e pouco 

mais tarde de povos africanos. Nesse sentido, houve uma tentativa epistemológica 

de transformar índios em um padrão de homens europeus civilizados. Isso implicaria 

na colonialidade do ser, do saber, do poder e da espiritualidade.   

     De forma geral, o Colonialismo inventou um outro pautado em sua 

desumanização 5 . Nesse processo de escravização de índios e africanos, foram 

incutidos e atribuídos juízos de valores até mesmo sobre a aparência dessas 

pessoas, envolvendo os traços, a cor da pele, o cabelo.  

no momento em que, internalizando uma imagem negativa de si próprio e uma 

imagem positiva do outro, o indivíduo estigmatizado tende a se rejeitar, a não 
se estimar e a procurar aproximar-se em tudo do indivíduo estereotipado 
positivamente e dos seus valores tidos como bons e perfeitos (SILVA, 2000, 
p.16).  

      A medida que havia um padrão (europeu) do belo e do correto a ser seguido, 

outras identidades seriam negadas, subalternizadas e estigmadas apenas por serem 

o que são e na condição social que ocupavam.   

     Chamo aqui a atenção para lembrarmos que as mulheres também estavam a essa 

margem de exclusão social pelo próprio sistema patriarcal da época. Onde estaria 

declarada a sua função na sociedade: cuidar da casa, dos filhos, servir ao homem, e 

a reprodução. Foram preciso muitos anos para se iniciar a desconstrução dessa 

identidade de mulher, e ainda até hoje infelizmente colidimos e temos de lidar com 

essas concepções ultrapassadas que as reduzem. Assim como acontece com outras 

identidades que foram excluídas ainda no processo colonial.  

       Logo, nós, a sociedade atual sendo resultado da colonização, acabamos por 

reproduzir até hoje os preconceitos que foram construídos pautados nas ideias de 

                                            
5 Termo utilizado por Oliveira, Luiz Fernandes de. O que é uma educação decolonial?. O texto não apresenta data 

nem ano, mas de acordo com as referências citadas, foi escrito aproximadamente em [200-].   
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inferiorização do outro. Atingindo a grupos específicos como: negros, pobres, 

mulheres e LGBTS. Estes que em sua existência na época “não poderiam” ou “seriam 

capazes” de ocupar um papel de importância na sociedade, ou serem reconhecidos 

como sendo o que são.  

  

 4.2 IDENTIDADES NO CONTEXTO ESCOLAR  
        

      Podendo ser considerada o segundo espaço de convívio social da criança, sendo 

o primeiro aonde ela mora e convive com quem a cria, a escola, é um espaço de 

socialização aonde a criança tem a possibilidade de entrar em contato com diferentes 

identidades. Estas que “se constroem dentro dos muros das escolas, que fixam e se 

organizam, no contexto escolar” (FERREIRA, 2013, p.9), reproduzindo assim uma 

mini sociedade.   

      Quando falamos sobre identidade, segundo as palavras da professora Rosa 

Silveira6, estamos falamos sobre algo que   

[...] envolvem várias dimensões pessoais, históricas, contextuais, 
psicológicas, enfim, dizem respeito a como nos movimentamos no 

mundo, em diferentes momentos, de uma maneira mais ampla do que 
permitiria compreender um enfoque único, preso a um único campo 
disciplinar (2013, p. 28)  

      Pensando sobre a diversidade das possibilidades de dimensões, podemos 

compreender uma linha de pensamento onde a identidade só existe a partir da 

diferença. Assim, identidade e diferença são indissociáveis (SILVA, 2000).   

Em primeiro lugar, é necessário considerar o fato de que a identidade 
é construída a partir da diferença, diferença esta que delimita o terreno 
entre o “nós” e os “outros”, entre o que é “nosso” e o que é “dos outros”. 
A identidade depende de algo que está situado fora dela: uma outra 
identidade (FREITAS, 2013, p.12).  

      A medida que visibilizo, ou seja, vejo o outro, me constituo, construo minha 

identidade, pois, a fugir da ação de ignorá-lo, identifico nele nossos pontos 

                                            
6 Professora do PPGEdu UFRGS e do PPGEdu ULBRA, doutora em Educação, licenciada e metre em letras. 

Pósdoutorado na Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade de Lisboa. Pesquisadora do 

Núcleo de Estudos Sobre Currículo, Cultura e Sociedade (Neccso) do PPGEDU/UFRGS, bolsista de produtividade 

no CNPq.    
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convergentes e divergentes. As diferenças entre nós é o que nos faz sermos quem 

somos, ‘eu’ ser ‘eu’ e ‘você’ ser ‘você’, com nossas peculiaridades. Essas diferenças 

só poderiam existir através da comparação, isso significa que só posso ser e me sentir 

diferente em relação a algo, ou seja, na existência de um “outro” ao qual me comparo.  

      Voltando ao ponto de que a identidade depende de várias dimensões, sendo elas 

pessoais, históricas, contextuais, psicológicas. Podemos lembrar que algumas 

identidades, já carregam em seu processo histórico, portanto em suas outras 

dimensões pessoais e psicológicas, os resquícios de sua desumanização. Esta que 

se converte na sociedade em preconceitos étnicos, raciais, de classe social, de 

gênero, religioso entre outros. Preconceitos esses que atingem diretamente a forma 

de pensar das crianças em relação a elas mesmas e aos outros, afetando a sua forma 

de se relacionar com o mundo. Na escola e na sala de aula não é diferente. Segundo  

Silveira (2013 p.34) “(...) nenhum professor pode se imaginar imune à possibilidade 

de confrontação ou de mediação de desacertos e confrontos entre identidades que 

circulam no espaço escolar. ”   

        Sendo assim, por mais que seja delicado saber como agir, é importante que o 

professor não se anule, mas que procure se posicionar em relação a esses conflitos, 

de forma a levar aos alunos a percepção e entendimento da situação em questão. 

Desmistificando o ‘problema’.  

        Certa vez em uma reunião semanal do PIBID – Projeto Institucional de Bolsa 

Iniciação à Docência. Relatando os acontecimentos das aulas nas escolas parceiras, 

uma colega contou sobre um episódio em que o professor pediu para que a turma 

fizesse um círculo, e uma das alunas criou resistência para segurar a mão de sua 

coleguinha negra. Isso se tratando de crianças na faixa de seis, sete anos. O 

professor tomou como medida uma abordagem que fizesse que a colega se 

colocasse no lugar da outra. Então disse: “Ta bom, se você não quer segurar na mão 

da “x”, então ninguém vai segurar na sua mão. ”. Imediatamente a menina que estava 

da posição de descriminar voltou a roda e deu a mão aos seus colegas. Essa foi a 

forma que o professor encontrou para fazer com que a aluna se colocasse no lugar 

da colega.  
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       Em outra situação eu estava dando aula para o ensino fundamental I, para uma 

turma de crianças entre oito e dez anos. E no início da aula quando abrimos a roda, 

automaticamente surgiu o assunto, os alunos começaram a dizer: “ Tia o aluno “x” de 

outra turma ficou chamando o “y” de pobre! ”. “Y” era um aluno negro da turma, 

morador da cidade Estrutural. Eu e o professor começamos então a problematizar o 

porquê de ser rotulado pela sua condição social, se isso não é algo que deveria 

atribuir o valor de uma pessoa. Entramos em uma conversa sobre as taxações e 

rotulações que estamos acostumados a fazer a respeito de outras pessoas, mas que 

não deveríamos, por que acabam por desrespeitar ou reduzem o outro. Em outras 

palavras, o preconceito que reproduzimos sem pensar.   

       Entre os assuntos surgiram questões como por exemplo o porquê de se atribuir 

um valor ruim a uma pessoa que ama alguém do mesmo sexo. Ou porque um homem 

não poderia vestir a cor rosa. A reposta veio curta e grossa da indagação de uma das 

alunas:   

- “Tia, quem inventa essas coisas é a sociedade né? ”.    

 – “Sim”.   

     Tive que concordar. E com satisfação do ponto em que chegou a reflexão dessa 

criança de apenas 8 anos de idade.  

       Esses foram apenas dois exemplos de descriminação que acontecem no convívio 

escolar. Isso nos faz lembrar que por trás dos muros das escolas, são reproduzidos 

nas relações, valores e preconceitos incutidos a respeito do outro que se 

estabeleceram nas inter-relações das pessoas da sociedade.   

      O próprio material didático oferecido nas escolas não está completamente isento 

de rotulações. Sobre este assunto a professora Rosa Silveira7 diz:   

Com relação à presença explícita da estigmatização do diferente e da 
consagração de uma única identidade padrão, referência, nos matérias 
escolares, é inegável que, no Brasil, em especial com o 
estabelecimento de programas de distribuição de livros didáticos e de 
literatura (PNDL e PNBE) e a análise prévia desses matérias também 

                                            
7 Professora do PPGEdu UFRGS e do PPGEdu ULBRA, doutora em Educação, licenciada e mestre em Letras. Pós- 

doutorado na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa. Pesquisadora do 

Núcleo de Estudos Sobre Currículo, Cultura e Sociedade (Neccso) do PPGEDU/UFRGS, bolsista de produtividade 

em pesquisa do CNPq.  
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sob critérios de ausência de preconceitos, tem havido um 
abrandamento de manifestações racistas, sexistas e discriminatórias 
claras em tais materiais. E também é evidente que tais fatos se 
conectam e, de alguma forma, resultam de lutas de grupos 
tradicionalmente marginalizados (quando não invisibilizados) contra 

formas históricas de discriminação, pelo direito ao seu reconhecimento 
como plenos de identidade, como não “inferiores”, como responsáveis 
também pela sua auto representação e mais: como detentores de 
iguais direitos de sua identidade e cultura.   (SILVEIRA, 2013, p.30)  

         Uma matéria lançada pela BBC Brasil em 15 de outubro deste ano (2017) pela 

escritora Valeria Perasso mostra que nos livros didáticos de basicamente todos os 

continentes ainda há uma forte separação de papéis de gênero. Ela cita a socióloga  

Era Lesser Blumberg: “Há estereótipos de homens e mulheres camuflados no que 

parecem ser papeis bem estabelecidos para cada gênero”.  

        Nestes livros as mulheres são sistematicamente excluídas dos textos e 

ilustrações, quando aparecem são retratadas como donas do lar, cuidadora dos filhos. 

Enquanto os homens geralmente ocupam um lugar de protagonistas nas histórias, 

assumem o papel de aventureiros. O que acaba por ser extremamente prejudicial, 

pois esses materiais ajudam na perpetuação da desigualdade de gênero, criando uma 

visão limitadora da identidade que ali se desenvolve.  

    Outra questão é a precária ou falta de representatividade que ainda podem ser 

observadas nos espaços acadêmicos. Por meio de uma experiência recente em 

específico, despertei um pensamento acerca desse assunto.   

    Certa vez, andando pelos fundos da faculdade de educação, olhei para dentro de 

uma sala de aula onde havia um slide com o título “Falar sobre desigualdade é 

fundamental”. Abaixo, o professor. Um homem branco, já de idade. Por um momento 

achei irônico e refleti sobre toda minha trajetória na faculdade. Nessa percebi que 

quem nos fala de desigualdade, ou a respeito da luta das minorias, não está nelas 

inserido na maioria das vezes. Em toda minha vivência acadêmica, jamais tive aula 

com professores negros ou indígenas por exemplo.    

    Mas em toda trajetória, os meus professores, esses em sua maior parte brancos, 

foram quem me despertaram a consciência sobre as problemáticas sociais, trazendo 

conhecimentos importantes para o entendimento destas. Aqui, não quero deslegitimar 

a fala dos meus mestres pela posição social que ocupam, mas provocar uma reflexão 

a respeito de quanto seria importante o espaço e a fala de um professor que vivenciou 
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ou vivencia condições de discriminação e desigualdade social. Porque estes 

certamente existem, mas ainda sim são pouco visíveis nas salas de aula em relação 

aos estudantes que existem na universidade sob essas condições.  

      

(...) a escola além de ser o espaço pedagógico e educacional por excelência, 
é lugar de promoção, reordenação e até de desqualificação a priori das 
identidades, tanto infantis como juvenis, de adultos e de bebês, de 
trabalhadores e de professoras. Ali todos nós envolvidos com o ensino formal 
(licenciandos, professores em exercício, funcionários, pais, alunos e ex-
alunos) somos constituídos e promovemos constituições identitárias: nas 
relações no contexto escolar (FREITAS, 2013 p.9).  

  

       Assim os espaços de educação formal tendem a se constituir como um espaço 

de reprodução das hierarquias identitárias sociais. Onde são exercidas relações de 

poder entre os sujeitos envolvidos. Fazendo-se reproduzir os mesmo hábitos e 

mecanismos da vida social.  
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5. (RE)CONSTRUINDO IDENTIDADES E ALTERIDADE – ARTES CÊNICAS 

COMO MEIO 
  

         Escrevo aqui ao leitor, com o pensamento e intuito de valorizar as artes cênicas, 

enquanto disciplina escolar, como uma possibilidade de desenvolver um espaço 

propício para (re)construção das identidades, alteridade. Visto que a sensibilização 

ao reconhecimento destas resulta em uma melhora significativa nas relações 

interpessoais. Consequentemente favorecendo o desenvolvimento de um ambiente 

de maior tolerância, logo, mais propenso a aprendizagem. Sendo assim, pretendo 

analisar o que resulta da hierarquização das identidades reproduzidas na sala de 

aula, e pensar como a pedagogia teatral pode oferecer recursos, para solucionar os 

problemas de relacionamento dessas identidades.  

  

5.1 CONSEQUENCIA DA HIERARQUIZAÇÃO DAS IDENTIDADES NO 

CONTEXTO ESCOLAR  
  

            A hierarquização das identidades que é reproduzida na sala de aula ‘de forma 

silenciosa’, acaba por promover um espaço que resulta em uma segregação por 

identificação e rejeição. As identidades que fácil se identificam agrupam-se entre si, 

assim as que são ou se sentem ‘rejeitadas’ tendem aos agrupamentos mais isolados 

da turma, por se sentirem sem escolha numa perspectiva de que ‘não se encaixam’ 

ou não se sentem acolhidas pela maioria, naquele grupo/espaço.  

        Stuart Hall (1997) quando analisa a produção de identidade na pós-modernidade, 

diz por exemplo que a identidade nacional não é algo com que nascemos junto, mas 

é formada e transformada no interior da representação. Representar, significa instituir 

significados, o ato de significar cria a “realidade”.   

Sendo assim, eu só posso me considerar gaúcha, se partilho da 
ideia de gauchidade, dos sistemas de representação que criam o 
gaúcho, com todas as suas práticas discursivas e não 
discursivas. (...) os sistemas de representação, ao instituírem 
identidades, estão ligados a sistemas de poder, uma vez que 
quem tem o poder de representar, inventa identidades, 
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determinando quem e o que pode ser nelas incluído e quem e o 
que dever ser delas excluído.  (FREITAS, 2013, p.15).   

       Na sala de aula, acontece um movimento parecido entre os alunos, que acaba 

por ajudar a reforçar a hierarquia das identidades dentro do grupo.   

        Em todas as escolas públicas pelas quais passei, ao observar as configurações 

espaciais dos alunos em sala de aula, assimilei que havia uma semelhança entre 

elas: alguns mesmos padrões identitários e a formação de grupos por meio destes. 

Segundo Marli André (2005, p. 24)   

“Uma quarta característica da etnografia é a preocupação com o 
significado, com a maneira própria com que as pessoas veem a 
si mesmas, as suas experiências e o mundo que as cerca. O 
pesquisador deve tentar apreender e retratar a visão pessoal dos 
participantes. ”  

        Sendo assim, a partir da minha observação sobre como os alunos se relacionam 

e se dispõe no espaço, consegui identificar cinco grupos entre eles.  

       O primeiro, intitulado pelos próprios alunos como “galera do fundão”, geralmente 

são considerados em sua maioria meninos desinteressados pelos estudos. Alguns 

deles repetentes que desregulam a idade com os demais da turma, e que geralmente 

gostam de se auto afirmar por meio da sua ‘masculinidade’ e de práticas 

indisciplinares, como afrontar ‘autoridades’ ou praticar bullying com os colegas.   

      O segundo grupo, também intitulado pelos alunos como “nerds”, estão os 

considerados ‘inteligentes’ da sala, geralmente formado por meninos que são mais 

tímidos e expressam interesses ligados a filmes, quadrinhos e vídeo games. Neste 

grupo é possível que esteja integrada alguma menina da sala que não costuma se 

socializar bem com as outras meninas, por questão de afinidade e gostos não 

compartilhados.  

       O terceiro grupo é formado por meninas que visivelmente são precocemente 

adultilizadas/‘sexualizadas’. Estas em sua maioria na fase da adolescência, se 

preocupam excessivamente com a aparência e com a aprovação dos meninos.  

       O quarto é constituído por homossexuais e meninas que geralmente não se 

encaixam no padrão das ‘sexualizadas’. Estas demonstram constante preocupação 
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em proteger os amigos homossexuais contra as discriminações sofridas, 

principalmente protagonizadas pelos meninos do ‘fundão’.  

       O quinto e último grupo são meninos e meninas negras. Estes que a maioria das 

vezes estão sozinhos na sala, em dupla, ou tentando se relacionar com outros grupos.  

Geralmente sofrem constantes descriminações dos “meninos do fundão”, que 

enxergam como brincadeira, ou naturalizam os apelidos colocados nos colegas.  

        Esta não é uma formula certa para todas as configurações espaciais das salas 

de aula. Mas diz respeito a uma grande experiência/vivência, como ex-aluna de 

educação básica e ‘professora-observadora’ do PIBID.   

         O ponto que gostaria de tratar é sobre a dificuldade que esses grupos têm de 

se relacionar. Muitas vezes por preconceitos incutidos sobre o outro, acompanhados 

de resistência ou sentimento de vergonha de vir a se assumir como alguém que se 

relaciona com determinada pessoa ou grupo da turma. Sendo uma forma de ‘proteger’ 

a sua imagem por uma necessidade imatura de autoafirmação. Um exemplo dessa 

situação a nível de preconceito de gênero, que está intrinsecamente presente na 

educação de todos, são os meninos que acham que ‘não podem’ se misturar com 

meninas e nem com os meninos homossexuais, porque culturalmente foi-lhes 

ensinado que os interesses não são compatíveis, ou que podem ser tachados menos 

masculinos por isso.   

        Fora outros preconceitos ‘velados’ -ou não- que emergem nas relações 

cotidianas da sala de aula, sendo esses primordialmente de ordens sociais e raciais, 

além dos de gênero já citado acima.  

        Promover e desenvolver as relações humanas dentro da escola é mais que uma 

necessidade importante para o reconhecimento da alteridade do diferente, ou seja, 

de considerar o outro como alguém, assim como eu o sou. Quando penso sobre 

pessoas que maltratam outras, atentando sobre integridade moral e física, até mesmo 

de forma criminosa. É inevitável chegar à conclusão de que estes sujeitos, que 

passaram uma longa trajetória na escola, não aprenderam nem na família e nem em 

outras instâncias a dissuadir de sua construção identitária como “superiores” 

(SILVEIRA, 2013). Logo, são pessoas que provavelmente têm problemas com a 



36  

  

autoestima, e que terão dificuldades de se relacionar em grupo por não aceitarem o 

outro.  

        Enquanto observei que as pessoas que exercitam as relações com as demais 

identidades, tem a possibilidade de desenvolver melhor a sua capacidade de 

alteridade, se tornando uma pessoa mais tolerante com as diferenças, 

consequentemente se relacionando de forma mais harmônica com os outros. A saber, 

se relacionar bem em grupo para além de uma qualidade humana almejada na escola 

e no âmbito profissional, é algo que se leva para instâncias de toda uma vida.  

       A questão maior que fica é: Como saber lidar e conduzir para um caminho de 

alteridade, tolerância e harmonia a relação dessas diversas identidades cada qual 

com suas diferenças, desconstruindo hierarquias que prejudicam e limitam o 

desenvolvimento da autonomia individual e do grupo?  

  

5.2 ARTEMANHAS PARA A RE(CONSTRUÇÃO) DAS IDENTIDADES E 

ALTERIDADE  
  

      Quando uso o termo re(construção) da identidade e alteridade, estou propondo 

que estas podem ser construídas e reconstruídas. Como assim? Quando lido com 

alunos, estou a lidar com identidades e alteridade, até então, já construídas pela 

trajetória pessoal de cada um. Nesse sentido, penso no caráter não limitador de 

ambas, ou seja, o que está ali dado pode ser expandido, reconstruído e, portanto, 

construído, se provocado e estimulado.   

      O contato com o outro leva ao mundo de novas possibilidades de pensamentos, 

e comportamento. Assim, ao me abrir a relação com os demais, entro em uma troca 

de experiências, as quais possibilitam mutuamente um nível de transformação 

pessoal; ‘não somos mais os mesmos’. Em uma perspectiva de enriquecimento 

humano, estou a expandir minha alteridade na compreensão desse outro, assim, 

re(construindo) a minha identidade, que é o que eu sou.  

       Sendo assim, aqui proponho pensar sobre os recursos pedagógicos das artes 

cênicas que possibilitam e facilitam a vivência desses encontros, de forma a 
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desnaturalizar posições de preconceito que dificultam as relações, e mexem com a 

autoestima desses alunos. Visando um ambiente mais tolerante e propenso a 

aprendizagem.  

(...) sendo o espaço escolar também um espaço de construção de 
identidades, é importante que professoras e professores 
desnaturalizem certas práticas e certos regimes de verdade que 
buscam fixar as identidades, no sentido de desnaturalizar posições de 
exclusão e preconceito (FREITAS, 2013, p.23).  

         

          Dessa forma, considerando as artes cênicas como uma disciplina que trata em 

potencial as dimensões humanas, acredito que esta seria o espaço propício com 

maior abertura para o tratamento dos temas transversais. Constituído pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), esses abordam valores referentes à 

cidadania, logo questões presentes na vida cotidiana: Ética (Respeito Mútuo, Justiça, 

Diálogo, Solidariedade), Orientação Sexual (Corpo: Matriz da sexualidade, relações 

de gênero, prevenções das doenças sexualmente Transmissíveis) , Meio Ambiente 

(Os ciclos da natureza, sociedade e meio ambiente, manejo e conservação ambiental) 

, Saúde (autocuidado, vida coletiva), Pluralidade Cultural (Pluralidade Cultural e a 

Vida das Crianças no Brasil, constituição da pluralidade cultural no Brasil, o Ser 

Humano como agente social e produtor de cultura, Pluralidade Cultural e Cidadania) 

e Trabalho e Consumo (Relações de Trabalho; Trabalho, Consumo, Meio Ambiente 

e Saúde; Consumo, Meios de Comunicação de Massas, Publicidade e Vendas; 

Direitos Humanos, Cidadania).8    

Segundo o Ministério da Educação (MEC), “são temas que estão 
voltados para a compreensão e para a construção da realidade social 
e dos direitos e responsabilidades relacionados com a vida pessoal e 
coletiva e com a afirmação do princípio da participação política. Isso 
significa que devem ser trabalhados, de forma transversal, nas áreas 
e/ou disciplinas já existentes”. Os temas transversais, nesse sentido, 
correspondem a questões importantes, urgentes e presentes sob várias 
formas na vida cotidiana (MENEZES, 2001).  

           

        Sendo os temas transversais uma forma de abordar questões pertinentes a vida 

individual e social, estes possibilitam a compreensão de diferentes realidades, as 

                                            
8  Pesquisa realizada no site: http://educador.brasilescola.uol.com.br/gestao-educacional/os-temas-

transversaisna-escola-basica.htm , acessada em; 08/12/2017 ; escrita pela professora HAMZE, Amélia. Não há 
data de publicação.   
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quais são importantes para abertura de perspectivas sobre os modos de vida do outro. 

Logo, importante para a compreensão das diferenças que os constituem. Por isso 

acredito que sejam um dos maiores motes para desenvolver nos alunos a percepção 

para além do eu, uma percepção acerca do nós.  

      Outro dos recursos que aqui relevaria, seria a configuração espacial de sala. A 

princípio parece ser algo irrelevante, mas não o é. A forma de se dispor os alunos no 

espaço, interfere diretamente na forma a qual esses se relacionam. A configuração 

tradicional que consiste em carteiras enfileiradas, alunos de costas uns para os 

outros, e que são organizadas muitas vezes por ordem de chamada (que inclusive é 

uma forma de evitar que os alunos conversem durante a aula), contribuem para 

perpetuação da dificuldade de se relacionar do aluno com as diferentes identidades 

do grupo. É uma limitação em formato militar.  

       A experiência de reconfigurar os alunos, colocando-os em uma simples roda, ou 

os fazendo andar pelo espaço, já é um grande passo para que algum tipo de interação 

aconteça. Nem que seja entre olhares.   

       O mesmo olhar que nos desperta para o desconhecido.  

      As atividades que as artes cênicas propõem enquanto montagem, também são 

ótimas atividades para a interação do grupo. Porque nestas, além de habilidades 

descobertas que se partilham, há o mais interessante: a descoberta sobre a forma de 

pensar do outro. É por meio dessa escuta no momento da criação, que o universo 

deste se revela, e então eu posso o desmistificar. Assim como também compartilhar 

o meu próprio universo de pensamento. Aprendendo a construir e estabelecer uma 

relação de tolerância com as ideias dos demais.  

      O contato físico que pode ser proposto dentro dos exercícios seria um nível de 

relação mais avançado. Geralmente quando se trata de contato os alunos resistem, 

mesmo que este seja um simples gesto de abraçar. É compreensível, já que muitos 

destes na própria criação, não acharam esse tipo de afeto, que é um lado humano 

que também se aprende. Assim, estimular o contato físico com o outro de pouco a 

pouco, ajuda na quebra dessas possíveis ‘amarras’ que os alunos têm, e que foram 

construídas ainda nos seus berços. Estas que podem ajudar a criar resistências na 

relação com o diferente.  
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       Um ponto que é importante frisar, é que em uma sociedade virtual onde as 

relações acontecem via perfis de internet é mais que necessário preservar o contato 

direto/presencial. Até mesmo como forma de conservar a identidade ‘real’ de cada 

um, já que na internet lidamos com imagens distorcidas do outro e de nós mesmos.   

         No mais, como professor de artes, ou como deveria ser em qualquer outra 

disciplina, saber ouvir, participar e ter interesse pela fala dos alunos é primordial para 

a relação saudável de todos os sujeitos envolvidos nesse contexto. Pois eles são 

quem dão os feedbacks mais preciosos sobre as aulas. E foi assim que construí essa 

pesquisa, com base nas minhas experiências pessoais, mas principalmente por meio 

da fala dos alunos, que foi por onde reafirmei todas essas observações que fiz até 

aqui.  

           Entre elas, a satisfação de ter um espaço onde eles realmente pudessem se 

conhecer melhor, já que nas outras disciplinas eles relatam que não podem ficar 

conversando entre si e que é realmente difícil manter um contato com pessoas que 

se sentam distantes. Outra questão que eles expõem além da melhora das relações 

interpessoais, é a autoconfiança que adquirem para se expressarem, melhorando a 

performance nas apresentações de trabalhos em outras disciplinas. O que parece ser 

gratificante para eles, e com certeza para quem está na posição de professor.  

      Acredito que não exista uma fórmula assertiva para utilizar os recursos que as 

artes cênicas dispõem, experimentamos, ora acertamos, ora erramos. Mas o 

importante é focar no objetivo do que estes recursos podem propiciar aos alunos. 

Sendo assim, pretendo enquanto futura docente, procurar para além do conteúdo, 

focar no respeito sobre essas diferentes identidades que se apresentam, tentando da 

melhor forma possível mediar suas relações, conduzindo-as para tolerância. Pois 

acredito que assim se constrói um caminho na educação para um mundo mais justo 

com os demais.  

  

  

  

  

  



40  

  

  
  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  

        No alto do cansaço e estresse emocional do fim da minha graduação, porém, 

com sentimento de grande satisfação, procuro as palavras para expressar as 

considerações que tenho a fazer a respeito da construção desse trabalho.  

        Primeiro gostaria de começar expondo com sinceridade, as dificuldades que 

encontrei no caminho do desenvolvimento dessa pesquisa. Sendo uma delas a 

dificuldade sobre a escrita. Acredito que por uma busca pela perfeição, e pela falta 

de concentração necessária para transcrever de uma forma satisfatória as ideias e 

experiências que me ocorreram. Isso fez com que a maior parte dessa pesquisa 

soasse como um sacrifício. Foram dias longos de dedicação. Porém cada produção 

de texto, era uma batalha vencida por mim, e mais um passo para perto do sonho da 

conclusão do curso.  

        Outra dificuldade que enfrentei foi a elaboração do tema dessa pesquisa; foram 

preciso quase um ano desenvolvendo hipóteses do que eu gostaria de abordar no 

trabalho final. Nesse tempo, surgiram várias ideias que continuamente foram 

construídas e reconstruídas junto a Ângela, minha orientadora. Até atingir a 

consistência que o trabalho tem hoje.  

       Ter produzido essa escrita para além das dificuldades foi ‘revelador’. Quando 

comecei a montar a linha de pensamento que nele apresento, percebi o quanto 

realmente a nossa história sociocultural diz sobre as relações humanas que temos 

hoje, essas que são pautadas intrinsecamente a preconceitos sobre o outro. O que 

eu não tinha me tocado anteriormente é que esses preconceitos não existem do nada, 

mas que foram construídos na nossa história, muito deles com a raiz na colonização, 

berço da desumanização de algumas identidades que hoje são consideradas as 

minorias. Essas que também se apresentam no contexto escolar, e precisam de 

empoderamento, autonomia, e o principal: serem respeitadas pelo o que são.  

       Acredito que a discussão sobre como a pedagogia teatral pode vir a contribuir na 

melhora das relações interpessoais por meio da (re)construção das identidades e 

alteridade não termina por aqui, e nem aqui se inicia. São diversas as possibilidades 
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de se utilizar dos recursos que as artes cênicas dispõem, que apenas partem de 

pontos de vistas diferenciados quando se trata da elaboração da prática. Mas que se 

focarem nesse mesmo objetivo da melhora das relações, podem alcançar êxito; 

principalmente se conduzidas pelo afeto de lecionar.  

        Ter escolhido a área de licenciatura em artes cênicas para atuar como futura 

profissional, representa para mim um desafio. Primeiramente o desfio de fazer valer 

de forma honesta os conhecimentos que adquirir durante a graduação, no sentido de 

servi-los para contribuir no mundo humano de alguém. E em segundo, o desafio de 

representar as artes, por meio do exercício da docência, como uma disciplina 

respeitável e tão importante como todas as outras áreas do conhecimento.  

        Podemos até enquanto professores de arte sermos desvalorizados ou 

ridicularizados, mas não me importa mais o que os outros dizem ou pensam sobre 

isso, pois sei quão nobre é a missão de trabalhar as dimensões humanas, e sentir 

amor por fazer isso.  

         Assim, como futura docente, espero de coração superar meus medos sobre os 

desafios e por fim atingir os meus anseios de contribuir na educação para um mundo 

mais justo. E que assim seja.  

   

Avante!  
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