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RESUMO 

 

A pesquisa realizada objetivou trabalhar a emancipação de estudantes de duas 

turmas da EJA de uma escola municipal em Ouro Preto - MG por meio da mediação 

teatral de uma leitura dramática. Fez-se uma revisão bibliográfica sobre mediação 

teatral e emancipação. Com base em dados recolhidos ao longo de um período inicial 

de observação da escola enquanto espaço físico e instituição de ensino, planejaram-

se, executaram-se e analisaram-se ações mediadoras pré, durante e pós-espetáculo. 

Os dados foram registrados por meio de anotações da pesquisadora, trabalhos 

escritos feitos pelos (as) participantes, gravações em áudio e fotografia. A 

interpretação dos dados obtidos levou a concluir que, mesmo que o teatro seja um 

conhecimento pouco trabalhado na escola parceira, a exemplo de quase todas as 

escolas públicas brasileiras; ainda que apresentações da arte teatral não estejam tão 

presentes quanto deveriam na programação cultural da cidade de Ouro Preto; embora 

haja ainda uma distância entre a produção artística do Departamento de Artes Cênicas 

da Universidade Federal de Ouro Preto e a comunidade ouro-pretana; a despeito de 

não ter sido possível contar com uma estrutura que possibilitasse a saída das duas 

turmas para ir ao teatro; em que pesem todos esses obstáculos, foi possível 

desenvolver um processo de mediação teatral perpassada pela busca da 

emancipação que, até certo ponto, instrumentalizou e sensibilizou os (as) estudantes 

e a professora com relação ao teatro e ao posicionamento do (a) cidadão (ã) no que 

se refere a si mesmos (as), aos (às) demais cidadãos (ãs) e ao complexo contexto 

que enfrentam no seu dia a dia. 

 

PALAVRAS CHAVE: teatro; espectador; mediação, emancipação; escola 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The research carried out aimed working on the emancipation of students from two 

classes of the EJA of a municipal school in Ouro Preto - MG through theatrical 

mediation. A bibliographical review on theatrical mediation and emancipation was 

made. Based on data collected during an initial period of observation of the school as 

a physical space and educational institution, pre, during and post-show mediating 

actions were planned, executed and analyzed. The data were recorded through the 

researcher's notes, written works done by the participants, audio and photography 

recordings. The interpretation of the data obtained led to the conclusion that, even if 

theater is a knowledge litle worked in the partner school, like almost all Brazilian public 

schools; although presentations of theatrical art are not as present as it should be in 

the cultural programming of the city of Ouro Preto; although there is still a distance 

between the artistic production of the Department of Performing Arts of the Federal 

University of Ouro Preto and the Community of Ouro Preto; despite the fact that it was 

not possible to have a structure that allowed the two classes to leave the school to go 

to the theater; in spite of all these obstacles, it was possible to develop a process of 

theatrical mediation permeated by the search for emancipation that, to some extent, 

instrumentalized and sensibilitized the students and the teacher in relation to the 

theater and the position of the citizen with respect to himself, to the other citizens and 

the complex context that they face in their daily life. 

 

KEYWORDS: theater; spectator; mediation, emancipation; school 
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INTRODUÇÃO 

 

Antes de tudo, a metáfora dos trilhos... Imagine, leitor (a), que o (a) 
espectador (a) seja o (a) maquinista de um trem. Ele (a) está operando 
a locomotiva, seguida por muitos vagões, cada qual carregando um 
material diferente. Vai seguindo o trilho e depara-se com uma 
bifurcação. A princípio, ainda não sabe para qual lado deve usar a 
chave de desvio dos trilhos e opta aleatoriamente. A viagem continua. 
Na verdade, ela não tem fim. À medida em vai passando pelos lugares, 
para o trem e desce para recolher novos materiais. Os vagões vão 
ficando mais e mais cheios e coloridos. A cada nova parada, o (a) 
maquinista passa a saber um pouco mais sobre os materiais que 
existem e sobre as direções a escolher. De repente, aparece não uma 
bifurcação, mas um leque de três direções diferentes. Mas não é tão 
complicado optar. O (a) maquinista, mais tranquilamente, usa a chave 
para uma direção que, sabe, lhe trará novos materiais para ir enchendo 
sua interminável sequência de vagões. 

 
Ana Amaral e Davi Dolpi  

 

Para explicar como eu cheguei à pesquisa que registro nesta dissertação é 

preciso voltar à minha infância. É nessa fase que as bases familiares e os valores são 

mais fortemente construídos. Eu me lembro de mim desse jeito: uma menina magrela 

que tinha uma imensa vontade de mudar as coisas, principalmente as que se referiam 

às injustiças sociais. Estudei quase sempre em escolas públicas e fui criada em um 

bairro periférico da cidade de Ouro Preto - MG, no qual convivia com pessoas muito 

diferentes umas das outras. Pessoas pobres, ricas, brancas, negras, lavadeiras, 

artistas, peões, empresários, pedreiros etc. Entre os artistas está meu pai, artista 

plástico que me ensinou sobre a beleza da arte nos quadros, na música, na dança, no 

teatro e em um olhar pela janela. Minha mãe, que sonhara ser dançarina do programa 

do Chacrinha, estimulou também o meu sonho de ser artista.  

A cada final de ano, eu, ainda bem pequena, entre os cinco e sete anos de 

idade, arrumava uma roupa e touca vermelhas, um saco de pano, juntava alguns 

brinquedos e saía distribuindo pela vizinhança. Também ajudava a vizinha, D. 

Terezinha, a arrecadar alimentos para a associação religiosa. Eu não entendia o 

motivo por que muitos tinham tão pouco ou quase nada e outros tinham tanto. Queria 

compreender a causa de as pessoas que conhecia desistirem de seus estudos e 

deixarem de sonhar.  

Por volta dos meus dez anos, havia em minha casa um rapaz que trabalhava 

com serviços gerais. Ele não sabia ler e escrever, nem mesmo o seu próprio nome. 
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Então, decidi que iria ensiná-lo. Assim fiz. Dava aula todos os dias, no fim do 

expediente dele. O rapaz conseguiu aprender coisas básicas do português e a 

escrever seu nome. Eu continuava a questionar: por que um mundo cheio de riquezas 

poderia ser desigual e injusto? 

Nessa época, eu tinha um programa favorito para fazer com todas as visitas 

que ficavam na minha casa: o de mostrar a cidade. Como sempre gostei de estórias 

e de história, levava-os para conhecer a história de Felipe do Santos, do Arraial do 

Ouro Podre, das lutas contra a coroa portuguesa e das atrocidades cometidas no 

século XVIII pelos mais poderosos. Hoje posso dizer que eu já fazia um trabalho de 

mediação cultural com os convidados da minha família em relação à cidade, suas 

estórias e história. 

 Crescendo, fui tornando as vivências da minha infância e meus valores 

familiares cada vez mais fortes. Fiz teatro amador durante quase toda a adolescência 

e me dedicava a participar de todos os Festivais de Inverno realizados, na época, pela 

Universidade Federal de Minas Gerais. Resolvi que o teatro, apesar de seus desafios, 

faria parte da minha vida e seria fundamental na minha carreira. 

   

Durante a minha graduação no curso de Artes Cênicas - Licenciatura do 

Instituto de Filosofia, Artes e Cultura (IFAC) da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFOP), atuei como bolsista no projeto “Sentidos Urbanos: Patrimônio e Cidadania”1, 

uma parceria entre o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), a 

Fundação de Arte de Ouro Preto (FAOP) e a UFOP. Encantei-me pelo projeto, que 

propunha aos participantes – o público-alvo eram os moradores da cidade – um roteiro 

sensorial, no qual, através do sentir a cidade, o indivíduo e o grupo pudessem construir 

um novo olhar sobre o lugar que habitavam. Iniciamos, assim, um trabalho de 

mediação cultural com o morador no que diz respeito à cidade de Ouro Preto. 

Posteriormente, o projeto se tornou programa, incluindo mais ações, tais como 

as oficinas de Educação Patrimonial, oferecidas para alunos do Ensino Fundamental 

nas escolas municipais. O Programa Sentidos Urbanos oferecia (e ainda oferece) ao 

morador de Ouro Preto e outras pessoas interessadas um processo que busca 

despertar nos participantes a valorização dos bens culturais, reconhecendo-se como 

pertencentes da cidade que os circunda.  

                                                
1 http://programasentidosurbanos.blogspot.com/ 



13 
 

No ano de 2008, ouvi falar que um grande diretor de teatro viria à cidade fazer 

uma palestra e fui conhecer seu trabalho, meio ainda sem saber do que exatamente 

se tratava. O “tal” diretor era Augusto Boal. Sentei-me bem em frente a ele, levei 

papéis e caneta e fui anotando o que aquele homem falava. Mal sabia eu que o teatro 

poderia ter tanto potencial de transformação social. Boal contou o seu percurso como 

diretor, o período em que foi exilado durante ditadura militar e o seu desempenho com 

o teatro político. Até então para mim o teatro enchia minha alma de prazer e 

satisfação, mas que o teatro tinha toda essa possibilidade de mudança da sociedade 

eu não sabia. Foi naquele encontro que eu percebi que o teatro poderia me levar por 

um caminho coerente com os desejos que eu carregava desde a infância.  

Durante a licenciatura, ao longo das aulas dadas por uma das professoras do 

Departamento de Educação (DEEDU) do Instituto de Ciências Humanas e Sociais 

(ICHS) da UFOP, encantei-me pelas ideias de Paulo Freire. Encontrei, nas palavras 

daquele autor, a “boniteza” de um olhar sensível sobre as pessoas. As ideias – talvez 

por demais utópicas – da minha infância voltaram: o que eu tinha pensado sobre um 

mundo mais justo e de pessoas emancipadas estava escrito nos livros daquele grande 

educador.  

Após formada, trabalhei como professora em diversas escolas municipais, sede 

e dos distritos da cidade de Ouro Preto. Conheci diferentes pessoas e diversas 

realidades econômicas e culturais em uma mesma cidade. As desigualdades estavam 

sempre presentes, nas escolas e nos lugarejos onde lecionei. Trabalhei também na 

coordenação de um projeto de arte/educação e circo para crianças e adolescentes 

com risco social em um distrito com alto índice de criminalidade2. Mais uma vez me 

encontrei inconformada diante da miséria e das desigualdades. 

Uma outra experiência docente se deu enquanto professora de Arte da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) em uma escola municipal de Ouro Preto - MG. 

Os diferentes perfis em sala de aula, o pequeno número de alunos e o visível esforço 

para se manterem diariamente naquele espaço após um dia árduo de trabalho foram 

chamando a minha atenção. No final de cada ano, a escola organiza uma cerimônia 

para entrega dos certificados aos alunos formandos do 9º Ano, ocasião da qual 

participam amigos e familiares. Os alunos se emocionam e aos demais diante do 

alcance de algo tão esperado por eles. 

                                                
2 https://www.facebook.com/circodeouropreto/ 



14 
 

O meu cotidiano como professora de Arte na EJA foi de boas relações. Os 

alunos da Escola Municipal Monsenhor João Castilho Barbosa, tinham perfis bem 

diferentes: a senhora de meia idade, com filhos e empregada doméstica; o menino 

por volta dos vinte anos que voltou a estudar; o aluno tímido que quase sempre estava 

de cabeça baixa; um ou dois alunos mais falantes. O índice de ausência e até 

desistência é alto. Em alguns momentos, havia apenas dois ou três alunos em sala 

de aula, o que dificultava a condução das aulas conforme o planejado. Os encontros 

tinham duração de cinquenta minutos semanais. Muitas vezes, os encontros se 

tornavam conversas sobre o cotidiano, mas também sobre arte, cinema e teatro. 

Frequentemente, os alunos estavam cansados demais ou eram muito tímidos para 

fazer jogos teatrais, corporais, vocais, enfim, ou qualquer atividade que os colocasse 

fora do padrão da conversa. 

Como professora, tive constantemente o anseio de levá-los ao teatro, pois 

muitos haviam relatado nunca terem assistido a uma cena ou espetáculo teatral. 

Porém, devido aos poucos encontros com a turma, às atividades de outros 

professores com a turma no mesmo turno e aos períodos de provas, a ida ao teatro 

não foi possível. Ficava imaginando como seria o contato deles com a cena teatral, 

acreditando que, talvez, colocá-los enquanto espectador (a) (es) seria uma proposta 

interessante para trabalhar com esse grupo. 

Após algum tempo trabalhando como professora e em outras áreas 

profissionais, me interessei em participar como voluntária de um projeto de extensão 

da UFOP cuja proposta era fazer passeios culturais com professores e alunos de 

escolas municipais e estaduais da cidade3. As reuniões para ler e refletir sobre 

mediação cultural e as idas conjuntas a uma das escolas parceiras aguçaram o meu 

interesse sobre o tema. 

No entanto, ao fazer o meu anteprojeto para o processo seletivo do Mestrado 

do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas (PPGAC) do IFAC/UFOP, eu 

acabei me direcionando à discussão do espaço escolar e me voltando para 

compreender como era a apropriação teatral desse espaço, desafio com que me 

deparei muito enquanto professora da rede municipal. 

                                                
3 Projeto Media UFOP: comunidades escolares de Ouro Preto, coordenado pelo professor 
Davi de Oliveira Pinto, então professor da UFOP e, atualmente, professor da UFSJ. 
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Felizmente, depois do ingresso no Mestrado do PPGAC/IFAC/UFOP, as 

conversas com o meu orientador foram me auxiliando a ir me reconectando na 

pesquisa ao meu sonho de menina, adolescente e adulta, ou seja, à minha utopia de 

um mundo sem tantas desigualdades. A partir daí, planejei e executei uma proposta 

de mediação teatral em que haveria observação participante e durante o qual eu faria 

intervenções com alunos e professores da EJA, voltadas para levá-los ao teatro ou 

levar o teatro até eles. E pus mãos à obra! 

O resultado da minha pesquisa está, pois, registrado aqui, em três capítulos. 

No capítulo 1, eu abordo a mediação teatral, apontando e refletindo sobre 

algumas das principais questões que desafiam o trabalho do mediador (a) teatral. 

No capítulo 2, me aproximo do conceito de emancipação, assinalando e 

pensando acerca de alguns dos mais desafiadores questionamentos referentes ao 

tema. 

No capítulo 3, apresento e analiso dados obtidos por meio de práticas de 

mediação teatral que planejei e executei, tendo, como participantes, estudantes da 

EJA da Escola Municipal Monsenhor João Castilho Barbosa, de Ouro Preto - MG. 
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CAPÍTULO 1 

MEDIAÇÃO TEATRAL 

 

1.1 MEDIAÇÃO CULTURAL 

 

Antes de dissertar sobre a mediação teatral propriamente dita, me parece 

necessário tratar brevemente da mediação cultural, campo mais abrangente e que 

inclui a medição teatral. 

Para isso, me apoio, para começar, em Mirian Celeste Martins, que explica: 

 

O termo ‘mediação’, segundo o dicionário, significa o ato ou efeito de 
mediar. É uma intervenção, um intermédio. Juridicamente, o termo é 
empregado para processos pacíficos de acerto de conflitos 
internacionais onde a sugestão é sugerida e não imposta. Envolve 
assim dois polos que dialogam através de um terceiro, um mediador, 
um medianeiro, o que ou aquele que executa os desígnios de 
intermediário. Estes desígnios estão em nosso foco, na mediação entre 
a produção artística e o fruidor, buscando a fruição – ação ou efeito de 
fruir: gozo, posse, usufruto. (MARTINS In MARTINS e PICOSQUE, 
2012, p. 25) 

 

Interpretando o que diz a autora na citação que inseri no meu texto, entendo 

que a mediação cultural diz respeito ao que se faz para favorecer a relação entre a 

pessoa e a obra de arte, na tentativa de ampliar e aprofundar a sensibilidade, 

criticidade e criatividade do (a) espectador (a) em relação à linguagem artística com 

que se depara e às reverberações dessa interação na leitura do mundo para além da 

arte. 

Martins defende que a presença de um (a) mediador (a) em um museu, por 

exemplo, pode contribuir para o compartilhamento de experiências. É através dos 

encontros da pessoa com as outras que a sua compreensão do que está exposto pode 

ser enriquecida, seja através da troca ou do conflito. Nem sempre estamos preparados 

para estabelecer ligações entre a nossa bagagem cultural prévia e a obra artística 

com a qual entramos em contato. O (a) mediador (a) entra (ou deveria entrar) 

exatamente aí: escutando o (a) fruidor (a) e estimulando a curiosidade e a abertura 

em relação ao que vai encontrar, uma vez que pode ser ocasião propícia para a 

descoberta de coisas desconhecidas. Lidar com o novo nem sempre é tarefa fácil e 

prazerosa. Favorecer um olhar que se disponha a “trabalhar” o que vê pode ser um 

dos objetivos mais importantes do (a) mediador (a), na medida em que torna o (a) 
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fruidor (a) não somente um ser passivo, à mercê do que a proposição artística lhe 

apresenta, mas também um alguém disposto a percorrer os detalhes e o todo da obra 

a ser fruída. 

É preciso suscitar uma atitude investigativa na pessoa em mediação, ou seja, 

fazer com que o (a) espectador (a) se prontifique para travar um “corpo a corpo” com 

a obra. Para que isso se dê, é preciso que tenha instrumentos que o auxiliem a 

elaborar as suas próprias perguntas a respeito do que vê e ouve (sem desconsiderar 

os demais sentidos que compõem a sensorialidade humana), respeitando as 

interpretações individuais tal como surgem, sem preconceitos e sem determinar de 

antemão “onde” a pessoa mediada deve “chegar”, afinal, cada indivíduo chega ao 

ponto singular em que tem condições de chegar naquele momento da sua vida e 

formação cultural. 

A cultura de cada indivíduo possibilita diferentes maneiras de cada um perceber 

a obra de arte. A multiplicidade das vivências de cada um, somada às experiências 

dos (as) mediadores (as), junto aos múltiplos sentidos provocados pela arte, torna 

desafiador o trabalho de mediar. 

A autora faz uma possível aproximação ao conceito de mediação cultural da 

seguinte maneira: 

 

Mediar é, portanto, propiciar espaços de recriação da obra. Para isso, é 
preciso acreditar no ser humano, ter confiança de que a semente poderá 
render frutos. Implica em acreditar no aprendiz, e por isso, dar crédito à 
sua voz, desejos e produção, e em encontrar brechas de acesso para a 
percepção criadora e a imaginação especulante, para ampliar e instigar 
infinitas combinações, como num caleidoscópio. Viajantes sensíveis 
trazem cheias as bagagens pessoais na volta dos museus. (MARTINS 
In MARTINS e PICOSQUE, 2012, p. 18) 

 

Partindo do que propõe Martins no trecho acima, compreendo que não existe 

obra de arte pronta, acabada. Ela sempre será (ou deveria ser) recriada. O (a) 

recriador (a) será o (a) “aprendiz” e é necessário que se acredite no seu potencial 

também recriador do objeto artístico. O (a) mediador (a) deve instigar, entre “infinitas 

combinações”, a fruição particular desse ou daquele indivíduo, cada qual com sua 

“voz” única. 

O convívio com a obra artística deve (ou deveria ser) realizado desde a primeira 

infância. É nela que os afetos mais decisivos são construídos, onde as “raízes” 

culturais são plantadas e poderão ser fortalecidas ao longo da vida. Infelizmente, no 
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nosso país, há ainda muitas lacunas em relação ao contato com o universo artístico 

nos contextos familiares, educacionais e sociais. Na situação atual do Brasil, em meio 

a uma crise econômica e política, os recursos para educação e cultura ficam cada vez 

menores. O investimento diminui e, consequentemente, escasseia as possibilidades 

concretas de contato da maior parte da população com o objeto artísticos. 

A maioria de nós, brasileiros, cresce em meio a um contexto cultural em que a 

linguagem artística não é vista enquanto área de conhecimento, ou até mesmo, como 

forma de expressão. Além disso, muitas vezes, quando acontecem, as visitas aos 

museus e galerias de exposição (ou outro tipo de excursão de cunho artístico) 

promovidas pelas escolas acabam sendo superficiais, devido ao modo como são 

realizadas. São experiências descontextualizadas que ocorrem sem nenhuma 

reflexão. Acaba que o (a) estudante, quando avalia, faz isso apenas a partir do gosto 

pessoal e se torna avesso a esse tipo de atividade. 

A autora ressalta, no excerto abaixo, o cerne da função mediadora no campo 

da arte e cultura: 

 

Portanto, independente das possibilidades físicas e materiais, o papel 
de um mediador é importante para a criação de situações onde o 
encontro com a arte, como objeto de conhecimento, possa ampliar a 
leitura e a compreensão do mundo e da cultura. É capaz também de 
abrir diálogos internos, enriquecidos pela socialização dos saberes e 
das perspectivas pessoais e culturais de cada produtor/fruidor/aprendiz. 
Pois o objetivo maior não é propiciar contato para que todos os 
aprendizes conheçam este ou aquele artista, mas sim, que eles e elas 
possam perceber como o homem e a mulher, em tempos e lugares 
diferentes, puderam falar de seus sonhos e seus desejos, de sua 
cultura, de sua realidade, da natureza à sua volta e de suas esperanças 
e desesperanças, de seu modo singular de pesquisar a materialidade 
através da linguagem da arte (MARTINS In MARTINS e PICOSQUE, 
2012, p.17). 

 

Do fragmento citado, destaco a ênfase que a autora dá para a construção de 

cada pessoa enquanto ser humano contextualizado artística e culturalmente, 

constituição que pode ser potencializada pela intervenção de um (a) mediador (a) que 

forneça o instrumental para que o (a) fruidor (a) possa enxergar as marcas da história 

humana em sua incalculável diversidade. Para que a pessoa que está sendo  

mediada, através da arte, experiencie o encontro com diferentes culturas, variados 

momentos históricos, outras realidades e conheça mais sobre a situação do homem 
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e da mulher em determinado momento e compreender como ele e ela lidaram com 

aquele determinado estado de coisas. 

Valorizar os saberes que cada um traz e o que é capaz de produzir a partir 

dessa bagagem é importante para que cada fruidor (a) construa sua própria 

experiência. Tudo é aprendizado, como os primeiros passos, as palavras, as cantigas, 

o alfabeto, a escrita... Sempre se depende, de alguma forma, do outro, para conhecer 

algo, ainda que esse outro não esteja presente fisicamente no processo de construção 

do conhecimento. Na arte também é assim: é necessário alguém que, em algum 

momento, promova a experiência estética com o outro. 

Algumas pessoas têm a oportunidade de ter um (a) mediador (a) cultural nos 

anos iniciais. Pode ser nas famílias, com a mediação sendo feita pelos pais, irmãos 

(irmás) avós, tios (tias) ou amigos (as), ou na escola, com as ações mediadoras sendo 

realizadas pelo (a) (s) professor (a) (s), tal como em atividades extracurriculares, ao 

visitar museus, galerias de exposição, cinema, shows musicais, espetáculos de dança 

e teatro. Infelizmente, como eu já disse anteriormente, a grande maioria não passa 

por essas experiências. 

Eu me lembro até hoje da minha primeira ida ao teatro, ocorrida aos três anos, 

quando os meus pais, enquanto primeiros agentes mediadores, me levaram a um 

espetáculo de dança. Foi maravilhoso e hipnótico o encontro da menina que eu era 

com todas aquelas cores, formas e corpos, eu fiquei em pé do início ao fim do 

espetáculo. Algo diferente foi despertado em mim. Foi incrível aquele primeiro 

encontro com a obra cênica, enquanto fruidora. 

Martins fala sobre a relevância dos primeiros (as) mediadores (as) nos 

encontros iniciais com as obras artísticas: 

 

As próprias lembranças de nossos primeiros encontros com a arte e 
cultura nos mostram a importância da família, da escola, da cidade com 
seus equipamentos culturais e nos colocam a nossa própria importância 
como formadores culturais. Relações humanas e humanizadoras 
podem oferecer acesso ao mundo da arte, para que muitos aprendizes, 
sejam crianças, jovens e adultos, possam se aventurar no espaço 
mágico e vital da arte. (MARTINS In MARTINS e PICOSQUE, 2012, p. 
30) 

 

Indo ao encontro da autora, penso que as primeiras experiências artísticas, 

sejamna infância, adolescência, juventude, idade adulta ou terceira idade, 

demonstram como é importante a presença de familiares e/ou professores (as) na 
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formação cultural do (a) cidadão (ã). Estabelecer “relações humanas e 

humanizadoras” contribui para que as pessoas possam ter acesso “ao mundo da arte”. 

É a construção de um espaço de afeto, no qual o olhar e a escuta são mecanismos 

facilitadores de uma intensa experiência estética.  

Quando trabalhei em escolas de Ensino Fundamental, me vi frente a frente com 

a enorme dificuldade dos estudantes em ler e escrever histórias. Apresentavam, além 

de erros ligados à norma culta, problemas em desenvolver a história e finalizá-la. Nas 

aulas práticas, esses problemas também ficavam evidentes. Os estudantes que 

tinham o hábito da leitura eram os que mais se soltavam nas oficinas teatrais e de 

produção de texto. 

A importância da linguagem como “instrumento precioso” na construção de uma 

história é apontada por Flávio Desgranges: 

 

A linguagem revela-se, desse modo, instrumento precioso, não se limita 
apenas a ser veículo da história, mas ela faz história. Para fazer e 
refazer a história, portanto, é preciso sentir-se estimulado a construir e 
reconstruir a linguagem. A concepção e transformação da história - 
pessoal e coletiva - é, portanto, um embate que se efetiva nos terrenos 
da linguagem (DESGRANGES, 2006, p. 24) 

 

Partindo do que afirma o autor, é preciso apresentar ao (à) fruidor (a) a sua 

capacidade e possibilidade de “construir e reconstruir a linguagem”. Na linguagem se 

produz a história e é importante trabalhá-la para que se possa fomentar a consciência 

de que se pode mudar, em alguma medida, a história “pessoal e coletiva”.  

A mediação deve instigar que cada espectador (a) faça a sua própria leitura da 

obra de arte. O (a) mediador (a) deve, sempre, respeitar os olhares de cada um, não 

impondo como se deve fruir e interpretar a obra. Cabe ao (à) mediador (a) oferecer 

ferramentas para que os (as) espectadores (as) compreendam melhor os fatos e 

processos culturais e históricos que contextualizam a obra, bem como sensibilizar 

seus olhares para a apreciação estética. Uma boa forma é dialogar sobre as diferentes 

emoções e visões que cada um tem, salientando que as compreensões de cada 

sujeito são diferenciadas umas das outras. A mediação não deve ser diretiva demais 

e, sim, propiciar dispositivos para que o fruidor (a) construa sua relação singular com 

obra de arte, tanto durante a fruição quanto ao longo do compartilhamento da fala com 

outros (as) fuidores (as). 
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1.2 MEDIAÇÃO TEATRAL 

 

As referências que encontrei especificamente sobre mediação teatral me 

trouxeram um fundamental embasamento teórico para minha pesquisa, porém, 

percebi que os princípios teórico-metodológicos e, principalmente, pedagógicos da 

mediação teatral são abordados por relativamente um pequeno número de autores, 

sendo importante a conscientização da mediação teatral como um campo de estudo 

ainda novo na área das Artes Cênicas e o reconhecimento do seu potencial enquanto 

uma área de pesquisa a ser ainda muito investigada. E por que investigar a mediação 

teatral? E por que suas ações são relevantes para a formação do (a) espectador (a)? 

Muitas vezes, durante a pesquisa, fui questionada em encontros acadêmicos 

por colegas da área das Artes Cênicas sobre o porquê da mediação teatral, ou seja, 

se é mesmo necessário planejar e executar práticas que formem espectadores (as). 

No entanto, a argumentação desses (as) colegas indicava que compreendiam o 

processo mediador enquanto equivalente ao processo de ensino-aprendizagem que 

se dá na maioria das escolas. Em outras palavras, o (a) mediador (a) poderia ser 

comparado ao professor que sabe diante dos alunos que não sabem. O mediador, 

portanto, ensinaria o jeito "certo" de interpretar uma cena ou espetáculo teatral, 

perdendo totalmente a sua autonomia de leitura. 

Em contraponto a essa concepção equivocada, o que pretendo aqui não é criar 

um método baseado na Pedagogia Tradicional que se torne uma "receita" rígida e 

centralizada de como se deve tornar um espectador (a) "capacitado" (a) para ler da 

forma "correta" uma cena ou espetáculo teatral. Muito pelo contrário. O que afirmo é 

que, partindo da compreensão de que toda área de conhecimento ocorre a partir de 

um aprendizado em que cada pessoa, seja professor (a) ou estudante, contribui para 

a produção do conhecimento. A apreciação estética não é inata. Faz parte dos 

saberes que podem ser adquiridos através de um processo vivo de ensino e 

aprendizagem, em que todos se alternam nas duas funções, a de ensinar e a de 

aprender.  

Em um período de grandes transformações do painel do teatro atual, a cena 

contemporânea caracteriza-se por diversas "faces", tendo também um público 

diversificado. Sobre esse tema Maria Lúcia Pupo observa que, 
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Vinculada à diversificação das plateias que caracteriza a época atual, e, 
sobretudo à envergadura das mutações que marcaram e continuam 
incessantemente a marcar as artes da cena em nossos tempos, a 
pertinência da mediação extrapola fronteiras de poder aquisitivo ou de 
classe social. Uma educação artística precária ou inexistente atravessa 
em nosso país - mas não só aqui - a trajetória de crianças, jovens 
adultos de todos os meios sociais, acarretando o que poderia 
caracterizar amplamente como uma não familiaridade com o tratamento 
dos territórios simbólicos suscitados pela cena. (PUPO, 2017, p. 297) 

 

Conforme assinala a autora, as mudanças ocorridas no teatro, no que se refere 

às características das plateias e das encenações, fortalecem a importância da 

mediação teatral, a ser implementada com pessoas de todas as classes sociais. Há 

também uma deficiência no ensino de Arte na escola (e fora dela), o que reforça a 

necessidade de ações mediadoras tratem, trabalhem, evidenciem diferenciados 

entendimentos sobre os elementos simbólicos da arte teatral. Por tais motivos, a 

mediação teatral também se torna necessária para a formação de espectadores (as) 

sensíveis, críticos e criativos, com a disposição de empreender uma leitura autônoma 

da cena ou espetáculo teatral.  

É preciso reiterar que a formação de um (a) espectador (a) através da mediação 

teatral deve primeiramente respeitar os conhecimentos prévios que cada sujeito traz 

consigo. O processo de ensino e aprendizagem da função de espectar é também 

baseado nas trocas de experiências que podem se dar via encontros com o outro, 

com a obra artística e com o mundo. O papel do (a) mediador (a) está em oferecer 

"ferramentas" para que o (a) espectador (a) possa usufruir do ato teatral de maneira 

mais intensa e tenha mais recursos para atribuir significados ao que vê e ouve na cena 

ou espetáculo teatral e, assim aprofundar a sua experiência estética, possibilitando 

também o compartilhamento dessa experiência com o (a) (s) outro (a) (s) 

espectadores (as), discutindo as variadas recepções que uma mesma obra pode ter 

para cada fruidor (a) em particular.  

Devo compartilhar a minha concepção de que o teatro sem o (a) espectador (a) 

é inexistente. A sua função é tão ou ainda mais importante que a do (a) encenador 

(a), dos atores (atrizes), do (a) figurinista, do (a) maquiador (a), do iluminador (a) e do 

(a) sonoplasta, entre outras funções da equipe de criação teatral. A mediação teatral 

tem (ou deveria ter) sua centralidade em potencializar a atitude ativa do (a) espectador 

(a), dando meios para que ele possa “trilhar” com mais proveito a experiência estética, 

marcada pela sensibilidade, criatividade e criticidade. 
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Ao longo da história, houve modificações na compreensão da função do (a) 

espectador (a) enquanto parte da experiência teatral. Ele passa a ser considerado 

como parte integrante da obra teatral, e não como item "sobressalente". Ele está 

produzindo a partir do que assiste, aproxima-se e afasta-se do espetáculo. Vivencia a 

experiência estética se baseando em sentimentos e emoções, mas também em 

pensamentos e reflexões. 

Desgranges indica que 

 

Essas profundas mudanças na compreensão do papel do espectador, 
e da necessidade de ampliação das condições que dinamizam a sua 
participação no evento teatral, motivaram ainda a criação, nas últimas 
décadas, de um novo campo de investigação na área: a mediação 
teatral. Este campo cuida da pesquisa e da atuação no que é 
compreendido como um terceiro espaço, situado entre a criação e a 
recepção, atuando nessa "distância" existente entre os avanços da 
criação teatral e os espectadores, que, para perceberem e apreciarem 
esta criação, empreendem uma atitude que, como dissemos, é 
proveniente mais de uma aquisição cultural do que um dom natural, 
espontâneo ou inato. (DESGRANGES, 2006, p. 38) 

 

O autor auxilia a enxergar a conexão que há entre as sempre novas 

proposições de relação entre espectador (a) e cena ou espetáculo teatral e a 

necessidade de ações que favoreçam a aquisição cultural de outras percepções e 

apreciações compatíveis com as múltiplas linguagens da cena contemporânea. O 

campo de pesquisa denominado "mediação teatral" se constitui enquanto um conjunto 

de estudos sobre essas atividades mediadoras e seus respectivos contextos de 

produção e recepção. Esse campo vem para estabelecer um contato entre a criação 

cênica e o (a) espectador (a), partindo do conceito de que a capacidade de analisar 

uma obra não se trata de uma aptidão inata, mas de algo que pode ser alcançado ao 

longo de um período de formação, ou mesmo ao longo de toda a vida. O (a) 

espectador (a) bem preparado, aprendiz de uma linguagem artística, é capaz de 

inventar sua própria história ao se deparar com a obra de arte. 

A mediação teatral perpassa o ensino de teatro na escola. Existia (e ainda 

existe) um tipo de mediação que ocorria levando espectadores (as) ao teatro. Essa 

excursão era (e ainda é) muitas vezes repleta de regras sobre como deveriam se 

comportar naquele lugar. Essas ações mais rígidas podem até aproximar fisicamente 

o (a) espectador (a) da obra de arte, mas, também podem acabar causando o efeito 

contrário, afastando o interesse do indivíduo pela obra artística, criando até mesmo 
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um certo tipo de aversão em relação ao teatro enquanto lugar e enquanto modalidade 

de expressão artística. 

Para Marcia Cristina Polacchini de Oliveira, a escola tem um papel fundamental 

no ensino do teatro. Seja em idas a espaços culturais e artísticos ou na efetuação de 

práticas artísticas dentro da própria escola, dizendo que 

 

[...] as saídas promovidas por escolas, programas de governo e 
professores são fundamentais para diminuir a distância entre Arte e 
público, além de despertar a criança e o jovem para o mundo da Arte e 
da cultura, tanto no sentido de valorizar a produção local e regional, 
quanto abrir portas para o mundo. Entretanto, precisamos levar em 
conta também que a prática teatral dentro da escola pode ser uma fenda 
de acesso cultural. (OLIVEIRA In MARTINS, 2014, n/p) 

 

Dou relevo à ressalva da autora quando considera que precisamos fomentar 

ações que aproximem os (as) espectadores (as) da arte por meio da prática teatral no 

interior do edifício escolar, ou seja, o teatro realizado na sala de aula, na cantina, no 

corredor, no pátio etc. também tem a sua importância para o acesso cultural. Creio 

que a o fazer teatro na escola, além de ampliar o contato com a arte e as diversas 

culturas, pode favorecer a formação de sujeitos mais atentos e reflexivos através dos 

diversos desafios que o teatro pode colocar.  

Retomando um tema que no qual toquei anteriormente, o ensino de arte na 

escola brasileira passou (e ainda passa, em grande medida) por um longo e 

conturbado percurso, em que muitas vezes foi menosprezado e desconsiderada a sua 

pertinência como área de conhecimento. A perspectiva da abordagem triangular, 

proposta por Ana Mae Barbosa, foi essencial para uma nova compreensão do ensino 

e aprendizagem de arte no Brasil. 

Ao apresentar a conjugação das operações de produção, fruição e 

contextualização como tripé teórico-metodológico para pensarmos a prática 

pedagógica em arte, Barbosa sustenta que  

 

Um currículo que interligasse o fazer artístico, a história da arte e a 
análise da obra de arte estaria se organizando de maneira que a 
criança, suas necessidades, seus interesses e seu desenvolvimento 
estariam sendo respeitados e, ao mesmo tempo, estaria sendo 
respeitada a matéria a ser aprendida, seus valores, sua estrutura e sua 
contribuição específica para a cultura. (BARBOSA, 1991, p. 35) 
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Ou seja, ao trabalharmos com os (as) estudantes a prática artística, a 

contextualização dessa prática (contextualização que pode ser histórica, mas também 

advinda de outras áreas, tais como a psicológica, a sociológica, a antropológica, a 

semiótica etc.) e a leitura dessa prática e de outras de outros estudantes e de artistas 

profissionais do presente e do passado, além de valorizar os conhecimentos 

individuais, compreendem a importância mais ampla da arte e a sua colaboração 

particular para o delineamento de cada cultura.  

A abordagem triangular se comunica com a mediação teatral, a meu ver, tendo 

em vista que ambas põem na roda (ou deveriam pôr) o fazer teórico e prático do (a) 

estudante relacionado ao que vai ser assistido, a leitura do fazer teatral da equipe da 

cena ou espetáculo teatral a serem fruídos e a contextualização desses fazeres e 

dessa leitura. Dito de outro modo, na mediação teatral, o participante é (ou deveria 

ser) contextualizado sobre o teatro em geral e sobre a apresentação teatral a ser 

assistida, o que é feito por meio de ações previas desenvolvidas por um ou mais 

mediadores (as). Além de rodas de conversas, são (ou deveriam ser) feitas atividades 

interligadas à prática teatral. Durante a apresentação, os (as) 

participantes/espectadores (as) são convidados (as) (ou deveriam ser) a usufruir da 

vivência estética de acordo com as suas experiências prévias e o conhecimento que 

foi adquirido ao longo das ações mediadoras, com destaque para o espírito 

investigativo que foi suscitado nesse processo anterior. Nas ações realizadas pelo (a) 

mediador (a) após o espetáculo, os participantes também poderão praticar o fazer 

teatral, através de jogos e improvisações, além de conversar sobre o foi assistido, 

buscando estabelecer relações com as atividades anteriores ou com outras 

atividades, temas, questões, inquietações etc. 

Para Barbosa, 

 

O intercruzamento de padrões estéticos e o discernimento de valores 
devia ser o princípio dialético a presidir os conteúdos dos currículos na 
escola, através da magia do fazer, da leitura deste fazer e dos fazeres 
de artistas populares e eruditos, e da contextualização destes artistas 
no seu tempo e no seu espaço. (BARBOSA, 1991, p. 34) 

 

Relacionar características das obras artísticas com valores de diversos 

âmbitos, segundo a interpretação que faço da autora citada, é um pressuposto 

fundamental para guiar a escolha dos conteúdos de arte no currículo escolar. 

Acrescento que o ensino de teatro e a própria mediação teatral devem se basear 



26 
 

nessa premissa básica, pois, colocam os participantes em contato direto com o teatro, 

compreendendo seu contexto, lendo os seus signos e executando seu fazer. A 

abordagem triangular pode ser considerada como referência para a mediação teatral 

a ser desenvolvida com todas as faixa-etárias e os mais diversos segmentos 

populacionais. 

A leitura de uma obra teatral pode ser impactante para o (a) espectador (a). 

Ney Wendell, a respeito desse tema, faz a seguinte consideração: 

 

A leitura ou vivência de uma obra teatral é momento de um diálogo 
profundo, que muitas vezes muda pensamentos e sentimentos daquele 
que assiste, gerando novos modos de ver o mundo a partir do tema, da 
história, dos movimentos etc., que foram percebidos na cena. Cria-se 
neste processo, um sentido potencialidade de transformação de si e do 
outro a partir do impacto de uma obra na vida da pessoa. (WENDELL, 
2010, p. 8) 

 

O autor nota que a experiência de assistir um espetáculo teatral, pode oferecer 

ao (à) espectador (a) uma oportunidade de mudança, produzindo novas formas de 

enxergar velhas imagens, fundamentado no que assistiu. Para Wendell, podemos 

desenvolver um potencial de transformação da própria realidade individual e coletiva. 

O teatro como experiência pode ser capaz de transformar antigos olhares em novas 

percepções e em atitudes mais questionadoras. Ao assistir um espetáculo, o (a) 

espectador (a) pode compor através da sua experiência prévia e atual, novos rumos 

para a sua trajetória. 

O (a) espectador (a) como produtor (a) da encenação influencia, nas palavras 

de Desgranges, “fortemente os âmbitos da criação, da recepção e da mediação 

teatral” (DESGRANGES, 2006, p. 38). Brecht, em sua concepção de um Teatro Épico, 

lutava por uma “arte do espectador”. 

Desgranges afirma que, para o teatrólogo, era preciso valorizar a presença do 

(a) espectador (a), pois 

 

O teatro épico brechtiano estruturava-se como uma pedagogia do 
espectador, tendo em vista que este poderia fruir mais prontamente o 
espetáculo à medida que conhecesse melhor o aparato constituinte de 
uma encenação. Seu foco estava centrado na ampliação do acesso 
linguístico deste espectador, que, familiarizado com os elementos da 
linguagem cênica, se encontraria em condições de efetivar uma leitura 
própria e apurada do discurso teatral. Colado a esse procedimento que 
visava a democratização do teatro, havia o intuito de posicionar o 
espectador enquanto sujeito da história, indivíduo que se colocasse 



27 
 

diante de acontecimentos que podem ser alterados, pensados de outra 
maneira, alguém que se sentisse estimulado a questionar e participar 
do processo histórico (DESGRANGES, 2006, p. 41). 

 

Brecht, no teatro Épico, tal como o autor interpreta e eu, por minha vez, 

compreendo a partir dele, percebia o (a) espectador (a) como alguém que pudesse 

receber mais ativamente à medida que tivesse uma boa noção dos elementos 

componentes da cena, possibilitando uma interpretação particular do teatro, 

interligada a uma nova atitude como fazedor da própria história, modificando seu 

pensamento e tornando-se mais participante. A autonomia deste (a) espectador (a) é 

valorizada, sendo ele considerado capaz de fazer suas próprias formulações e de 

conduzir a apreensão do espetáculo de acordo com a sua experiência sempre 

enriquecida por novos conhecimentos. 

O Teatro Épico concentra-se na ideia de alternar aproximação e 

distanciamento. Acredita na queda da "quarta parede", ou seja, não há preocupação 

em fazer o (a) espectador (a) sentir que o que está acontecendo em cena é "real". 

Isso pretende ser obtido mediante momentos de interrupções, em que os atores 

deixam um pouco de lado a interpretação dos personagens e criam questionamentos 

ao público. A dimensão política presente em toda cena ou espetáculo teatral é 

enfatizada, de modo a contribuir para os questionamentos do indivíduo como (a) 

cidadão (ã), que o faça entender qual é o seu papel, tornando-o menos ingênuo em 

relação às forças que operam na sociedade em que vive. 

A formação de espectadores (as) também se apresenta importante por outros 

motivos, e entre eles, está a diminuição crescente do público em espetáculos teatrais. 

Trata-se de uma realidade que parece ser interminável, podendo ser constatada ao 

longo de grande parte do Século XX e se estendendo até os dias atuais. 

Desgranges apresenta o esvaziamento das salas de teatro como sendo uma 

consequência do aparecimento de outras possibilidades de hábitos culturais, tais 

como o cinema e a televisão. O autor, analisando uma reportagem de 1997 que fala 

do assunto, associa esse esvaziamento também à falta de segurança urbana e “à 

carência de textos que despertem interesse na plateia, à ‘virulência’ com que a crítica 

tem tratado os espetáculos, além da ausência de campanhas de formação de plateia 

e de uma lei de incentivo às artes cênicas” (DESGRANGES, 2003, p. 21). 

A massificação da sociedade, em que a televisão e, mais recentemente, a 

internet são cada vez mais amplamente acessíveis e levam os indivíduos aos desejos 
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de consumo, não exige pensamentos mais elaborados sobre a condição dos sujeitos, 

muito pelo contrário, os fazem pensar de uma forma muito pouco reflexiva. No teatro, 

especificamente o teatro político, exige-se além da presença física, a elaboração de 

experiências corporais, emocionais e racionais do (a) espectador (a). Ele (ela) está, 

acima de tudo, produzindo um ato criativo. Porém, nem todo espetáculo leva o (a) 

espectador (a) a esta experiência. São incontáveis as peças que reproduzem a 

mesma estética e enredo das novelas e programas de televisão, focadas apenas no 

lazer, não exigindo o senso crítico do (a) espectador (a). É solicitado ao público do 

teatro que expõe as condições do homem na sociedade muito mais que assistir por 

simples prazer, como é costume diante da televisão. 

O papel do (a) mediador (a), repito, é conduzir o participante a elaborar uma 

única e intensa experiência. Única no sentido de que, mesmo que essa construção de 

ações seja realizada em grupo, as experiências individuais vão ser sempre diferentes, 

pois cada um traz consigo suas próprias bagagens culturais e emocionais. Intensa 

porque o teatro tem um modo de ser único, ele se faz no presente da relação próxima 

entre seres humanos, uns diante dos outros, uns com os outros. A importância da 

mediação teatral também está relacionada ao fato de que a experiência estética é 

construída como um aprendizado. 

Nesse sentido, Desgranges dá destaque à seguinte proposição: 

 

Um projeto de formação de espectadores precisa, assim, além de 
propiciar o conhecimento específico da linguagem teatral, estimular a 
autonomia interpretativa dos participantes. Uma aquisição que não se 
evidencia com extrema facilidade numa vivência da espetacularidade 
que pouco ou nada convida o indivíduo a exercer o papel autoral crítico 
que a arte teatral solicita, convida, exige do espectador. Aquisição esta, 
aliás, que não se outorga por decreto, nem se incute por propaganda, 
ou mesmo se transfere por convencimento, mas que só se conquista 
por experiência. (DESGRANGES, 2006, p. 156) 

 

O autor me parece partir da ideia de que a função de coautor do espetáculo só 

é exercida pelo (a) espectador (a) se ele (ela) experienciar a relevância dessa 

potencialidade. Claro está que o teatro pode ser feito para favorecer o pensamento 

crítico ou para reforçar o pensamento dominante e, mesmo que seja feito para uma 

coisa ou outra, pode não alcançar esse ou aquele objetivo junto ao (à) espectador (a). 

A mediação pode ser compreendida como uma coadjutora no favorecimento dessa 

experiência rumo à "autonomia interpretativa". Para Desgranges, formar espectadores 
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(as) consiste em proporcionar mecanismos para a leitura da cena teatral e, 

principalmente, instigar a autoralidade, ou seja, o estatuto de coautor dos (as) 

participantes que fruem a cena ou espetáculo teatral. Isso exige um processo de 

experiências obtidas em contato com a própria arte, ou seja, uma formação em que 

as ações sejam, também, artísticas. 

A formação de espectadores (as) requer uma série de estratégias, tal como 

evidencia Desgranges: 

 

A iniciação de espectadores, contudo, requer organização e aplicação 
de métodos e procedimentos específicos destinados a sua formação. A 
leitura do teatro, passeio interpretativo pelos signos que constituem uma 
encenação, como afirmava Brecht, não é atitude evidente, mas 
adquirida. A capacitação estética não é somente aptidão natural, mas 
conquista cultural. Democratizar o acesso ao teatro consiste, portanto, 
em preparar esse espectador iniciante, instrumentalizando-o, tornando-
o apto ao diálogo com a obra. (DESGRANGES, 2003, p. 43) 

 

O autor reconhece que são necessárias “organização e aplicação de métodos 

e procedimentos específicos” destinados à formação do (a) espectador (a). O 

aperfeiçoamento da apreciação estética e da capacidade de decifrar os diversos 

códigos teatrais advêm de um processo de capacitação e não apenas de um decurso 

natural. Portanto, é importante instrumentalizar o (a) espectador (a), para que esse 

possa se conectar e reflexionar sobre o espetáculo. 

Novamente com Desgranges, temos que 

 

Torna-se relevante, assim, que um projeto de formação de 
espectadores compreenda atividades que despertem nos participantes 
o gosto pelo teatro, o desejo do gosto estético, a vontade de conquistar 
o prazer da autonomia interpretativa em sua relação com o espetáculo. 
E, para que isso aconteça, pode ser conveniente instaurar um processo 
pedagógico que possibilite aos espectadores em formação a 
apropriação da linguagem teatral. Um processo em que a fome de teatro 
seja despertada pelo próprio prazer da experiência. (DESGRANGES, 
2006, p. 159)  

 

Um “projeto” que visa formar espectadores (as) deve atentar-se, na perspectiva 

do autor, para despertar nos aprendizes o “desejo” pelo teatro, pelo “gosto estético”, 

para que ele possa usufruir com autonomia dos prazeres de interpretar o que assiste. 

Um processo lúdico e humorado, com práticas teatrais, pode ser proposto aos 



30 
 

participantes, de maneira a atraí-los para esse mundo mágico e encantador que 

compõe a vida cênica. 

Com Desgranges, aprendi que há o acesso físico e o linguístico ao teatro. O 

físico é o mais frequente (quando acontece), uma vez que professor e turma vão, de 

ônibus, ver uma peça. Essa etapa é fundamental, mas não suficiente. O acesso 

linguístico precisa andar junto, oferecendo ferramentas a partir de um processo de 

formação para que o (a) espectador (a) possa elaborar uma leitura sensível, crítica e 

criativa dos signos que compõem a cena ou espetáculo teatral e dos temas que cada 

apresentação teatral abarca. 

Como relação ao processo da mediação, há um certo consenso entre os 

autores que li no sentido de que a mediação pode ser feita antes (ações mediadoras 

pré-espetáculo), durante ou depois (ações mediadoras pós-espetáculo) a fruição da 

cena ou espetáculo teatral. 

É mais comum a mediação teatral logo após a apresentação do espetáculo. 

Compreendo essa mediação enquanto feita durante o espetáculo, apesar de não ser 

exatamente no momento exato da apresentação. Mas é feita imediatamente depois 

dela4. Esta é a que é feita mais constantemente, no intuito de colocar palco e plateia 

em debate. Nesse momento, é possibilitado que o (a) (s) espectador (a) (s) 

demonstrem as suas impressões diante da apresentação recém terminada. No 

entanto, muitas vezes, esse debate não é mediado, ou seja, ficam espectadores (as) 

e atores (atrizes) uns (umas) diante dos outros (as) falando sobre o que mais gostaram 

ou gostam no trabalho que acabou de acontecer ou no processo de criação, no caso 

do (a) diretor (a) e atores (atrizes) e a conversa não se torna efetivamente uma 

discussão da cena ou espetáculo. 

As ações pré e pós-espetáculo podem se constituir de atividades que envolvam 

improvisação, jogos dramáticos e discussões que remetam aos aspectos cênicos do 

que se vai ver ou do que já se viu. Ou seja, as atividades podem ser parecidas, mas 

o objetivo é diferente. 

Antes de fruir a cena ou espetáculo teatral, as ações mediadoras objetivam, 

sobretudo, fazer com que o (a) (s) espectadores (as) fiquem com vontade de assistir 

                                                
4 Pode-se pensar em propostas de mediação que se deem precisamente durante o 
espetáculo, mas esse assunto extrapola os limites desta dissertação, cuja ênfase não é a 
metodologia da mediação teatral, mas a mediação teatral a serviço da emancipação de 
estudantes da EJA. 
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a apresentação teatral. O mais importante é motivar, aguçar, "cutucar", provocar o 

interesse. Uma das imagens que pode servir para nortear o conjunto de ações 

mediadoras pré-espetáculo é mostrar um "pedacinho" do que se vai ver para que se 

fique querendo conhecer o "todo" da cena ou espetáculo teatral. Esses "pedacinhos" 

podem dizer respeito tanto à forma (elementos da cena utilizados com maior ênfase 

na apresentação teatral que será assistida) quanto ao conteúdo (temas que 

perpassam a encenação ou aos quais ela pode remeter). Certamente, esse é somente 

uma das metáforas que se pode usar para dar a entender a função da mediação pre-

espetáculo. 

Depois de fruída a apresentação, as ações mediadoras visam, principalmente, 

desdobrar a experiência estética vivida diante da obra em outras tantas coisas que se 

inspirem no que foi fruído, afim de expor as relações que se estabeleceram individual 

e coletivamente com o produto artístico. Pode se perceber mais efetivamente como o 

teatro influenciou, ou não, a percepção de novas possibilidades de pensar as relações 

consigo mesmo, com as outras pessoas e com o mundo em que o (a) espectador (a) 

está inserido. 

É necessário compreender a mediação como estratégia de intervenção entre a 

ação cênica e o (a) espectador (a), para que esse (a) possa fazer parte do processo 

teatral (lembrando que, no teatro, processo e produto se confundem, pois, por mais 

marcada que seja a peça, sempre será feita outra vez a cada apresentação). O (a) 

espectador (a) pode ser considerado como sujeito e objeto da análise que faz a partir 

da fruição da cena ou espetáculo teatral. 

No que se refere a isso, Desgranges descreve a ideia do (a) espectador (a) 

enquanto sujeito e objeto ao mesmo tempo, no ato da fruição: 

 

A obra de arte não está previamente constituída, como algo afastado do 
sujeito, previamente concebido, em que o espectador é mero apreciador 
do já concluído. A obra só se configura de fato na produção do corpo-
consciência com que dialoga. Torna-se difícil separar a contribuição de 
um e do outro na relação entre o espectador e os significantes do texto 
cênico... O espectador se coloca em experiência, tornando-se sujeito e 
objeto no processo. Sujeito que cria, compreende, analisa, e objeto que 
é atravessado pelo texto artístico; e torna-se objeto da própria 
observação, atento às suas expectativas, memórias, hipóteses, 
antecipações, convicções, comportamentos (DESGRANGES, 2012, p. 
202). 
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O (a) espectador (a) se coloca, portanto, com o corpo e suas demais sensações 

que tocam a sua consciência diante da cena, sendo corpo e consciência essenciais 

na construção da relação do (a) espectador (a) com os significantes do texto cênico. 

O (a) espectador (a) deverá ser capaz de decifrar os códigos ou, quem sabe, atribuir 

significados ao que está diante de si, significantes que foram estabelecidos desde o 

princípio da elaboração dos processos criativos e que se apresentam, então, para a 

decodificação ou recriação no ato cênico, dessa forma, demandando um (a) possível 

espectador (a) ativo (a). 

A leitura da cena teatral por parte do (a) espectador (a) é exposta por Anne 

Urbesfeld com a seguinte dicção: 

 

[...] é o espectador, muito mais que o encenador, quem fabrica o 
espetáculo, pois ele tem de recompor a totalidade da representação em 
seus eixos, o vertical e o horizontal ao mesmo tempo, sendo obrigado 
não só a acompanhar uma história, uma fábula (eixo horizontal), mas 
também a recompor a cada momento a figura total de todos os signos 
que cooperam na representação. Ele é forçado a envolver-se no 
espetáculo (identificação) e a afastar-se dele (distanciamento). Não há, 
é certo, outra atividade que exija semelhante investimento intelectual e 
psíquico. Daí advém, sem dúvida, o caráter insubstituível do teatro e 
sua permanência em sociedades tão diferentes e sob formas tão 
variadas. (UBSERSFELD, 2010, p. 20)  

 

A autora acentua que o (a) espectador (a) é quem reconstrói o espetáculo, é 

ele (a) quem o monta de novo, peça por peça, fragmentando e desfragmentando seus 

elementos, envolvendo-se com e distanciando-se dele. O teatro, diferente de outras 

atividades, permite tão profunda experiência. Faz-se no presente e exige a presença, 

também do (a) espectador (a), que “fabrica” o espetáculo com o que obtém da cena e 

com o que traz das suas experiências pessoais e culturais. Por esses motivos, exige 

do participante um trabalho cognitivo e emocional singular. O teatro se mantém, 

mesmo vivendo sempre em crise, em diversos tempos e espaços, diferentes povos e 

culturas. 

Reforçando a ideia de Ubersfeld, cito Giuliana Simões, a qual o (a) espectador 

(a) também participa do ato teatral enquanto artista que compõe sua própria obra 

através do que assiste, e assim, descreve o processo: 

 

Enquanto se relaciona com uma obra de arte, o espectador atualiza o 
que vê, se apropria dos elementos de linguagem, inventa possibilidades 
ficcionais, desfere lances analíticos, percebe como a obra lhe provoca 



33 
 

distintas associações, fazendo que a leitura se efetive também como 
ato artístico. (SIMÕES In DESGRANGES e SIMÕES, 2017, p. 365) 

 

Conforme aponta a autora, o (a) espectador (a) é capaz de tecer o seu ato 

artístico. Ele (a) observa, lê, aproxima-se, afasta-se e recria, "fabricando" a partir da 

sua experiência o seu próprio espetáculo. Até mesmo quando o (a) espectador (a) 

relembra ou pensa em assuntos pessoais, ele continua criando. 

Simões continua: 

 

O espectador ora se aproxima do poema apresentado ora se volta para 
si mesmo, acessa a própria história, as próprias referências, outras 
experiências estéticas vividas ou simplesmente sonhadas, imaginadas. 
Ao relacionar-se com a cena, o espectador se vê lançado em estado de 
distração - associando os elementos de significação com alguma 
passagem de sua vida ou com algo que leu em um livro, viu em um 
filme, encontrou em outra obra. Distração esta que é própria ao sujeito 
da experiência, marcada por certa passividade, receptividade, 
disponibilidade... Lançado em estado de distração, o espectador 
mantém-se, contudo, ao mesmo tempo, em estado de atenção - 
observando e concatenando os estímulos propostos pelos artistas com 
aquilo que lhe surge, com o que lhe ocorre durante o processo. 
Podemos descrever esse momento de encontro do espectador com a 
proposição artística como um jogo entre o que ele assiste e o que ele 
próprio concebe. (SIMÕES In DESGRANGES e SIMÕES, 2017, p. 366) 

 

Para a autora, durante uma apresentação teatral, o (a) espectador (a) pode 

acessar memórias, recordando suas histórias, histórias de outras pessoas, coisas que 

já ouviu, pensou ou imaginou. Mesmo em um ato de distração ele (a) está associando 

a cena à sua vida. Apesar de parecer que está distante da apresentação, ele (a) está 

interligando aspectos da obra às suas experiências. A arte tem a capacidade de levar 

o (a) espectador (a) através do inconsciente para as suas lembranças e fantasias. 

Envolvendo o (a) espectador (a) para um encontro entre as suas experiências como 

indivíduo e as experiências ativas que realiza durante uma vivência artística, 

respondendo ao espetáculo com o poema que constrói simultaneamente. 

Patrice Pavis focaliza um aspecto da fruição do (a) espectador (a), qual seja, a 

sensorialidade da recepção: 

 

Ao avaliar corporalmente a subpartitura do ator, ao tocá-lo com os olhos 
por não tocá-lo com as mãos, ao modelar seu esquema corporal por 
cima dele, o espectador reaprende a ver, questiona o modelo de 
corporeidade: visão clássica panóptica ou fragmentação, movimento 
contínuo da visão ou staccato do olhar, truques de vídeo que provocam 
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as sensações do observador. O teatro, "reino das identificações 
oculares infantis", convida o espectador a complementar com seu corpo 
a aparente cisão entre o visual e o tátil. (PAVIS, 2005, p. 95) 

 

O autor distingue que, ao “tocar” o corpo do (a) ator (atriz) com os olhos, o (a) 

espectador (a) é convidado (a) a produzir sentido com o seu próprio corpo. Visão e 

tato (ou tatilidade) são complementares, não sendo um mais importante que o outro. 

O autor sublinha o corpo enquanto o que percebe a cena: 

 

Aparentemente, o espectador está amarrado à sua poltrona, só pode 
intervir naquilo que acontece à sua frente. Por outro lado, seu ego 
parece mover-se livremente em cena graças às múltiplas identificações 
com as personagens. Tal neutralização do sistema motor, no entanto é 
apenas aparente: na realidade, o observador age e reage fisicamente 
com aquilo que percebe. (PAVIS, 2005, p. 226) 

 

O autor enxerga no (a) espectador (a) aparentemente “parado” um receptor (a) 

corpóreo (a) que está em alerta e age a partir da identificação com os personagens, 

por exemplo. O corpo do (a) espectador (a) responde ao corpo do (a) ator (atriz) e, 

também, o contrário acontece. 

Pavis identifica que 

      

A plateia de teatro toma corpo; o corpo de cada espectador 
repercute nos corpos que o cercam, e além disso, no palco e na 
escuta dos atores cuja atuação será infalivelmente afetada, 
positiva ou negativamente. A análise do espetáculo deve ressaltar 
as reações da plateia, avaliar-se ao impacto no desenvolvimento 
do espetáculo. Não são momentos isolados, mas toda uma 
estrutura de sentido que se coloca e organiza o conjunto da 
recepção. (PAVIS, 2005, p. 227) 

 

Um conjunto de corpos é afetado durante o espetáculo, no dizer do autor, e é 

o que me parece mais relevante na citação acima, com relação ao que venho 

expondo. O corpo do (a) ator (atriz) provoca um movimento no corpo do (a) espectador 

(a), que, por sua vez, repercute nos corpos de outros (as) espectadores (as), que 

afetarão o corpo dos (as) atores (atrizes), positiva ou negativamente. Ao analisar o 

espetáculo, deve-se levar em conta as “reações da plateia” e tudo que envolve o 

“conjunto da recepção”. 

Taís Ferrreira, por sua vez, aproxima as ideias de teatro e língua: 
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Temos então a língua associada ao verbal e aos conteúdos, a uma 
especificidade de nação, etnia ou pessoa, a língua enquanto aquilo que 
se adquire e se possui, como código partilhado, como sonoridade 
inerente ao humano. O teatro-língua: aquele que alguns portam e 
compartilham com outros. E que estes outros espectadores 
(trans)formam a partir de suas experiências com a língua, com as 
línguas, com a diversidade de línguas que atravessam a experiência da 
recepção, o babelismo que se instaura quando a multiplicidade de 
línguas falando, gritando, sugerindo, sussurrando, cuspindo; que nos 
passa, nos atravessa, faz com que algo nos aconteça, aconteça em nós. 
Isso na impossibilidade da tradução, brincando então com a 
possibilidade da cri-ação. (FERREIRA, 2005, p. 26) 

 

A autora aponta que a língua é algo que obtemos e do qual nos apropriamos, 

e é uma “sonoridade” própria do ser humano, compartilhada por pessoas de uma 

mesma cultura. Ela utiliza o termo composto “teatro-língua”, que é esse código que os 

artistas utilizam e dividem com determinados (as) espectadores (as), que o modificam 

através das suas experiências pessoais com as inúmeras línguas do cotidiano. As 

nuances culturais perpassam o corpo do (a) espectador (a), que segue "fabricando" 

seu próprio espetáculo. 

O (a) espectador (a) como sujeito ativo (a) da cena e influenciado pela sua 

cultura é percebido por Leonel Martins Carneiro da seguinte maneira: 

 

Coloca-se, dessa maneira, a prática do espectador, como uma prática 
do teatro, comparável à prática atoral e que deve ser desenvolvida ao 
longo de um tempo em uma cultura que vai influenciá-la. A experiência 
do espectador do teatro tem como base as experiências anteriores do 
indivíduo imerso em uma cultura. (CARNEIRO, 2017, p. 22) 

 

Como comenta o autor, o (a) espectador (a) pratica de modo semelhante ao do 

(a) ator (atriz), ou seja, desempenha uma função no ato teatral que precisa ser 

maturada através da repetição de um fazer/pensar. Além disso, a experiência do (a) 

espectador (a) advém das práticas culturais vividas por ele (a). Este (a), para viver o 

ato teatral, deve formar sua própria “experiência”, tendo sempre uma posição ativa em 

relação ao espetáculo.  

A prática teatral relaciona-se fundamentalmente no poder da experiência que, 

de acordo com Jorge Larrosa Bondía, 

 

[...] requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível 
nos tempos que correm: requer parar para pensar, parar para olhar, 
parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar 
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mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos 
detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, 
suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, 
abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a 
lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter 
paciência e dar-se tempo e espaço. (Bondía, 2002, p. 24) 

 

O autor constata que a possibilidade de vivenciar a experiência tal como a 

conceitua está cada vez mais difícil, pois, exige que paremos para ouvir, refletir sem 

pressa, usufruir do momento, atentar-nos para as pequenas coisas. Em tempos de 

imediatismo desenfreado, viver a experiência está se tornando algo raro. No trecho 

que citei de Bondía, atento-me para a relação entre experiência e teatro, e 

principalmente no que envolve a presença do (a) espectador (a). A escrita de Bondía 

sobre a experiência me remete à prática do (a) espectador (a) diante de uma obra de 

arte. No teatro, o (a) espectador (a) pode lançar-se para viver a experiência. Ele pode 

parar para ouvir, ver, sentir e, diante disso, pensar, criar associações, fragmentar os 

elementos da cena e os desfragmentar. Suspender os automatismos comuns ao seu 

cotidiano. Mas, para isso, experienciar a obra teatral deve tornar-se um ato de 

dedicação. O teatro se faz (ou se deveria fazer) no encontro dos simbolismos, dos 

sentidos, do entregar-se. É uma arte que depende amplamente da decisão individual 

e coletiva de parar e sentir. 

A experiência da recepção está, assim, intimamente ligada aos aspectos dos 

sentidos, das emoções, das bagagens culturais, do saber sensível e do que cada um 

(a) traz em si como vivência. Dificilmente irá existir a experiência de um (a) espectador 

(a) exatamente igual à de outro (a), partindo da ideia de que, dentro da perspectiva de 

formar o (a) espectador (a), não há uniformidade no resultado dessa formação, uma 

vez que a experiência de cada um (a) com teatro está repleta das subjetividades de 

cada espectador (a). 

O teatro sem o (a) espectador (a) não existe, já afirmei essa minha convicção 

anteriormente. Para Jorge Wilson da Conceição “O espectador, que é razão de se 

fazer teatro, já que sabemos que essa manifestação artística só existe porque há 

alguém a quem é dirigido o enunciado poético, está no centro dessas escolhas o 

tempo todo.” (CONCEIÇÃO In MARTINS, 2014, n/p). Conforme assevera o autor, o 

(a) espectador (a) está sempre no centro das escolhas do processo da encenação. E 

o teatro só existe porque é dirigido a alguém, no caso especificamente ao (à) 

espectador (a). Em todas a diversas formas de teatro, das clássicas às 
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contemporâneas, o foco comum é o (a) espectador (a). Sem ele (ela), a arte teatral 

seria simplesmente impossível e inútil. Ainda que ator (atriz) e espectador (a) se 

confundam ou se alternem, a função espectadora não desaparece por completo na 

arte teatral. 

A atitude do (a) espectador (a) tem sofrido alterações junto com as mudanças 

na cena teatral e vice-versa. Cada vez mais o teatro tem exigido mais atividade do (a) 

espectador (a). Com o teatro moderno e contemporâneo, a cena permite e provoca 

uma ação mais direta do público. Antoain Artaud já apontava em seus escritos uma 

ação mais comprometida do (a) espectador (a) com a cena: 

 

O espetáculo, assim composto, assim construído, se estenderá, por 
supressão do palco, à sala inteira do teatro e, a partir do chão, alcançará 
as muralhas através de leves passarelas, envolverá materialmente o 
espectador, mantendo-o num banho constante de luz, imagens, 
movimentos e ruídos. O cenário será constituído pelas próprias 
personagens, ampliadas ao tamanho de gigantescos bonecos, e por 
paisagens de luzes móveis incidindo sobre objetos e máscaras em 
contínuo deslocamento. (ARTAUD, 1993, p. 147) 

 

Entendo, da citação, que o espaço cênico deve envolver fisicamente o (a) 

espectador (a), envolvendo-o nos componentes da cena. O autor compreende a 

necessidade de o (a) espectador (a) sentir em seu corpo o espetáculo, sendo um ser 

ativo, provocado pelos objetos, luzes, máscaras e atores. O teatro preconizado por 

Artaud integra atores (atrizes) e espectadores (as), em um processo ritualístico no 

qual não há separação entre palco e plateia, corpo e texto, integrando o “eu” e outro, 

o “eu” e o mundo. A própria divisão do espaço cênico no teatro proposto por Artaud 

solicita uma postura menos passiva do (a) espectador (a). Neste ritual teatral todos os 

corpos estão em conexão, vivos. Artaud busca um teatro vivo, em resistência ao teatro 

burguês, denominado por ele como um teatro morto.  

Para Artaud, atores (atrizes) e espectadores (as) criam um mundo, com 

sensações e energias que transcendem o espaço/tempo transformando aquele 

momento em algo diferente do cotidiano. Estabelece-se uma energia “transpessoal”, 

colocando o (a) espectador (a) em uma compreensão sensível e nem sempre 

compreensível. Há uma grande interação entre atores (atrizes) e plateia, há uma 

vivacidade lá, em que espectadores (as) saem do lugar comum, o do conforto e são 

desafiados a agirem concretamente como integrantes do espetáculo.  
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No teatro pós-moderno, há uma desvinculação do texto/narrativa como base 

crucial da cena, pois outros componentes ganham equivalente importância na 

linguagem cênica. Tais aspectos exigem do (a) espectador (a) uma leitura que 

abarque com maior detalhamento a completude da cena teatral. É preciso retirar a 

plateia de sua zona de conforto, e eliminar a restrição entre palco e plateia. É o que 

tem acontecido no teatro pós-moderno, em que se procura a ressignificação dos 

espaços. Exploram-se espaços não usuais, que são modificados através da cena 

teatral. Essas novas abordagens foram sendo conquistadas aos longos dos anos, com 

a quebra da quarta parede no palco italiano e expandindo o teatro paras ruas, becos, 

rios, mirantes, usinas e diversos lugares até então considerados impensáveis. 

Augusto Boal (1999, 2002, 2009) foi uma figura essencial para o teatro político 

brasileiro. A conscientização do espectador sempre foi fundamental para o teatrólogo. 

O conceito de “estética” para Boal, por exemplo, não está ligado aos elementos mais 

vistosos da cena, como cenário e figurino. O Teatro do Oprimido era inicialmente um 

“teatro pobre” (como mencionado por Boal), quase ausente de adereços cênicos. 

Alguns militantes acreditavam que o excesso de elementos poderia dispersar a 

atenção do espectador para o tema político abordado no espetáculo. Posteriormente, 

foram sendo acrescentados elementos cênicos que pudessem potencializar a 

abordagem política exposta em cena. A estética está relacionada à comunicação 

através dos sentidos, a um saber mais sensível em relação à arte. Para o diretor, além 

do analfabetismo de ler e escrever, existia um analfabetismo ainda maior, o 

analfabetismo estético, que é aquele ligado à falta de sensibilidade referente à arte. 

Segundo ele, os opressores (classe dominante) utilizam-se desse analfabetismo para 

manipular os oprimidos através, principalmente, dos meios de comunicação.  

Boal, principalmente em seus últimos escritos, tinha preocupação com teatro 

que estimulasse o olhar do (a) do espectador (a), alargando seu horizonte crítico, sem 

perder a sensibilidade da mirada sobre o mundo. Um teatro que absorvesse as 

sensações e emoções, que fosse além do pensamento simbólico, aquele das palavras 

e dos símbolos. Ele alerta para as relações entre opressores e oprimidos, e, oprimidos 

e opressores. Ele acredita que o teatro pode e deve contribuir para a mudança de 

pensamento do (a) espectador (a) em relação à sua compreensão da realidade, 

compreensão essa que foi induzida pelos opressores. No trecho a seguir ele expõe: 
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A arte do artista cria conjuntos de espectadores que nela se veem 
refletidos, seja seu tema a solidão ou a luta de classes. Essa obra tanto 
pode levar seus espectadores à contemplação admirativa, como pode 
estimulá-los, pelo exemplo e inspiração, à ação transformadora da 
realidade. (BOAL, 2009 p. 108) 

 

Boal refere-se ao processo de identificação do (a) espectador (a) com os 

personagens e os temas abordados em cena. O reconhecimento pode ocorrer no que 

tange diversos aspectos abordados do espetáculo. O (a) espectador (a) pode ser 

levado ao prazer da apreciação, mas também a questionar e inspirar-se para modificar 

a sua realidade. Neste aspecto, há uma identificação com o teatro político proposto 

por Brecht. A plateia não está meramente como um apêndice do ato teatral, mas como 

coletivo de indivíduos capazes de produzir um pensamento crítico a partir deste 

contato. 

Boal teve grande participação política na luta contra a Ditadura Militar através 

do próprio teatro. Durante o Teatro de Arena sempre sentiu falta de um teatro que 

pudesse ter uma participação maior do público, que era formado por indivíduos de 

classes oprimidas. Os atores representavam aquelas realidades, mas não as viviam. 

Durante as apresentações, esse incômodo foi crescendo e o diretor sentia a 

necessidade de um teatro que envolvesse fisicamente os espetadores. Boal foi 

perseguido pela ditadura, torturado e exilado. No exílio, morando no Peru, trabalhando 

com o teatro, foi questionado por uma senhora sobre o desfecho de um espetáculo. 

Nesse contexto, surgiu o Teatro Fórum, em que era possível a intervenção direta do 

(a) espectador (a) sobre os temas apresentados, a fim de buscar novas soluções para 

os problemas. Espectadores (as) e atores (atrizes) entram em contato direto durante 

a cena, e são capazes, juntos, de delinearem saídas para a narrativa durante o 

espetáculo. Os (as) espectadores (as) agem como atores (atrizes) e podem entrar em 

cena.  

Boal propõe que se elimine a separação entre palco e plateia, pois “Arquiteturas 

teatrais fixas são autoritárias – por isso é necessário derrubar o muro que separa 

espectadores de atores, democratizar esse poderoso espaço estético. Não queremos 

destruir a separação palco-plateia, apenas democratizá-la” (BOAL, 2009, p. 51). O 

autor considera que o espaço destinado ao teatro pode modificar as relações entre o 

público e o espetáculo, tornando-as menos autoritárias. Boal objetiva a 

democratização do espaço cênico, no qual atores (atrizes) e espectadores (as) 

tenham a mesma força. 
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1.3 PROJETOS DE MEDIAÇÃO TEATRAL 

 

A valorização do (a) espectador (a) como o sujeito mais elementar do teatro 

tem sido abordada e discutida cada vez mais. O (a) espectador (a) como alguém “vivo” 

(a) e participante ativo (a) da cena tem ganhado espaço no painel do teatro brasileiro 

e mundial, com grande contribuição do teatro contemporâneo. 

Ingrid Koudela reforça a importância de preparar o (a) espectador (a) para o 

espetáculo, argumentando que 

 

A plateia é o membro mais reverenciado no teatro! É para o espectador 
que todos os esforços dos atores e da equipe técnica (iluminação, 
cenografia, figurinos, sonoplastia e outros) se somam, preparando a sua 
vinda. Façamos justiça a esses esforços, preparando nossos alunos 
para o gesto de reverência ao público realizado pelos artistas de teatro. 
O espetáculo teatral envolve um trabalho intenso de ensaios e 
produção. (KOUDELA, 2010, p. 13) 

 

Conforme conclama a autora, o teatro é preparado para o (a) espectador (a). 

Toda uma equipe em um longo processo não mede esforços para a sua chegada. Por 

esse motivo também, como reciprocidade, a plateia deve ser preparada para a sua 

ida ao teatro. Os esforços que cercam a encenação são enormes e demandam 

normalmente meses de montagem ou até mais. Desde a concepção do espetáculo 

pelo dramaturgo ou a sua adaptação (quando há texto dramático prévio), o trabalho 

do (a) diretor (a), a preparação dos (as) atores (atrizes), do (a) figurinista, iluminador 

(a), sonoplasta e cenógrafo (a), enfim, de toda uma equipe que se organiza para 

receber o (a) espectador (a). Nada mais justo que o (a) espectador (a) também se 

prepare para este encontro.  

A carência da ida ao teatro, como eu já disse anteriormente, enquanto 

possibilidade e, mais ainda, na forma de hábito cultural consolidado, é uma realidade 

brasileira. Por isso é importante investimentos que se centralizem na formação de um 

(a) espectador (a) que possas aproveitar ao máximo ainda que seja um único encontro 

com o ato teatral. A seguir, eu apresentarei alguns exemplos desse tipo de 

investimento do qual estou falando aqui. São projetos planejados, executados e 

avaliados que tiveram extremo cuidado com a valorização do (a) espectador (a) e a 

sua formação.  
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Conceição (CONCEIÇÃO In MARTINS, 2014, n/p) relata sua experiência como 

professor de teatro com o 7º Ano em um colégio da cidade de Guarulhos, no estado 

de São Paulo. O autor levou os estudantes para assistirem o espetáculo “A fábula de 

Píramo e Tisbe”, no Teatro do Sesi na Avenida Paulista, famosa via da cidade. Os 

estudantes se mostraram entusiasmados com a possibilidade da ida ao teatro. Então, 

o professor decidiu trabalhar os elementos da cena e apresentá-los para os 

estudantes. Também percebeu a necessidade de expor imagens e vídeos de outros 

espetáculos. Um deles foi o espetáculo “Romeu e Julieta”, apresentado pelo Grupo 

Galpão. Um dos estudantes questionou se podia fazer teatro em cima de um carro, 

pois achava que só era possível em um palco. Conceição respondeu que o teatro 

pode ocorrer em todos os lugares. Muitos estudantes comentaram que nunca haviam 

ido ao teatro. 

Para o autor, aquela também foi como se fosse a primeira vez. O professor 

havia ido quando jovem em uma apresentação teatral realizada na igreja, mas conta 

que sentiu um impacto muito maior quando levou os estudantes na primeira vez deles 

no teatro. Conceição estava atento aos olhares, cochichos, risadas e emoções dos 

(as) estudantes, ali, na função de espectadores (as). Os (as) estudantes estavam 

curiosos (as) com o que teria atrás da cortina e o (a) mediador (a) pediu que eles 

imaginassem. Após o espetáculo, o autor sentiu a necessidade de conversar sobre o 

espetáculo com seus (suas) estudantes para discutir inquietações, depoimentos e 

dúvidas, porém o encontro só se deu na semana seguinte e ele se questionou se os 

estudantes guardariam detalhadamente as experiências como espectadores (as) 

deste espetáculo  

Esse relato de Conceição me remete a minha experiência com o espetáculo 

“Nós” do Grupo Galpão5, ao qual levei o meu pai e a minha mãe para assistir. A 

encenação de “Nós” é apresentada em uma cozinha, onde a vida dos personagens 

se mistura com a realidade da vida dos atores, e debate-se questões políticas e de 

convivência interpessoal, misturando a ficção e a realidade. Confesso que sai do 

espetáculo um pouco sem entender, mas satisfeita por ter feito parte daquele 

espetáculo. Meus pais também verbalizaram que não tinham entendido muita coisa, 

mas que haviam gostado da peça. Uns três dias depois, a minha mãe chega gritando 

                                                
5 http://www.grupogalpao.com.br/nos-2/ 
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até mim e fala: - “Agora entendi, entendi tudo. A peça do Grupo Galpão, fala de nós, 

da nossa a realidade, do nosso caos, da nossa loucura, da nossa convivência...” 

Minha mãe havia experimentado a sensibilidade da peça com o corpo e os 

saberes sensíveis, me disse que ao final teve vontade de dançar, mas não entendia 

nitidamente sobre o que a peça falava. O espetáculo a havia tocado de verdade, 

causando um momento de reflexão que ela somente conseguiu expor dois dias 

depois. Ela não havia lido sobre o que se tratava a peça, mas compreendeu que o 

tema era realmente o caos que vivíamos nas inter-relações e no painel político 

nacional. Acredito que elaboramos uma reflexão que surge junto com a emoção de 

fruir o espetáculo durante a sua apresentação e após esse processo tem continuidade, 

pois o teatro pode, além de tocar o presente, modificar o jeito de agirmos e de como 

pensamos o nosso cotidiano.  

Em Buenos Aires, Argentina, o crítico e historiador teatral Jorge Dubatti (2017), 

criou uma escola de formação de espectadores (as). A Escuela de Espectadores 

iniciou suas atividades em 2001 no intuito de discutir e refletir sobre espetáculos 

teatrais apresentados na cidade. O objetivo principal da escola é a formação de 

espectadores (as) mais ativos e participativos, oferecendo ferramentas para que os 

espectadores (as) sejam capacitados para usufruir de uma maior compreensão dos 

espetáculos, ampliando suas visões intelectuais, sensíveis e culturais. Tem como 

horizonte a formação de sujeitos mais críticos (as). O espaço é destinado a todas as 

pessoas que se interessarem e é oferecido gratuitamente com reuniões semanais às 

segundas-feiras. 

Dos encontros participam atores (atrizes), diretores (as), dramaturgos (as), 

técnicos (as) da área teatral e espectadores (as). Para Dubatti, os encontros são uma 

oportunidade para que se compartilhe em grupo as experiências subjetivas vividas 

com o teatro. Os debates são feitos para que os (as) espectadores (as) desenvolvam 

o pensamento questionador através de uma reflexão em conjunto. O autor relata que, 

 

Nos últimos anos se tem assistido à reconsideração do teatro como 
acontecimento. O teatro é algo que acontece e nesse algo se constrói 
sentido. Não se trata somente de um acontecimento de linguagem e 
comunicação. A base do acontecimento teatral é antes, a estrutura 
ancestral da reunião, do convívio, o fenômeno humano da cultura 
vivente em que se gera uma zona singular da experiência e 
subjetividade coletiva. No teatro, em uma encruzilhada do espaço e 
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tempo, se reúnem os artistas, os técnicos e os espectadores. (DUBATTI 
In DESGRANGES e SIMÕES, 2017, p. 239)6 [Tradução minha] 

 

Para Dubatti, o (a) espectador (a) vai além da simples contemplação e produz 

assim como os (as) atores (atrizes), as duas experiências se potencializam e se 

misturam no encontro convivial em que se funda o teatro. Essa troca resulta em um 

fazer coletivo de artistas e espectadores (as). O teatro se dá enquanto um fenômeno 

cultural concretizado na reunião de atores (atrizes) e espectadores (as). Em toda a 

sua história, o que chamamos de teatro tem se dado como a arte do encontro, em 

diferentes tempos e espaços, produzindo experiências que entrelaçam indivíduo e 

coletividade.  

Buenos Aires é uma cidade onde existem diversos espaços destinados a 

apresentações teatrais e a população é frequentadora assídua. Na Escuela de 

Espectadores as pessoas vão até o centro cultural onde ocorrem os encontros para 

acompanhar e participar de conversas com integrantes das equipes dos espetáculos 

apresentados e assistidos. Vale ressaltar que os (as) "estudantes" da Escuela de 

Espectadores vão ao teatro por conta própria, não há subsídio nenhum para o acesso 

físico e ele acontece. O foco das atividades parece ficar somente no aprimoramento 

contínuo do acesso linguístico. Na nossa realidade brasileira, ainda se percebe uma 

necessidade de uma estrutura que possibilite, em primeiro lugar, o acesso físico ao 

teatro, pois por diversos fatores a ida ao teatro é um hábito ainda pouco comum entre 

a população em geral. Por esse motivo, espaços educacionais e culturais são meios 

propícios para se iniciar uma formação de espectadores (as) teatrais.  

O Projeto Arte em Cena, da professora Marcia Cristina Polacchini de Oliveira 

(OLIVEIRA In MARTINS, 2014), realizado em uma escola pública de São Paulo, fez 

ações teatrais focadas no processo de mediação cultural e formação de público. Ela 

se baseia nas ideias apresentadas por Paulo Freire, colocando o (a) estudante no 

centro do processo educativo, enquanto sujeito que reflete, pensa e produz, buscando 

potencializar, através do teatro, o pensamento crítico dos sujeitos. Foram realizados 

espetáculos teatrais com os (as) estudantes no teatro da própria escola, buscando 

                                                
6 "En los últimos años se ah asistido a la reconsideración el teatro como acontecimiento. El 
teatro es algo que pasa y en ese algo se construye sentido. No se trata sólo de um 
acontecimiento de lenguaje y comunicación. La base del acontecimiento teatral es la 
estructura ancestral de la reunión, el convivio, el fenomeno humano de la cultura em el que 
se genera una zona singular de experiencia y subjetividad coletiva. En el teatro, en una 
encrucijada de espacio y tiempo, se reúnen los artistas, los técnicos y los espectadores [...] 
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estimular o interesse pelo teatro enquanto atores (atrizes) e espectadores (as). As 

apresentações eram para os (as) estudantes em geral o primeiro contato com a arte 

teatral. A professora propõe que a mediação cultural se faz presente no processo de 

criação teatral, na literatura (a partir da apresentação do texto, sua escolha e o 

debates sobre essa dramaturgia), nas improvisações (onde surgem os pensamentos 

individuais e coletivos), na trilha sonora, na montagem, e na apresentação, ocupando 

o teatro da escola. As apresentações dos estudantes instigam diversos debates dentro 

da escola, geralmente ocorridos logo após a apresentação, envolvendo a direção, 

professores (as) e estudantes. 

Para a autora, a mediação se faz também em caráter interdisciplinar com as 

diversas disciplinas do currículo escolar. O grupo participa também de festivais de 

teatro, tendo ganhado mais de trinta prêmios ao longo do processo. Dessa forma, o 

projeto exerce a função de valorizar os indivíduos, o sentimento de pertencimento e a 

sua autonomia. O teatro, com apoio da direção, dos (as) professores (as), estudantes 

e da comunidade é uma realidade nessa escola pública de São Paulo. Conforme 

conclui Oliveira: “Enfim, o teatro na escola pública é possível e pode cumprir o papel 

de oferecer acesso cultural formando espectadores participativos, abrindo janelas 

para o que tem fora dos muros da escola” (OLIVEIRA, 2014). Como apresentado pela 

autora, através de um trabalho coletivo é possível oferecer possibilidades de 

expansão cultural para além dos muros da escola, formando, a partir do fazer teatral, 

espectadores (as) ativos (as) e indivíduos mais autoconfiantes e mais conscientes do 

mundo em que vivem.  

O projeto Cuida Bem de Mim foi um projeto que surgiu inicialmente devido à 

necessidade da preservação das carteiras escolares em escolas públicas de 

Salvador. Esse material encontrava-se em mau estado devido à depredação por 

estudantes. O Governo Estadual contratou o Liceu de Artes e Ofícios da Bahia, uma 

ONG voltada para formação de jovens artistas, para recuperar fisicamente as 

carteiras. Era mister desenvolver ações de conscientização dos estudantes sobre a 

conservação do patrimônio público. Então, o Liceu criou oficinas de teatro para o 

público escolar, nas quais, a partir de relatos dos participantes, se chegou à peça 

teatral “Cuida Bem de Mim”. Esse texto dramático foi encenado por atores 

selecionados e contratados, e foi apresentado em escolas públicas de Salvador, Rio 

de Janeiro e Recife. A coordenação de projeto foi assumida por Ney Wendell, que 

conta: 
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A peça é de autoria de Filinto Coelho e Luiz Marfuz, também diretor do 
espetáculo, e possui uma história de 12 anos em cartaz, com realização 
de 810 apresentações para mais de 250 mil pessoas e atingido um total 
de 350 escolas em várias cidades brasileiras, conquistando prêmios 
locais e nacionais, principalmente pela qualidade artística com que trata 
do afeto, da juventude, da violência e de vários outros temas sobre a 
escola pública (WENDELL, 2009, p. 15). 

  

Segundo o autor, a resposta do público denotou uma grande identificação dos 

(as) estudantes espectadores (as) com a realidade representada em cena, por tratar 

de temas como o “afeto”, a “juventude”, a “violência” e demais assuntos que circundam 

o universo da “escola pública”. Os (as) espectadores (as) puderam se reconhecer nos 

personagens e no enredo do espetáculo. 

A concepção do espetáculo surge, inicialmente, dos depoimentos e registros 

das cenas teatrais ocorridas nas oficinas dramático-pedagógicas, dando, também, 

origem ao texto dramático, que foi construído por Filinto Coelho e Luiz Marfuz. As 

oficinas foram realizadas a fim de detectar a realidade das escolas, abrindo a 

possibilidade de ouvir os (as) estudantes, professores (as) e diretores (as) sobre os 

problemas relacionados à depredação patrimonial. O que foi apresentado estava além 

dos traços físicos, sendo as relações humanas o ponto principal da causa dos conflitos 

na escola. 

Wendell nota que 

 

O teatro se torna uma forma de enfrentamento por expor, revelar as 
nossas feridas diárias de forma mais visceral e presencial possível. Não 
estamos falando de sangue em cena, de copiar a vida real no palco. É 
tornar o palco um campo estético para tratar de questões mais 
subjetivas e sensíveis, as quais nossa vivência diária não dá conta. 
(WENDELL, 2009, p. 135) 

 

O autor considera que o palco é propício para expor as delicadas questões 

pessoais que não são facilmente expostas no dia a dia. O espetáculo trata dos 

conflitos externos e internos desses (as) jovens e profissionais. Estão no palco atores 

(atrizes) jovens, de idades semelhantes e que vivem no mesmo contexto social. A 

ficção e a realidade se deparam e difundem-se no palco, causando a reflexão do 

público, que também se vê nos personagens.  

A peça esteve em cartaz durante um longo tempo, por isso houveram muitas 

mudanças, inclusive do elenco, tendo passado pelo espetáculo, enquanto atores 
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ainda em início de carreira, nomes que se tornariam famosos, como Wagner Moura e 

Lázaro Ramos. 

Com a saída dos atores, necessitava-se, urgentemente, montar um novo grupo. 

Na mesma época, o Liceu estava ampliando suas atividades, incluindo a formação em 

teatro para jovens. Surgiu desse grupo o elenco para a peça. Alguns (algumas) já 

tinham alguma experiência em teatro, vindos de cursos nas comunidades e em 

organizações não governamentais. No começo, essa hipótese foi rejeitada, já que não 

se tratavam de atores (atrizes) profissionais, entre outros motivos. Porém, a 

coordenação pedagógica do Liceu insistiu para que esses (as) estudantes pudessem 

assumir o espetáculo, justificando que, assim como os personagens e espectadores 

(as), eles eram estudantes de escolas públicas; que seria desafiador formá-los como 

atores (atrizes); que ajudaria na valorização dos (as) estudantes; e pela oportunidade 

de “recriar” a peça a partir das experiências desses (as) indivíduos. Alguns tinham o 

“Cuida bem de Mim” como a primeira peça que haviam assistido e foram formados 

intensamente durante um ano e meio até que a peça estreou, em agosto de 2003.  

Com relação ao funcionamento do projeto, em cada escola, no período de seis 

a dez meses, eram feitas ações mediadoras pré e pós-espetáculo. As atividades 

anteriores envolviam o despertar dos (as) espectadores (as) para a peça. Foram 

realizadas entrevistas com a direção; formulários para diagnosticar o espaço; 

intervenções dentro das escolas convidando os estudantes para assistirem ao 

espetáculo; performances; seminários com estudantes e professores, abordando 

aspectos da peça; oficinas teatrais com os professores. 

No dia do espetáculo, o público era levado ao local da apresentação e recebido 

pelos (as) atores (atrizes), que entregam o programa; dez por cento da plateia 

responde a um questionário de avaliação sobre o impacto da obra; havia uma 

explicação breve sobre o Liceu, o projeto, o grupo e, também, sobre o que é uma 

apresentação teatral e como se deve comportar diante dela; exibia-se um curta 

metragem que mostra o processo de montagem e depoimentos do elenco; ocorria a 

apresentação da peça durante uma hora e vinte minutos; e acontecia o debate, em 

que os (as) espectadores (as) podiam falar sobre suas experiências relativas à fruição 

do espetáculo. 

Posteriormente, eram realizadas outras atividades: o "oficinão” de teatro, com 

estudantes e professores (as), voltado para ações de melhoria do espaço escolar; 
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oficinas de teatro de duração de quatro meses durante o contra turno; e o festival de 

teatro, com apresentações oriundas das oficinas de teatro. 

Considerando o desenvolvimento do “Cuida bem de Mim”, me parece evidente 

que o teatro pode contribuir para os processos de conscientização desses sujeitos. O 

indivíduo é capaz de questionar e melhorar as condições sociais que lhe foram 

impostas. No “Cuida bem de Mim”, o processo criativo foi fundamentado na realidade 

da escola pública, representado por atores (atrizes) vindos (vindas) dessa mesma 

cultura e seus personagens e enredo são claramente identificáveis no universo dessa 

plateia. Com esse processo de reconhecimento, a peça favorece que o público pense, 

indague, reflita e exponha o desejo de mudança. 

Por fim, uma outra referência é o projeto Formação de Público, sobre o qual 

Desgranges informa que "[...] era uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura de 

São Paulo e fora criado em 2001, sendo extinto, como se tornou usual em nosso país, 

assim que a nova gestão assumiu a prefeitura, em 2005" (DESGRANGES, 2008, p. 

75). Para termos a dimensão do alcance do projeto em 2004, ano durante o qual o 

autor assumiu a orientação do Formação de Público, junto a outros colegas, entre 

professores e artistas, trago uma citação em que Desgranges reporta que 

 

[...] participaram da ação um total de 305 escolas municipais, com um 
público estimado de 257.000 alunos. Eram 11 grupos teatrais que 
circulavam com seus espetáculos, apresentados durante o ano letivo, 
às terças e quintas-feiras às 8 horas da noite, para jovens e adultos do 
ensino médio. Nos finais de semana, uma vez por mês, as encenações 
eram abertas para o público em geral. (DESGRANGES, 2008, p. 76)  

 

Era, isto posto, um projeto de grande envergadura. Afora o gigantesco desafio 

logístico colocado pela extrema dificuldade de coordenar as inúmeras variáveis 

envolvidas na execução das complexas ações planejadas, o autor convida o (a) leitor 

(a) a conhecer um pouco sobre a metodologia na execução das ações mediadoras 

propriamente ditas:  

 

O Formação de Público desempenhava duas ações educacionais 
simultâneas. Uma com a perspectiva de médio prazo, que visava a 
formação continuada em teatro dos professores das escolas 
participantes, e que tinha o intuito de que os próprios educadores 
assumissem futuramente a mediação pedagógica dos espetáculos. 
Outra com a perspectiva de atuação imediata, e que estava voltada 
para o próprio ato de leitura dos espectadores, que envolvia oficinas de 
preparação e de prolongamento para cada um dos três espetáculos que 
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cada escola assistia durante o ano, além dos debates com os artistas 
no final de cada apresentação. (DESGRANGES, 2008, p. 79) 

 

A descrição que faz Desgranges mostra a preocupação com a formação, tanto 

dos (as) estudantes das escolas participantes do projeto, quanto dos (as) professores 

(as). No primeiro caso, ações mediadoras pré e pós-espetáculo e, no segundo, um 

curso mais extenso para que os (as) docentes pudessem eles (as) mesmos (as) 

passar a mediar futuras idas ao teatro com seus (suas) estudantes. 

Ao final de suas anotações reflexivas acerca do Formação de Público, o autor 

acentua que o mais importante 

 

[...] não é somente o que a cena quer dizer, mas o que cada observador 
pode elaborar artisticamente a partir daquilo que a cena diz. Portanto, 
a função do mediador teatral, em oficina, seria a de estimular o 
participante a manifestar-se criativamente sobre a cena, efetivando a 
(co) autoria que lhe cabe, elaborando compreensões que vão sendo 
construídas para além da mera análise fria e racional do que viu. O que 
importa são os contra-lances [nota explicativa] criados pelo espectador, 
que indicam formulações compreensivas que concretizam o que se 
espera dele: a efetivação de um ato produtivo, autoral. 
(DESGRANGES, 2008, p. 82) 

 

Desgranges toca no cerne as questões já expostas ao longo deste capítulo: 

formar espectadores (as) não concerne apenas a aquisição de um repertório de 

códigos para "entender" a cena ou espetáculo teatral. Deve abarcar esse saber, mas 

tem que ir além, conduzindo o (a) espectador (a), em desenvolvimento incessante, a 

responder ao "lance" feito pela obra que fruiu com "contra-lances", ou seja, seguir 

elaborando, dentro de um horizonte de jogo, ao feitio de autor, compreensões que 

possam se manifestar para além do terreno da conversa, adentrando a criação 

artística mesma, e formulando, ademais da fala, imagens artísticas poéticas que 

desvelarão de outras incontáveis maneiras as inúmeras nuances que pode haver na 

da leitura de uma encenação. 

 Pois bem, diante da descrição e comentários a esses projetos que se 

fundamentaram na mediação teatral e na formação de espectadores (as), vejo que, 

além do objetivo comum de criar meios para que o (a) espectador (a) pudesse da 

melhor maneira possível ato teatral, aparece com nitidez em todas as ações relatadas 

o reconhecimento da capacidade transformadora do teatro, podendo contribuir com a 
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mudança do olhar do (a) espectador (a) sobre si, sobre o outro e sobre o mundo que 

o (a) cerca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

CAPÍTULO 2 

 

EMANCIPAÇÃO 

 

Vivemos, nos dias que correm, um momento crítico da economia e política 

nacionais. Políticos enchem seus bolsos e malas com dinheiro público, enquanto 

grande parte da população retoma cada dia mais à situação de miséria. O desemprego 

em alta e o aumento da violência são regras nos dias atuais. Cortam-se gastos de 

todas as áreas e a educação, já tão sucateada nos últimos anos, vem sofrendo 

severos cortes, ainda mais depois de aprovada a PEC que congela os investimentos 

na área durante vinte anos. Falta merenda, material didático, pagamento aos (às) 

professores (as), enfim, até mesmo o mínimo necessário deixa, cada vez mais, de 

existir. Esqueceram, ou melhor, nunca lembraram que investir na educação é investir 

nas demais áreas. É a partir da educação que se pode melhorar todo o resto, como a 

saúde, a segurança pública etc. 

Em 1824, a constituição garantiu o direito à instrução primária a todos os 

cidadãos. Na década de 1920, foram surgindo os movimentos contra o analfabetismo 

e a necessidade de uma mão de obra mais qualificada para o mercado de trabalho. 

Mas foi apenas na década de 1940 que a educação para adultos foi consolidada 

através de lei que definia o estudo básico como obrigatório e gratuito a toda população 

(ARROYO In GIOVANETTI e GOMES, 2007; BRASIL, 2002; JARDILINO E ARAÚJO, 

2014). 

A partir da década de 1960, os movimentos populares foram ganhando força e 

defendiam a democratização dos estudos, tendo como grande influenciador Paulo 

Freire (1982, 1987, 1996), que exerceu função essencial na teoria e prática da 

alfabetização de adultos no âmbito nacional. O autor introduziu a importância da 

atuação popular no espaço público e a relevância da educação na formação de 

sujeitos conscientes. 

Freire declara que 

 

A nossa [de Freire] preocupação, neste trabalho, é apenas apresentar 
alguns aspectos do que nos parece constituir o que vimos chamando 
de pedagogia do oprimido: é aquela que tem de ser forjada com ele e 
não para ele, enquanto homens ou povos, na luta incessante de 
recuperação de sua humanidade. Pedagogia que faça da opressão e 
de suas causas objeto da reflexão dos oprimidos, de que resultará o seu 
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engajamento necessário na luta por sua libertação, e esta pedagogia se 
fará e refará. (FREIRE, 1987, p. 32) 

 

Para o autor, é preciso atuar pedagogicamente com homens e mulheres para 

proporcionar uma real mudança no mundo. Deve-se efetivar uma pedagogia que faça 

os oprimidos refletirem sobre as condições de opressão. A partir da formação de 

sujeitos mais conscientes através da educação, torna-se possível a luta pela 

libertação das condições impostas pelos opressores. Quando se atinge a consciência, 

os indivíduos podem agir de forma mais ativa e crítica sobre o espaço público. 

Paulo Freire acredita que é na educação que se dá a possibilidade de mudança 

para os indivíduos. Daí ser necessário um trabalho do (a) docente enquanto (a) 

cidadão (ã) político (a), crítico (a), curioso (a), criativo (a), ético (a), sensível e 

consciente. Ele afirma que não existe docência sem discência, uma precisa da outra 

no processo ensino-aprendizagem. É papel do (a) educador (a) instigar a capacidade 

questionadora do (a) educando (a), seu espírito investigativo e sua insubmissão. 

Cabe ao (à) educador (a) respeitar a todos (as) com igualdade, rompendo com 

os preconceitos e lutando contra o massacre das mulheres, das pessoas negras, das 

pessoas LGBT e afins, e das pessoas das classes desfavorecidas 

socioeconomicamente. Atitudes preconceituosas negam a democracia, o direito de 

ser. Devemos agir, principalmente, considerando capazes os educandos. O (a) 

docente precisa superar a própria intolerância para que o (a) educando (a) também 

consiga fazer o mesmo. Fazer o que se fala e não ser apenas um demagogo hipócrita. 

Segundo Freire (1996), a rebeldia seria um ponto de partida para despertar a 

consciência dos (as) estudantes, percebendo a sua situação de desigualdade 

enquanto classe oprimida. A culpa pelo próprio "fracasso" reforça um sistema injusto 

e corrupto. É interesse de uma elite econômica manter uma classe em sua total 

ignorância, para que o sistema se mantenha exatamente como está. Os interesses de 

grupos específicos preocupados com a detenção do poder e do dinheiro se 

sobrepõem a um interesse justo e comum. 

A educação pode intervir enquanto ferramenta de mudanças sociais ou 

instrumento para a padronização disciplinar de comportamentos reprimidos. Paulo 

Freire problematiza: 

 

Voltemos à questão central que venho discutindo nesta parte do texto: 
a educação, especificidade humana, como um ato de intervenção não 



52 
 

está sendo usado com nenhuma restrição semântica. Quando falo em 
educação como intervenção me refiro tanto à que aspira a mudanças 
radicais na sociedade, no campo da economia, das relações humanas, 
da propriedade, do direito ao trabalho, à terra, à educação, à saúde, 
quanto à que, pelo contrário, reacionariamente pretende imobilizar a 
História e manter a ordem injusta. (FREIRE, 1996, p. 109) 

 

Conforme o autor diferencia, a educação tem um poder de influência tão grande 

sobre os (as) educandos (as) que pode contribuir tanto para pensamentos mais 

autônomos, que favorecem transformações sociais, quanto através de uma forma 

autoritária e tradicional, que acaba colaborando para mentalidades dependentes, que 

não funcionam por si próprias. A mudança na educação pode provocar 

transformações radicais nas outras áreas da sociedade, pode despertar a consciência 

de docentes e discentes sobre as injustiças impostas pelo sistema opressor. 

Também para Freire a autoridade do (a) educador (a) deve ser exercida de 

forma humana e não com prepotência. Assumir a função de autoridade democrática 

é estimular com que o (a) estudante aja de modo semelhante, responsabilizando-se 

pelas suas ações e assumindo-se como ser autônomo. Praticar a autonomia está 

intrinsicamente relacionado à atuação política do sujeito no espaço público e ao 

exercício efetivo da sua cidadania. A ação crítica do indivíduo no espaço comum é o 

que o tornará um ser autônomo e é essencial para o caminho da emancipação. 

Freire insiste em que é preciso atuarmos como seres históricos. Nos processos 

educativos essa conscientização pode ser trabalhada com especial atenção. Educar 

pode ser entendido enquanto levar o (a) estudante a enxergar possibilidades para que 

ele mesmo faça a sua construção crítica. A luta faz com que deixe de ser “objeto” para 

ser alguém que faz a história. Manter a curiosidade própria e do (a) estudante é um 

desafio do (a) professor (a), que deve colocá-lo (a) sempre a lançar mão da dúvida 

como trampolim para a reflexão. É essencial se assumir enquanto naturalmente 

curioso (a) ou resgatar a curiosidade comum a toda criança pequena para entender 

como, de alguma forma, se poderá intervir no mundo. 

Cada indivíduo possui sua identidade cultural genérica (que compartilha com 

seu grupo social) e específica (o modo como cada pessoa se relaciona, se apropria 

de sua cultura genérica e das demais culturas). Cabe ao educador respeitá-las e 

valorizá-las a favor da construção do pensamento, estabelecendo relações entre os 

“saberes” socialmente construídos e os conhecimentos curriculares. Professores e 

estudantes devem “assumir-se” como seres capazes de interrogar a realidade.  
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Freire pondera: 

 

A experiência histórica, política, cultural e social dos homens e das 
mulheres jamais poder se dar "virgem" do conflito entre as forças que 
obstaculizam a busca da assunção de si por parte dos indivíduos e dos 
grupos e das forças em favor daquela assunção. A formação docente 
que se julgue superior a essas "intrigas" não faz outra coisa senão 
trabalhar em favor dos obstáculos. A solidariedade social e política de 
que precisamos para construir a sociedade menos feia e menos 
arestosa, em que podemos ser mais nós mesmos, tem na formação 
democrática uma prática de real importância. A aprendizagem da 
assunção do sujeito é incompatível com o treinamento pragmático ou 
como elitismo autoritário dos que se pensam donos da verdade e do 
saber articulado. (FREIRE, 1996, p. 42) 

 

A partir do autor, me parece ser possível dizer que é dever do (a) professor (a) 

impulsionar o (a) estudante em sua formação e também a em sua autoformação. O 

(a) docente deve criar possibilidades para que o (a) discente faça sua própria reflexão. 

A “assunção” do indivíduo se dá por ele mesmo através da tomada de consciência e 

do enfrentamento do conjunto de forças que o obstaculizam e do aproveitamento das 

que o impulsionam a assumir-se. A “assunção” dos sujeitos está além do ensino de 

conteúdos tradicionais, está nas relações que se estabelecem na sala de aula e, 

também, fora dela, nos espaços externos da escola e nos locais de convívio social 

espalhados pela cidade. 

Ensinar exige reconhecer o valor do afeto e da intuição. Não é ser psicólogo ou 

terapeuta, ou “carregar” as dores dos estudantes, mas ouvir, olhar, admirar, afinal, 

como Freire destaca, o (a) professor (a) está lidando com gente. É entender que o 

compreender o mundo antecede a “leitura da palavra”. 

E assim pronuncia-se o autor, noutra parte: 

 

Escutar é obviamente algo que vai mais além da possibilidade auditiva 
de cada um. Escutar, no sentido aqui discutido, significa a 
disponibilidade permanente por parte do sujeito que escuta para a 
abertura à fala do outro, ao gesto do outro, às diferenças do outro. Isto 
não quer dizer, evidentemente, que escutar exija de quem realmente 
escuta sua redução ao outro que fala. Isto não seria escuta, mas auto-
anulação. A verdadeira escuta não diminui em mim, em nada, a 
capacidade de exercer o direito de discordar, de me opor, de me 
posicionar. Pelo contrário, é escutando bem que me preparo para 
melhor me colocar ou melhor me situar do ponto de vista das ideias. 
Como sujeito que se dá ao discurso do outro, sem preconceitos, o bom 
escutador fala e diz de sua posição com desenvoltura. Precisamente 
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porque escuta, sua fala discordante, em sendo afirmativa, porque 
escuta, jamais é autoritária. (FREIRE, 1996, p. 119): 

 

“Escutar” é abrir espaço para o “outro”, é manter um diálogo entre iguais, 

sabendo que todos têm algo para ensinar e aprender e que é importante expor as 

experiências de cada um para exercer o ato de dialogar, de “discordar” e se 

“posicionar”. A escuta do outro faz com que o sujeito saiba melhor construir suas 

“ideias” e se assumir em suas diferenças do discurso do outro “sem preconceitos” ou 

de maneira “autoritária”. A escuta não se faz de forma totalitária, ela amplia um espaço 

democrático de comunicação entre cidadãos (ãs). 

Os aspectos que Freire reforça como sendo importantes na relação do (a) 

educador (a) com os (as) educandos (as) estão diretamente relacionados a uma 

educação que se faz através da afetividade. 

Agostinho Mario Dalla Vecchia faz um comentário a respeito: 

 

No projeto pedagógico e antropológico de Freire, o homem se torna 
liberto à medida que for capaz de ser autônomo, assumir a decisão pela 
mudança de si e da sociedade, através da educação permeada pela 
afetividade, pelo diálogo, pelo questionamento, pela conscientização 
oriunda de um processo comunitário, solidário e integrado de 
abordagem da realidade e do engajamento efetivo na mudança. Tudo 
se origina de um sentir a realidade, um pensar sobre este sentir e uma 
ação consequente e engajada. O homem é um ser inacabado, em 
permanente realização cognitiva e sócio-histórica, possível pela 
integração afetiva professor-aluno. (VECCHIA In STRECK, REDIN e 
ZITKOSKI, 2017, p. 27) 

 

Para o autor, encontramos em Freire a ideia de que a autonomia do sujeito 

pode ser alcançada através de uma educação cercada pela afetividade junto a um 

processo de troca, de conscientização coletiva, de ações que busquem a 

transformação. É importante valorizar o que se sente em relação a esta realidade. 

Cada indivíduo encontra-se em uma constante transformação, sendo a relação com o 

(a) professor (a) influente neste processo. A afetividade se faz como um importante 

aspecto no processo ensino-aprendizagem, tanto para a aquisição do conhecimento 

como também para a construção de indivíduos mais seguros de suas inúmeras 

capacidades.  

A conquista da autonomia pode ir se compondo na tomada de decisões 

realizadas no cotidiano. Está relacionada ao amadurecimento das nossas escolhas e 

ações. É preciso emancipar-se do que o outro quer e escolher por si mesmo a direção 
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a tomar. É preciso assumir criticamente a liberdade como educador (a) e contribuir 

para que os (as) estudantes também a assumam. 

A neutralidade se faz impossível nos processos educacionais, tal como salienta 

Freire: 

 

É esta percepção do homem e da mulher como seres "programados, 
mas para aprender" e, portanto, para ensinar, para conhecer, para 
intervir, que me faz entender a prática educativa como um exercício 
constante em favor da produção e do desenvolvimento da autonomia 
de educadores e educandos. Como prática estritamente humana jamais 
pude entender a educação como uma experiência fria, sem alma, em 
que os sentimentos e as emoções, os desejos, os sonhos devessem ser 
reprimidos por uma espécie de ditadura racionalista. Nem tampouco 
jamais compreendi a prática educativa como uma experiência a que 
faltasse o rigor em que se gera a necessária disciplina intelectual. 
(FREIRE, 1996, p. 145) 

 

No espaço educacional, apoiada no autor citado, digo que a educação, como 

ação humana, é repleta de sentimentos, emoções, esperanças e sonhos inerentes à 

experiência, que não devem ser negados, mas, sim, afirmados e compartilhados, para 

que, junto a disciplina intelectual, contribuam para a emancipação dos sujeitos. 

Com Freire, avanço: 

 

Um esforço sempre presente à prática da autoridade coerentemente 
democrática é o que a torna quase escrava de um sonho fundamental: 
o de persuadir ou convencer a liberdade de que vá construindo consigo 
mesma, em si mesma, com materiais que, embora vindo de fora de si, 
sejam reelaborados por ela, a sua autonomia. É com ela, a autonomia, 
penosamente construindo-se, que a liberdade vai preenchendo o 
espaço antes habitado por sua dependência. Sua autonomia que se 
funda na responsabilidade que vai sendo assumida. (FREIRE, 1996, p. 
93) 

 

Desse modo, o (a) educando (a) exerce sua autoridade de forma cuidadosa e 

sem austeridade, consciente de que é essencial, por parte do sujeito, a construção do 

compromisso responsável que decorre da liberdade assumida por ele. Assim, vai se 

aprendendo a autonomia e a atuar como ser emancipado. O espaço, antes preenchido 

pela obediência cega, vai sendo ocupado pela liberdade consciente. É a autonomia 

que vai sendo conquistada laboriosamente. 
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A assunção da autonomia se faz em um processo de construção, que inclui a 

confiança do indivíduo no seu próprio processo. Rita de Cássia de Fraga Machado 

discorre: 

 

A autonomia deve também ser caracterizada pela confiança que o 
sujeito possui no seu histórico particular, é o desenvolvimento do sujeito 
histórico, de democracia e liberdade que a autonomia vai se 
construindo. Ligada ao conceito de democracia e de sujeito, a 
autonomia se constrói. (MACHADO In STRECK, REDIN e ZITKOSKI, 
2017, p. 53) 

 

Conforme sugere a autora, a conquista da autonomia vai se edificando através 

do processo histórico, democrático e libertador. O desenvolvimento do sujeito 

relacionado à prática da democracia vai junto obrando a autonomia. A educação torna-

se o lugar propício para a composição deste sujeito autônomo, visto que este espaço 

favorece diversas ações que potencializam a sua capacidade de engajar-se na 

mudança da sua própria visão de si, do outro e do mundo. 

Porém, para se caminhar em direção a uma sociedade mais emancipada, é 

necessário pensar em outros espaços que cooperem com os processos de 

transformação social. Deve-se, nesses variados locais, trabalhar o empoderamento 

dos sujeitos, para que se sintam-se preparados para uma decisiva alteração da 

sociedade. 

Pedrinho Guareschi elucida que, para Freire, o empoderamento não é só um 

ato de cada um, mas um feito comunitário e público: 

 

Dentro do amplo referencial freiriano, é importante realçar que o 
empoderamento não é apenas um ato psicológico, individual, mas um 
ato social e político, pois o ser humano, para Freire, é intrinsecamente 
social e político, é pessoa=relação. A própria consciência é sempre 
social, já a partir da própria etimologia: scire-saber e cum-com. Em 
muitos de seus escritos, freire afirma que não acredita numa 
autolibertação, mas que a libertação é sempre social e coletiva. 
(GUARESCHI In STRECK, REDIN e ZITKOSKI, 2017, p. 147) 

 

Buscando captar o que assinala o autor, interpreto que, para Freire cada 

indivíduo é seguramente social e político. O indivíduo está intimamente ligado ao (à) 

outro (a), aos (às) outros (as), ao coletivo, portanto, o empoderamento também se faz 

de forma compartilhada, através de uma luta confluente. A emancipação está nas 

contendas, nas renitências e nos êxitos. Por mais que uma dinâmica de avanços e 
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retrocessos, é importante não perder a referência do sonho, pois é desta esperança 

que os movimentos retiram força e que surgem mesmo que, aos poucos, 

representantes como Marielle Franco7, buscando uma sociedade mais paritária e 

menos opressora. 

Carlos Eduardo Moreira admite que 

 

A educação, sozinha, não tem condições de construir uma sociedade 
emancipada. A exclusão social, a globalização econômica e as políticas 
neoliberais excludentes consolidam, em nível nacional e mundial, um 
capitalismo que "amplia a sua capacidade de produção de mercadorias, 
acúmulo de capital e geração de riquezas". Nesse sentido, o trabalho 
de formação da educação popular também deve exercitar processos de 
emancipação individual e coletiva, estimulando e possibilitando a 
intervenção no mundo, a partir de um sonho ético-político da superação 
da realidade injusta. Tal intervenção se dá num fazer cotidiano e 
também histórico, atravessado de desafios, utopias, sonhos, 
resistências e possibilidades. (MOREIRA In STRECK, REDIN e 
ZITKOSKI, 2017, p. 146) 

 

O autor cuida que a educação sozinha não pode erigir uma sociedade 

emancipada. É preciso contar com a educação para além da escola, visando a 

interferência na ordem do sistema capitalista e da globalização, empenhando-se por 

uma sociedade mais justa, que se faz no contexto histórico e cotidiano, transitando 

pelas adversidades e resistências. Concordo com a avaliação de Moreira. São vários 

os movimentos sociais que atravessam os desafios da opressão para alcançarem uma 

realidade mais justa e igualitária. Talvez, seja impossível pensar em uma sociedade 

inteiramente emancipada, mas, esses grupos, junto aos responsáveis pelos contextos 

educacionais que podem operar pequenas transformações, fazendo-as se tornarem 

realidade, superando os reveses e se firmando no dia-a-dia. 

Hannah Arendt se lança em favor da ideia do homem como animal político, 

relacionando-a à ação, em que cada cidadão era atuante da vida na Polis grega: 

 

Todas as atividades humanas são condicionadas pelo fato de que os 
homens vivem juntos; mas a ação é a única que não pode sequer ser 
imaginada fora da sociedade dos homens. A atividade do labor não 
requer a presença de outros, mas um ser que laborasse em completa 
solidão não seria humano, e sim um animal laborans no sentido mais 
literal da expressão. (ARENDT, 2008, p.31) 

 

                                                
7 https://www.mariellefranco.com.br/quem-e-marielle-franco-vereadora 
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O que diferencia a espécie humana, no dizer da autora, é a ação (no sentido 

de agir, começar algo, colocar em movimento) que depende de outros homens para 

ocorrer. A autora afirma que o homem que trabalha sozinho está completamente 

fadado à solidão. O homem como animal político é aquele que vive em comunidade. 

Na Grécia Antiga, as esferas pública e privada eram bem delimitadas e a cidade-

estado funcionava bem na dimensão política. A liberdade se encontrava nessa esfera, 

enquanto a esfera privada era o lugar das desigualdades. A família era um espaço da 

hierarquização das relações, enquanto o espaço público era onde o indivíduo podia 

exercer a sua cidadania.  

Há algumas concepções do público e do privado para Arendt (2008). Quando 

algo é divulgado, se torna naturalmente público. O mundo comum também é público. 

O espaço público deve transcender gerações, se colocando a serviço de um interesse 

comum para a humanidade. Os objetivos individuais prejudicam a continuidade do 

público e a prevalência de interesses próprios transforma a esfera pública em privada. 

E, de forma alguma, o privado deverá sobrepor o público. Com essa dissolução, a 

autora analisa que o político perde força, emergindo o social. Porém, no mundo de 

hoje, não se difunde tal diferenciação e as duas esferas acabam se misturando.  

Não apenas os interesses privados destroem o espaço público, mas também 

as sociedades de massa, que se comportam como uma instância única, como se 

fossem apenas uma única família, impedindo as diferentes percepções na esfera 

pública e a individualidade da esfera privada. Atualmente, as duas esferas se diluem 

cada vez mais, tornando o homem mais distante de usufruir da sua autonomia e da 

sua emancipação social. A autora enfatiza que 

 

O surgimento das sociedades de massas, pelo contrário, indica que os 
vários grupos sociais foram absorvidos por uma sociedade única, tal 
como as unidades familiares haviam antes sido absorvidas por grupos 
sociais; com o surgimento da sociedade de massas a esfera do social 
atingiu finalmente, após séculos de desenvolvimento, o ponto em que 
abrange e controla, igualmente e com igual força, todos os membros de 
determinada comunidade. (ARENDT, 2008, p. 50) 

 

Para a autora, as sociedades massificadas são mais fáceis de serem 

controladas e manipuladas. Quem as controla? Quem as manipula? A meu ver, e 

acompanhando Arendt, a resposta está em interesses econômicos privados, que 

geram a cultura do consumo globalizado. Não há interesse desses grupos privados 
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que a situação mude. Haver quem consuma é preciso para que eles se mantenham 

no poder. A relação de opressão com a grande massa é essencial para que o poder 

econômico e político permaneça nas mesmas mãos. 

No trecho abaixo da letra da canção “Admirável Gado Novo”, Zé Ramalho, 

inspirado no livro “Admirável mundo novo”, de Aldous Huxley (HUXLEY, 1980), faz 

uma crítica a essas relações de poder que mantêm as classes trabalhadoras em 

opressão: 

 

Vocês que fazem parte dessa massa / Que passa nos projetos do futuro 
/ É duro tanto ter que caminhar / E dar muito mais do que receber / E 
ter que demonstrar sua coragem / À margem do que possa parecer / E 
ver que toda essa engrenagem / Já sente a ferrugem lhe comer / Êh, 
oô, vida de gado / Povo marcado / Êh, povo feliz!8 

 

O gado é comparado à população trabalhadora que serve aos seus patrões. 

São evocadas pela canção relações de produção, em que se preserva a manutenção 

de uma engrenagem que se move à base de que uns ordenam e outros obedecem. 

Como em “Admirável mundo novo” (HUXLEY, 1980), podemos acompanhar a questão 

da normatização dos parâmetros comportamentais e a alienação social como formas 

de manter interesses privados no controle. A mídia, sobretudo a televisão, tem sido 

um mecanismo de manter a sociedade em certo padrão homogêneo de pensamento 

e ação. Por isso, é importante criar meios para que os indivíduos sejam conscientes 

desta realidade e se tornem mais críticos a fim de enfrentar este sistema. A educação 

é um espaço propício para que seja estimulado pensamento e ação mais críticos. 

Quando falo da conquista da autonomia e da emancipação, busco apoio teórico 

também nos Estudos Culturais (EC), que contribuem paras as discussões acerca da 

independência e libertação, pois, possivelmente, surgidos na Inglaterra, os EC advêm 

dos debates de estudiosos (as) acerca da educação de adultos (as). Os (as) 

estudantes eram operários das fábricas e o espaço educacional se tornou lugar de 

ações relacionadas às realidades desses trabalhadores. 

Almejava-se que o (a) trabalhador (a) não fosse apenas um fazedor 

subordinado à uma elite pensante, mas que pudesse influenciar politicamente no seu 

dia-a-dia. Buscava-se transformar esse ambiente em algo mais igualitário, em que o 

(a) estudante trabalhador (a) pudesse ter uma participação mais efetiva.  

                                                
8 https://www.vagalume.com.br/o-grande-encontro/admiravel-gado-novo.html 
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Marisa Vorraber Costa, Rosa Hessel Silveira e Luis Henrique Sommer, 

explanam: 

 

Os Estudos Culturais (EC) vão surgir em meio às movimentações de 
certos grupos sociais que buscam se apropriar de instrumentais, de 
ferramentas conceituais, de saberes que emergem de suas leituras do 
mundo, repudiando aqueles que se interpõem, ao longo dos séculos, 
aos anseios por uma cultura pautada por oportunidades democráticas, 
assentada na educação de livre acesso. Uma educação em que as 
pessoas comuns, o povo, pudessem ter seus saberes valorizados e 
seus interesses contemplados. (COSTA, SILVEIRA E SOMMER, 2003, 
p. 37) 

 

Os EC, consoante aos (às) autores (as), surgiram em um momento em que a 

elite se movimentava no sentido de disciplinar a cultura e considerava de má qualidade 

os produtos culturais mais populares. Repudiava aqueles que se colocavam a favor 

de uma cultura marcada por “oportunidades democráticas”, baseada na “educação de 

livre acesso”. As propostas cogitadas e divulgadas pelos EC seguiram na contramão 

do interesse elitista, ao propor uma educação em que a população conseguisse ter 

seu conhecimento respeitado, “seus interesses contemplados” e a sua autonomia em 

processo ininterrupto de consecução.  

É preciso entender que o sujeito se inaugura continuamente em meio aos 

processos culturais que experimenta. Os EC consideram importante pôr a cultura e os 

indivíduos que a praticam como tema central das reflexões políticas, pois política e 

cultura estão intimamente relacionadas. 

Costa, Silveira e Sommer esclarecem, a partir de Stuart Hall, que, 

 

[...] na ótica dos EC as sociedades capitalistas são lugares da 
desigualdade no que se refere a etnia, sexo, gerações e classes, sendo 
a cultura o locus central em que são estabelecidas e contestadas tais 
distinções. É na esfera cultural que se dá a luta pela significação, na 
qual os grupos subordinados procuram fazer frente à imposição de 
significados que sustentam os interesses dos grupos mais poderosos. 
(COSTA, SILVEIRA , SOMMER, 2008, p. 38) 

 

O sistema capitalista, no meu comentário ao texto dos (as) autores (as), é um 

lugar de desigualdades, no que se relaciona “a etnia, sexo, gerações e classes”. A 

luta pela isonomia e melhores circunstâncias por parte dos “grupos subordinados” se 

faz na “esfera cultural”. É na cultura que esses grupos podem ir em busca de modificar 
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o estado de coisas, em contraponto às imposições feitas pelos interesses econômicos 

e políticos dos “grupos mais poderosos”. 

Considerando ainda a citação dos (as) autores (as), é na “esfera cultural” que 

se dá a luta dos “grupos subordinados” por melhorias e reconhecimento. O espaço 

educacional torna-se favorável para construir instrumentos que oportunizem a 

emancipação desses sujeitos. O indivíduo é capaz de interpelar maneira como as 

condições sociais lhe foram impostas. A escola é um dos sítios que podem propiciar 

a elaboração conjunta de mecanismos para uma possível mudança social. 

Hoje, os movimentos políticos minoritários têm trazido novas perspectivas 

sobre a sociedade aos Estudos Culturais. Entre eles, o movimento feminista, negro, 

LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros) etc. A luta 

pela equiparação de direitos contempla o exercício da autonomia e a batalha por uma 

sociedade mais emancipada. Esse quadro atual reverbera um longo processo de luta 

política de movimentos urdidos historicamente. 

É preciso perceber esses “fenômenos sociais” como uma marcha que foi sendo 

expandida e é imprescindível entendê-la para modificar as condições atuais que ainda 

predominam. 

Alfredo Veiga-Neto lembra que 

 

A desnaturalização dos fenômenos sociais – ou seja, tomá-los não 
como algo desde sempre dado, mas como algo historicamente 
construído – é um primeiro e necessário passo para intervir nesses 
fenômenos. Saber como chegamos a ser o que somos é condição 
absolutamente necessária, ainda que insuficiente, para resistir, para 
desarmar, reverter, subverter o que somos e o que fazemos. (VEIGA-
NETO, 2003, p. 7) 

 

Utilizando o suporte da citação do autor, me parece que uma possibilidade para 

a ação de professores e professoras com os estudantes rumo a um processo de 

reflexão sobre as condições do indivíduo é a noção de que os “fenômenos sociais” 

foram “historicamente” construídos, sendo essa compreensão primordial para interferir 

em tais “fenômenos”. É incontornável saber “como chegamos” ao que hoje “somos” 

para poder começar a transformar a realidade. Os processos educacionais podem 

favorecer a conscientização dos (das) estudantes sobre quem são e como é possível 

alterar as ordens impostas. 
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Theodor W. Adorno alega que é através da educação que se pode evitar a 

barbárie e buscar a emancipação humana, impedindo ou dificultando muito a volta do 

totalitarismo e do nazismo. Isto é, uma educação que busque a autonomia de 

pensamento e ação dos indivíduos para evitar o jugo das forças dominantes na 

sociedade. 

A autor manifesta sua convicção: 

 

A seguir, e assumindo o risco, gostaria de apresentar a minha 
concepção inicial de educação. Evidentemente não a assim chamada 
modelagem de pessoas, porque não temos o direito de modelar 
pessoas a partir do seu exterior; mas também não a mera transmissão 
de conhecimentos, cuja característica de coisa morta já foi mais do que 
destacada, mas a produção de uma consciência verdadeira. Isto seria 
inclusive da maior importância política; sua ideia, se é permitido dizer 
assim, é uma exigência política. Isto é: uma democracia com o dever de 
não apenas funcionar, mas operar conforme seu conceito, demanda 
pessoas emancipadas. Uma democracia efetiva só pode ser imaginada 
enquanto uma sociedade de quem é emancipado (ADORNO, 1995, p. 
141). 

 

É preciso, tal qual assume o autor, ir além da simples “transmissão de 

conhecimento” e estimular nos indivíduos uma “consciência verdadeira”. Para a real 

funcionalidade da democracia, são necessários sujeitos emancipados. A educação 

tem papel de transformação social através da formação de pessoas emancipadas. 

O discurso de Adorno me parece se alinhar com as ideias de Freire acerca da 

autonomia. Os dois pensadores veem na educação um papel fundamental na 

produção do pensamento crítico. Freire compreende os processos educacionais 

humanizadores essenciais na formação autônoma dos docentes e na busca pela 

liberdade das opressões. Adorno percebe nessa área um modelo emancipatório de 

combate ao retorno de vigências totalitárias, convivendo em uma sociedade de 

indivíduos emancipados. 

Tiago Felipe Ambrosini marca que a realização de procedimentos que 

estimulem o pensamento emancipatório dos sujeitos depende essencialmente da 

sociedade civil: 

 

Compreende-se, com base no já exposto, que para efetivação de uma 
política pública emancipatória, não se pode depender da vontade do 
Estado, que é influenciado pelos interesses do capital, muito menos 
depender do Mercado, que não se preocupa com a coletividade, mas 
com o lucro. Entende-se que uma política emancipatória deve constituir-
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se nas bases da sociedade, de modo que se possa construir uma 
articulação das forças sociais e políticas para a reivindicação dos 
interesses coletivos, que em torno de uma proposta educacional, prime 
acima de tudo pela emancipação humana (AMBROSINI, 2012, p. 184). 

 

Segundo o ponto de vista do autor, não se deve esperar dos governantes ou 

de empresários, ações efetivas que visem à emancipação dos (as) cidadãos (ãs). 

Partindo da ideia que o “Estado” e o “Mercado” não têm como interesse atitudes e 

comportamentos populares mais autônomos, devido especificamente ao interesse 

capitalista, a saída é o irmanamento das lutas coletivas que objetivam como proposta 

efetiva a “emancipação humana”. É a partir da convergência dos movimentos de 

resistência que se desenrolam na base da sociedade civil que se dá a batalha por 

uma prática educacional focada em engendrar conjunções que encoragem sujeitos a 

granjear a própria autonomia, capazes de indagar e transfazer o sistema imposto 

pelos interesses mercantis, buscando exercer seus direitos e deveres como cidadão 

(ã). 

Segundo Thomas Humphrey Marshall, a cidadania moderna é um conjunto de 

direitos e obrigações que englobam, nos séculos XVIII, XIX e XX, respectivamente, os 

direitos civis, políticos e sociais. O esquema apresentado pelo autor demonstra 

diferentes momentos históricos em que um determinado tipo de direito foi 

predominante. O autor ressalva que “A cidadania é um status concedido àqueles que 

são membros integrais de uma comunidade. Todos aqueles que possuem o status 

são iguais com respeito aos direitos e obrigações pertinentes ao status” (MARSHAL, 

1967, p. 76). Lendo Marshal, temos que todos (as) os integrantes – compreendidos 

enquanto cidadãos – de uma comunidade são iguais e têm os mesmos direitos e 

deveres. O exercício pleno da cidadania só pode ser realizado por aquele que goza 

plenamente dos direitos civis, políticos e sociais. Sabe-se que, ao longo da história de 

muitos países, inclusive o Brasil, tais direitos não foram usufruídos pela maior parte 

da população. A cidadania, portanto, é base para qualquer processo de emancipação. 

Boaventura de Sousa Santos, de sua parte, faz várias indagações: 

 

O que é, afinal, emancipação social? É possível ou legítimo defini-la 
abstratamente? Se é verdade que não há uma, mas várias 
globalizações, não será igualmente verdade que não há uma, mas 
várias formas de emancipação social? Tal como a ciência, não será a 
emancipação social de natureza multicultural, definível e validável 
apenas em certos contextos, lugares e circunstâncias, uma vez que o 
que é emancipação social para um grupo social ou em um dado 
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momento histórico pode ser considerado regulação ou mesmo opressão 
social para outro grupo social ou em um momento histórico seguinte ou 
anterior? Todas as lutas contra a opressão quaisquer que sejam seus 
meios e objetivos são lutas pela emancipação social? É possível 
emancipação social sem emancipação individual? Emancipação social 
para quem e para quê, contra quem e contra quê? Quem são os agentes 
da emancipação social? Há algum agente privilegiado? [...] Corremos o 
risco de promover a opressão social usando a linguagem da 
emancipação social? (SANTOS, 2002, p. 23) 

 

Em concordância com o autor, temos que diversas ações são feitas com o 

emprego da expressão “emancipação social”. É necessário pensar no conceito de 

emancipação para além de práticas que conduzam unicamente à libertação dos 

sujeitos enquanto resultado homogêneo. Resumindo, existiria uma luta em que o foco 

final seria a emancipação de todos (as)? As lutas processuais são realizadas em 

diferentes culturas e de diversas formas, dependem de situações históricas 

específicas. Deve-se tomar cuidado ao elaborar um conceito único de “emancipação 

social”. É preciso considerar as especificidades de cada transcurso que engloba a 

libertação individual e coletiva. 

 Alba Maria Pinho de Carvalho, baseada nos apontamentos de Santos, 

conceitua o sistema capitalista enquanto 

 

[...] a permanência do colonialismo como relação social no âmbito da 
civilização do capital, em uma complexa hibridização, a gestar formas 
fundamentais de poder: patriarcado / exploração / fetichismo das 
mercadorias / diferenciação desigual / dominação / intercâmbio 
desigual. (CARVALHO, 2009, p. 7) 

 

Tal como formula a autora, o sistema capitalista se caracteriza como a 

continuidade do colonialismo nas suas formas de dominação e opressão das relações 

patriarcais, das desigualdades mercantis e intercambiais, e da exploração de mão de 

obra e da má distribuição de renda. Basta olhar para as cidades brasileiras e perceber 

as extremas desigualdades nas condições básicas de moradia entre bairros de ricos 

e pobres, observar a supervalorização da moeda dos países do hemisfério norte em 

relação aos do hemisfério sul e refletir sobre as condições de dependência às quais 

os trabalhadores são submetidos. O colonialismo se perpetua em um sistema 

pseudodemocrático causador de discrepâncias inaceitáveis. Não podemos afirmar 

que vivemos em um sistema democrático, pois, na realidade, vivemos em uma 
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organização econômica, política e social em que poucos detêm todo conforto e poder, 

enquanto muitos são destinados a mínimas inclusões e máximas exclusões. 

Santos sobreleva que o capitalismo se consolidou em nosso planeta, sendo 

impossível uma transformação total dessa sociedade, devido principalmente às 

relações econômicas já permanentes. O capitalismo é falsamente democrático, pois, 

alicerçado no pensamento neoliberal, ele propõe que os indivíduos são 

uniformemente livres e independentes. Porém, o que ocorre é justamente o contrário: 

as relações de comando ficam definitivamente nas mãos de alguns, enquanto grande 

parte da população mundial vive em condições precárias de vida. Alguns exemplos 

podem ser vistos nos países em desenvolvimento como Índia e Brasil, por exemplo, 

em que grandes empresários detêm a maior parte do lucro, enquanto os trabalhadores 

têm baixos salários e lutam diariamente para manterem o mínimo (e nem isso...) em 

suas casas.  

A partir da leitura de Santos (SANTOS, 1991, 1997, 1999), vejo com maior 

clareza que o sistema capitalista está repleto de supressões e contrastes provocados 

por um sistema que se torna mais e mais cruel. Um padrão é a Europa e os Estados 

Unidos deterem boa parte dos recursos financeiros, enquanto os países em 

crescimento possuírem boa parte dos recursos naturais, cobiçados pelos primeiros 

em razão da imensa riqueza de matérias primas para a produção de bens de 

consumo, como é o caso da Amazônia, a qual está sendo sedentamente explorada e 

disputada pelos exploradores nacionais e estrangeiros. As consequências do 

aproveitamento abusivo da natureza já são sentidas em todo o mundo, mas 

principalmente nos países mais pobres. Outras relações de opressão também são 

naturalizadas, não importando a teia que se forma de discriminações e 

arbitrariedades. Na Índia, a violência sexual contra a mulher, numa cultura em que o 

estupro é praticamente permitido; no Brasil, a disparidade social entre ricos e pobres, 

gerando altos índices de violência; no Oriente Médio, as guerras pela posse do 

petróleo, devastando cidades e deixando milhares de homens, mulheres e crianças 

mortos (as). Eu adiciono as demais violências contra a mulher comumente admitidas 

em diversos países; o desespero de imigrantes deixando seus países em busca em 

arriscadas tentativas uma vida melhor. Essas são formas com que se manifestam os 

despropósitos ocasionados pelo sistema capitalista. São tantas, que deixo ao (à) leitor 

(a) buscar as demais imensuráveis desproporções oriundas deste sistema tão 

excludente.   
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No curta-metragem “Ilha das Flores”9, produzido no ano de 1989, se faz uma 

crítica ferrenha à globalização neoliberal. O filme mostra a imensa produção de lixo 

gerada pelo consumismo exacerbado, que vai parar em um lixão em Porto Alegre - 

RS, onde os porcos são alimentados. Os restos que são considerados impróprios aos 

porcos são descartados, e são consumidos por pessoas que buscam sobrevivência 

naquele local. Enquanto o dinheiro gera o consumo de alimentos industrializados, 

alimentos descartados pelos que retêm a possibilidade de comprá-los são servidos 

aos seres humanos excluídos por uma sociedade capitalista. O alimento que não 

serve nem para os porcos, resta para seres humanos. O filme retrata bem a realidade 

tão criticada por Santos nas políticas econômicas neoliberais. Enquanto alguns 

abocanham a possibilidade de obter as mais diversas formas de consumo, muitos são 

exclusos e vivem em condições miseráveis. O filme é do final da década de 1980, há 

quase quarenta anos, e se mantém atual. O que comprova a fala do autor sobre a 

consolidação do sistema capitalista e sua produção vertiginosa de dissimilitudes.  

Como falar de emancipação em um sistema tão consolidado? Para Santos, as 

“emancipações sociais” são aquelas realizadas pelos pequenos grupos oprimidos e 

se fazem no dia a dia. São por exemplo, os movimentos militantes que surgem contra 

as diversas formas de coerções induzidas pelo sistema capitalista. São organizações 

que lutam pelos seus direitos no hoje e que consequentemente terão reflexos no 

futuro. Nesse prisma, se faz possível a utopia da emancipação. O movimento 

feminista, negro, LGBT, sem-terra, sem-teto, das pessoas com deficiência, sindicais, 

estudantis etc., se fazem a cada dia e têm seu conseguimento através das suas 

pelejas diárias. É nestas emancipações que o autor aposta. 

A consagração do capitalismo exige, na visada de Santos, que o conceito do 

socialismo se apresente de outras maneiras. O autor observa que a concepção de 

socialismo vem sofrendo diversas alterações nestes novos tempos, pois: 

 

Desdobrou-se em múltiplas orientações teóricas, estruturalistas, 
existencialistas, psicanalíticas, fenomenológicas, e os ícones analíticos 
mais salientes foram, talvez, classe, conflito, elite, alienação, 
dominação, exploração, racismo, sexismo, dependência, sistema 
mundial, teologia da libertação. (SANTOS, 1999, p. 200) 

 

                                                
9 https://www.youtube.com/watch?v=-qySt5LwCBg 
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Como expõe Santos, a ideia de socialismo tem tido diversas influências no 

século XXI de diversas orientações que pensam os conflitos vividos pelo homem e 

pela mulher no mundo em que vivem. Diante de tais mudanças sobre a percepção do 

socialismo, se torna relevante, a meu ver, a ideia do autor sobre considerar a 

multiplicidade dos movimentos e das teorias, como também das suas particularidades, 

efetiva para o alcance das emancipações possíveis.  

Além, das diversas faces características deste sistema econômico, é preciso 

considerar a pluralidade das formas de dominação e reação das coletividades 

envolvidas. 

Acerca desse aspecto, raciocina Santos: 

 

Sendo múltiplas as faces da dominação, são múltiplas as resistências e 
os agentes que as protagonizam. Na ausência de um princípio único, 
não é possível reunir todas as resistências e agências sob a alçada de 
uma grande teoria comum. Mais do que de uma teoria comum, do que 
necessitamos é de uma teoria de tradução que torne as diferentes lutas 
mutuamente inteligíveis e permita aos atores coletivos conversarem 
sobre as opressões a que resistem e as aspirações que os animam. 
(BOAVENTURA SANTOS, 1999, p. 202) 

 

O autor argumenta que, como são várias as formas da subjugação, também 

são díspares as oposições dos grupos nelas envolvidos. Devido a esse motivo, não é 

viável compreender todas estas lutas e ideais em uma única teoria. O âmbito de uma 

“teoria da tradução”, que favoreça o diálogo entre as variadas pugnas, impelindo que 

os diversos movimentos troquem uns com os outros acerca das restrições que sofrem 

e às quais resistem, e sobre os desejos e sonhos que os movem como militantes das 

suas causas, me parece uma via fértil para pensar a emancipação. 

Em concordância com a visão de Santos, acredito que neste mundo 

multicultural no qual vivemos, não seria tão adequado confiar em uma mudança única, 

mas em uma teoria comum que abrangesse os mais diversos processos 

emancipatórios. É importante um lugar de fala e escuta mútuas dos movimentos 

sociais. Acrescento que esses encontros deveriam englobar ainda os poderios 

legislativos e executivos, a fim de conquistarem, mesmo que gradativamente, a 

garantia do alcance de seus objetivos. Mesmo que com causas diversas, a 

coletividade em diálogo poderia ganhar forças diante da sociedade civil e do Estado.  



68 
 

O autor considera que se deve levar em conta o multiculturalismo na produção 

teórica sobre as iniciativas dos movimentos libertários e a interdicisplinaridade de 

áreas que se debruçam sobre os movimentos sociais: 

 

O nosso lugar é hoje um lugar multicultural, um lugar que exerce uma 
constante hermenêutica de suspeição contra supostos universalismos 
ou totalidades. Intrigantemente, a sociologia disciplinar tem ignorado 
quase completamente o multiculturalismo. Este tem florescido nos 
estudos culturais, configurações transdisciplinares onde convergem as 
diferentes ciências sociais e os estudos literários e onde se tem 
produzido conhecimento crítico, feminista, antissexista, antirracista, 
pós-colonial. (SANTOS, 1999, p. 201) 

 

Santos aponta para uma atitude multicultural do pesquisador, que exige uma 

posição em desacordo com as totalidades e universalismos. O autor alerta que a 

sociologia disciplinar tem praticamente desconsiderado o fator do multiculturalismo. 

Por outro lado, tal aspecto tem sido constantemente abordado nos estudos culturais, 

onde dialogam com as ciências sociais e os estudos literários, produzindo um 

pensamento mais abrangente. A diversidade das áreas de conhecimento que podem 

abarcar os movimentos sociais deve também ser considerada, visto que, como amplas 

são as manifestações, também são (ou deveriam ser) interdisciplinares suas bases se 

conhecimento. 

O autor convida também a produção científica a estar intrinsicamente ligada a 

esses movimentos sociais, produzindo a partir dessas experiências um discurso 

pontuado na emancipação social. O pesquisador deve investir o seu trabalho em um 

contato dialógico com os movimentos sociais sobre os quais reflete. É nesses 

movimentos que estão concretizadas as experiências emancipatórias. Pois, conforme 

defende Santos, as atividades relacionadas à emancipação estão associadas a 

experiências populares, que embasam (ou deveriam embasar) e concretizam (ou 

deveriam concretizar) a produção teórica. 

O autor sugere um trabalho político que reúna as experiências emancipatórias 

empreendidas pelos movimentos sociais em seu próprio processo direcionado a uma 

transformação societária mais determinante. Nos movimentos sociais está a chance 

de modificações, mesmo que sejam modestas, mas que interfiram de alguma forma 

na projeção do futuro. 

Santos sugere: 
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Recuperar a esperança significa, neste contexto, alterar o estatuto da 
espera, tornando-a simultaneamente mais ativa e mais ambígua. A 
utopia é, assim, o realismo desesperado de uma espera que se permite 
lutar pelo conteúdo da espera, não em geral, mas no exato lugar e 
tempo em que se encontra. A esperança não reside, pois, num princípio 
geral que providencia por um futuro geral. Reside antes na possibilidade 
de criar campos de experimentação social onde seja possível resistir 
localmente às evidências da inevitabilidade, promovendo com êxito 
alternativas que parecem utópicas em todos os tempos e lugares exceto 
naqueles em que ocorreram efetivamente. É este o realismo utópico que 
preside às iniciativas dos grupos oprimidos que, num mundo onde 
parece ter desaparecido a alternativa, vão construindo, um pouco por 
toda a parte, alternativas locais que tornam possível uma vida digna e 
decente. (SANTOS, 1999, p. 213) 

 

A utopia hoje se configura, na acepção dada pelo autor, na recuperação da 

esperança, de uma forma mais dinâmica e flexível. É a luta por algo que se deseja 

alcançar, não em uma totalidade, mas naquele lugar e tempo em que estão implicados 

determinados agrupamentos de pessoas. Esta esperança está nos campos da 

vivência social, onde é possível lutar pelo que parece impossível e ir conquistando 

paulatinamente seus direitos. É nos movimentos de resistência dos diversificados 

grupos oprimidos que mora a utopia já tão desacreditada. É nas pequenas vitórias 

locais que vai se construindo gradativamente em cada grupo a possibilidade de mais 

igualdade, tornando possíveis mais dignas e decentes as vidas destes sujeitos. 

As resistências estão (ou deveriam estar) presentes no dia a dia dos oprimidos, 

e não têm êxito da noite para o dia, são feitas a partir de muita insistência, e as suas 

conquistas são gradativas e diárias. Enquanto um determinado grupo consegue um 

avanço relacionado à sua causa, um outro inicia sua tentativa e resiste diariamente 

em nome do seu sonho. Olho para hoje e percebo como é gradual a conquista dos 

direitos pelos segmentos oprimidos. 

A discussão sobre os direitos das mulheres, por exemplo, em tempos atuais, 

tem ganhado mais espaço e, através de leis e inúmeras discussões, tem angariado 

lugar nas redes sociais e na mídia, mas, a luta continua diária, sendo as formas de 

opressão constantes. 

A Lei 11.34010, conhecida como Lei Maria da Penha, foi sancionada em agosto 

de 2006, objetivando aumentar e realçar o rigor das punições relativas a violência 

contra a mulher. Apesar da consolidação da lei, alguns dados a seguir sobre a 

violência contra a mulher demonstram que os índices são altíssimos: pesquisa 

                                                
10 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm 
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realizada em janeiro de 2018 pelo Data Folha11 divulga que uma parcela de 42% das 

mulheres brasileiras com 16 anos ou mais relataram já terem sofrido assédio sexual. 

Das que declaram ter sido assediadas, o relato é maior entre as mulheres com maior 

nível de escolarização e de maior renda do que as mulheres com menos nível de 

escolarização e menor renda. 

Segundo o Mapa de Violência Contra a Mulher (WAISELFISZ, 2015), entre os 

anos de 1980 e 2013, aumentou consideravelmente o número de mulheres 

assassinadas, sendo um total de 106.093 o número de vítimas que, em 1980, era de 

1.353 mulheres e, em 2013, passou para 4.762. Ou seja, um crescimento de 252%; 

O Brasil ocupa a 5ª posição no índice de homicídios contra a mulher, com uma 

proporção de 4,8 homicídios por 100 mil mulheres. As mulheres negras são as mais 

frequentes vítimas dos homicídios, sendo que os índices inclinam-se historicamente 

sobre as mulheres brancas. O aumento de crimes hediondos contra a população 

negra cresceu consideravelmente. Outro dado alarmante é que, entre os homicídios 

contra mulheres, predominam meios como estrangulamento, sufocação, objetos de 

cortes e penetrantes, assinalando maior existência de “crimes de ódio” ou por razões 

banais, enquanto nos homicídios contra homens prevalece o uso da arma de fogo. 

35,1% das mulheres assassinadas foram vítimas de seus parceiros ou ex-parceiros, 

tendo maior afluência entre as mulheres jovens e adultas. O local do homicídio contra 

as mulheres é relevante, visto que 27,1% ocorrem em seus domicílios. A violência 

física contra mulheres se apresenta com mais persistência e repetidas vezes, sendo 

diários ou pelo menos uma vez por semana, assim como a violência sexual. 

 Conforme os dados apresentados, fica perceptível que apesar do notável 

fortalecimento dos movimentos de luta e resistência feministas, podemos observar 

que os índices de violência contra a mulher ainda são alarmantes e, infelizmente, 

continuam crescentes. Percebo que a maior parte dos assassinatos contra as 

mulheres se fazem de maneira torpe e cruel. Não reduzo só as formais mais drásticas 

de violência contra a mulher, que são a morte e os crimes físicos e sexuais. Mas 

saliento ainda, para os “crimes” socialmente acatados, que são os assédios sexuais 

diários que nós mulheres sofremos nas ruas, no trabalho etc., os preconceitos no 

ambiente corporativo, em casa e nos ambientes sociais em geral. E ainda as 

                                                
11 https://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2018/01/1949701-42-das-mulheres-ja-
sofreram-assedio-sexual.shtml 
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violências psicológicas e emocionais, ainda pouco abordadas. A tomada de 

consciência é gradativa e vem se apresentando de forma lenta. Mas, em concordância 

com Santos, não temos como preconizar uma emancipação em totalidade, mas nos 

pequenos movimentos, aqueles que se fazem em suas lutas diárias. O feminismo é 

um destes inúmeros movimentos, que seguem seus combates e resistências em um 

mundo predominantemente machista. Mas, que mesmo em um turbilhão de forças 

contrárias, caracterizadas pelas diversas exclusões e dominações, tem alcançado 

algumas conquistas, que podem até parecer a princípio mínimas, mas que se tornam 

gigantes diante da consolidação das formas de opressão.  

 Embora, representantes destes movimentos ainda ocupem em pouquíssimo 

número cargos do poder legislativo e executivo, devemos considerar a importância 

desta assunção no painel político. Em março de 2018, Marielle Franco, vereadora do 

munícipio do Rio de Janeiro, foi executada a tiros, em seu veículo, junto com o seu 

motorista. Era uma mulher negra, nascida e criada na favela da Maré, socialista, 

militante e lésbica. Representava diversos grupos de oprimidos. Provavelmente, foi 

assassinada pela milícia carioca, e, em seu mandato, lutou por mais igualdade e 

justiça. Infelizmente teve sua voz calada por um grupo de opressores. Mas, a voz de 

Marielle Franco ressoa entre os movimentos que ela defendia, em alguns lugares, e 

em poucos cargos políticos, encontramos representantes destes movimentos 

oprimidos. A luta é diária também para estes representantes, como para os 

movimentos sociais. Mas, precisamos de indivíduos vindos destes grupos, para que 

seja possível alcançar através de leis e projetos, direitos mais iguais. 
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CAPÍTULO 3 

 

PRÁTICAS DE MEDIAÇÃO TEATRAL 

COM ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

Desde que decidi que pesquisaria a formação espectadores (as) estudantes da 

EJA, conectada com a emancipação, constatei que seria necessário que eu 

incrementasse a minha formação continuada enquanto espectadora e deveria assistir 

diversos espetáculos, e aumentei consideravelmente a minha ida ao teatro. Senti que 

minha pesquisa poderia ser útil em incentivar uma pequena parcela de moradores de 

Ouro Preto - MG a frequentar espetáculos. Como espectadora, percebia o quanto o 

teatro me fazia bem, me sentia mais feliz em assistir espetáculos, mais pensante, mais 

reflexiva, é como se o teatro me alimentasse de muitas coisas...\Será que eu poderia 

como pesquisadora e mediadora instigar experiência semelhante em outras pessoas? 

Inicialmente, quis muito abranger o maior número possível de participantes e 

espetáculos, tendo em vista os projetos que havia conhecido e que descrevi 

brevemente no Capítulo 1, alguns deles de grande porte. Porém, diante da minha 

disponibilidade de tempo, trabalhando oito horas por dia, do baixo número de 

produções teatrais apresentados na cidade, do estreitamento do calendário escolar, e 

da falta de recursos para levar os estudantes ao teatro, foi possível apenas trabalhar 

com duas turmas de uma escola municipal e levar uma apresentação teatral a essa 

escola12. As mediações pré, durante (debate logo após a fruição) e pós-espetáculo 

em torno da apresentação de uma leitura dramática que constituem as minhas ações 

de pesquisa. Os dados foram registrados por meio de anotações, transcrição de 

áudios e imagens dos encontros que conduzi com os (as) estudantes de EJA, sempre 

acompanhados de sua professora de português, grande parceira. 

Antes de iniciar os encontros e tendo há alguns anos lecionado para estudantes 

de EJA exatamente na mesma escola, diante das injustiças e desigualdades vividas, 

principalmente por um público excluído de seus direitos básicos, como é o caso de 

grande parte dos estudantes da EJA, eu me questionava: o teatro poderia se colocar 

como uma forma de reflexão sob a realidade? Ele poderia contribuir na formação de 

                                                
12 Para ser mais precisa, foram apresentadas duas leituras dramáticas diferentes na cantina 
da escola, mas optei pela primeira, que gerou um número mais expressivo de dados 
relacionados à emancipação. 
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sujeitos mais críticos? Seria possível pensar a mediação teatral como um caminho de 

emancipação daquelas pessoas que se tornariam participantes da pesquisa? 

As ações da pesquisa foram feitas na Escola Municipal Monsenhor João 

Castilho Barbosa, situada na área central da cidade de Ouro Preto - MG. Havia criado 

bons laços de confiança com a administração escolar, e a diretora se mostrou 

disponível para que eu pudesse executar as ações na instituição. A escola funciona 

nos três turnos com o Ensino Fundamental, sendo o horário noturno exclusivo para as 

turmas de EJA. 

No caso da EJA, os (as) estudantes eram, em sua maioria, moradores (as) dos 

bairros periféricos da cidade. Alguns (as) dos (as) estudantes vêm dos distritos e 

subdistritos do município de Ouro Preto e levam um tempo considerável até a escola. 

A faixa etária é diversificada, entre os 15 e 80 anos. Como é característico da EJA no 

Brasil, os (as) estudantes também são trabalhadores (as). As turmas que participaram 

da pesquisa foram a 5ª e a 6ª Séries, sendo que, na escola, usa-se o termo “Série” 

para a EJA e não “Ano” como para as demais turmas do Ensino Fundamental dos 

turnos da manhã e tarde. 

A metodologia seguiu o esquema já descrito anteriormente: ações mediadoras 

pré, durante e pós espetáculo. A diretora e a professora solicitaram que a 

apresentação fosse realizada em uma sexta-feira, pois a escola tem um projeto 

chamado “Sexta Legal”, que promove atividades diferentes das aulas cotidianas, 

como atrações artísticas ou culturais, no intuito de trazer um momento de maior 

interesse para os (as) estudantes e mantê-los (as) na escola, já que a sexta-feira é 

um dia em que os discentes costumam não ir à escola. 

A escolha da cena ou espetáculo teatral se deu a partir da facilidade logística 

do meu orientador, que é integrante do grupo de teatro e música DUO DAIA13. Uma 

vez, que ele se ofereceu para fazer a leitura dramática14 da peça teatral “A 

ascensorista”15 sem custos e isso possibilitou  o planejamento e a execução das ações 

da pesquisa. Eu já havia assistido à apresentação quando fora apresentada para (as) 

os estudantes dos cursos de Artes Cênicas na UFOP, dentro da programação de uma 

das ingressadas, tal como chamam atualmente as antigas “calouradas”. Desse modo, 

                                                
13 Maiores informações no site https://www.duodaia.com/ 
14 Caso o (a) leitor (a) se interesse, há o vídeo decorrente da filmagem de uma das apresentações da 
leitura dramática no endereço eletrônico https://www.youtube.com/watch?v=v3JamLhH_7w 
15 Caso o (a) leitor (a) se interesse, o texto dramático de “A ascensorista”, de Davi de Oliveira Pinto é 
o Anexo 1 desta dissertação. 
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eu já dispunha de informações, memórias, sensações com as quais fizera minha 

leitura individual do que os (as) estudantes iriam ver. 

Dentro dessa leitura, estava a convicção de que a peça que seria lida tinha 

elementos que favoreceriam trabalhar a emancipação. O texto dramático tem 

enquanto tema o dia a dia de uma trabalhadora que opera um elevador em um edifício 

comercial e residencial localizando no centro de uma cidade grande. Vão passando 

por ela diferentes personagens e, diante das relações que se estabelecem entre a 

ascensorista Judite e aqueles (as) que se aproximam dela ou que utilizam o elevador, 

a dramaturgia vai mostrando diversas facetas da personalidade da protagonista. Por 

ter como personagem central uma profissional muitas vezes tornada “invisível” devido 

à sua função e o modo como a maioria das pessoas que dispõem de seu trabalho se 

relacionam com as ascensoristas de maneira geral, e  também devido à profissão ser 

exercida em geral por mulheres (quase sempre) não favorecidas do ponto de vista 

socioeconômico, o trabalho artístico me pareceu muito acertado para servir como 

ponto de partida para ações e reflexões que se tornassem “trilhos” possíveis de 

emancipação não somente para os (as) estudantes, mas para mim mesma e para a 

professora que acompanhou toda essa trajetória. 

Esses fatores me levaram a definir o que se tornou o objeto de fruição na 

pesquisa. Passo agora a descrever e refletir sobre cada etapa da ação da pesquisa 

na escola. 
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3.1 MEDIAÇÃO PRÉ-ESPETÁCULO 

 

3.1.1 PRIMEIRA PRÁTICA: (RE) CONHECENDO O ESCOLA 

 

Realizei um trabalho inicial de observação do espaço, da escola, dos (as) 

estudantes e das aulas da professora. O espaço físico desta escola é parecido com 

as demais escolas públicas em que já dei aula no município, ou seja, repleto de grades 

nas janelas e portas, carteiras rabiscadas e quebradas, sendo que a disposição nas 

salas de aula consiste em carteiras distribuídas em fileiras voltadas para a mesa do 

professor e um quadro negro. O espaço reflete o funcionamento repleto de leis e 

regras presentes no sistema escolar.  

A organização do espaço escolar, seja nesta escola ou em outras nas quais 

também lecionei, sempre me causou um certo incômodo. As carteiras, lado a lado, de 

maneira tradicional, reforçam a centralização da figura do (a) professor (a) como 

detentor da autoridade e do conhecimento. A meu ver, essa forma – que, por sinal, se 

assemelha ao teatro à italiana, com a plateia toda voltada para o placo – contribui para 

a concentração do poder nas mãos do professor, refletindo uma relação de oprimido 

e opressor entre discentes e docentes. Não é, necessariamente, que esta organização 

do espaço causa uma relação de opressão, mas outras formas de utilização do espaço 

que contribuem para um vínculo mais próximo e equânime, tal como dispor as 

carteiras em círculo, em que todos possam se enxergar e na qual o (a) professor (a) 

encontra-se em uma posição igual ao dos (as) estudantes, pode servir encorajamento 

para a busca de relações mais democráticas, mas voltadas para um horizonte 

emancipatório mútuo. 

O uso de grades na portas e janelas me remete a um espaço prisional. Lembro 

uma vez, em uma escola onde trabalhei, que os (as) estudantes, ao final da aula, 

pendurados (as) nas grades do portão, gritavam em coro: “Cadeia, cadeia, cadeia!” 

Eles estavam chamando a escola de cadeia. O lugar destinado à construção do 

cidadão pela via do conhecimento, particularmente compatível a processos de 

autonomia e emancipação, estava sendo chamado por eles de “cadeia”, o lugar 

destinado ao cumprimento de penas decorrente de crimes cometidos.  

A Escola Municipal Monsenhor João Castilho Barbosa como já dito, é repleta 

de grades. As grades, além de uma forma de proteção para prevenir de roubos na 

escola, sãos usadas para evitar que os (as) estudantes fujam daquele espaço. O ideal, 
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me parece, seria desenvolver um espaço de mais confiança e boa convivência, em 

que fosse prazeroso para educandos (as) e educadores (as) estarem na escola. 

Assim, não teria sentido cercear o direito de ir e vir. 

Na EJA, os (as) estudantes têm um pouco mais de liberdade do que os (as) do 

Ensino Fundamental, pois, por serem trabalhadores (as), podem chegar mais tarde, 

por exemplo. De qualquer forma, me questiono se este espaço não contribui também 

para a reprodução das relações de opressão: será que essa configuração espacial, 

além do controle cotidiano dos (as) estudantes, reflete simbolicamente o controle do 

povo pelo Estado (ou pelas elites econômicas)?                                                                             

A turma da 5ª Série era composta de poucos (as) estudantes. Além do quê, as 

minhas intervenções ocorriam no primeiro horário e a maior parte chegava no início 

do segundo horário. Os encontros ficavam restritos a um reduzido número de 

discentes e a presença destes era irregular. A turma era diversificada, com alguns (as) 

estudantes ainda na fase da adolescência, alguns senhores e algumas senhoras, mas 

a maior parte era composta por jovens entre vinte e trinta anos. Havia também um 

estudante cadeirante que era acompanhado por uma monitora. 

A turma da 6ª Série era formada um número maior de estudantes, na sua 

maioria jovens e ainda na fase da adolescência. Também havia mulheres mais velhas 

vindas de um subdistrito da cidade e moradoras da periferia, assim como os (as) 

demais estudantes. A turma era mais agitada que a da 5ª Série, e minhas ações com 

esses (as) estudantes acontecia no segundo horário. 

A inconstância na frequência dos (as) participantes nas ações prejudicou a 

continuidade das ações tal como eu as havia planejado, principalmente pela chegada 

de alguns (umas) os (as) mais tarde na escola e daquele (as) que faltavam. Este 

aspecto será perceptível nas falas transcritas que apresento mais adiante, em que 

alguns (as) estudantes aparecem citados (as) apenas uma única vez. Haveram 

participantes que tomaram parte nas atividades em apenas um ou dois encontros. 

Essa situação foi mais um desafio dessa pesquisa. Como efetivar atividades de 

mediação teatral enquanto caminho de emancipação, se tínhamos uma inconstante 

presença de alguns (as) estudantes? 

Penso que a metodologia a ser utilizada com uma faixa etária tão diversificada 

deveria conter ações que abrangessem todos (as) os (as) participantes, evitando 

exclusões. Acreditei muito nas rodas de conversa como recurso principal. Procurei 

enfatizar o lugar da fala e da escuta, no intuito de além de trabalhar conteúdos de 
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teatro, estabelecer uma relação de empatia e familiaridade, valorizando a experiência 

de cada indivíduo. Experiência advinda dos acontecimentos que perpassaram a vida 

de cada um e o que ocorreu durante as ações de mediação teatral. 

Retomo Bondía, que caracteriza o sujeito da experiência enquanto alguém que 

 

[...] não é o sujeito da informação, da opinião, do trabalho, que não é o 
sujeito do saber, do julgar, do fazer, do poder, do querer. Se escutamos 
em espanhol, nessa língua em que a experiência é “o que nos passa”, 
o sujeito da experiência seria algo como um território de passagem, 
algo como uma superfície sensível que aquilo que acontece afeta de 
algum modo, produz alguns afetos, inscreve algumas marcas, deixa 
alguns vestígios, alguns efeitos. Se escutamos em francês, em que a 
experiência é “ce que nous arrive”, o sujeito da experiência é um ponto 
de chegada, um lugar a que chegam as coisas, como um lugar que 
recebe o que chega e que, ao receber, lhe dá lugar. E em português, 
em italiano e em inglês, em que a experiência soa como “aquilo que nos 
acontece, nos sucede”, ou “happen to us”, o sujeito da experiência é 
sobretudo um espaço onde têm lugar os acontecimentos. (BONDÍA, 
2002, p. 24) 

 

O autor propõe que o sujeito da experiência não é obrigatoriamente o que emite 

uma opinião superficial, baseada em fatos que se sucedem aceleradamente, não é o 

sujeito que se impõe, é o sujeito em que algo se passa, que é afetado pela vivência e 

que produz a partir daí. É onde chegam as percepções, as sensações, as vivências. 

É onde ocorrem os acontecimentos. A experiência está vinculada à sensibilidade, e o 

que se faz a partir dela. Nas ações de mediação, explorei tanto a experiência que cada 

um traz consigo, como a experiência que se passou em cada um (a) e entre nós, 

durante a pesquisa-ação. A experiência do (a) espectador (a) nas atividades 

mediadoras pré, durante e pós-espetáculo. Os (as) participantes foram foi sendo 

cuidadosamente preparado (as) para a apresentação através da sua própria 

experiência para usufruir inteiramente da cena, se tornando produtores (as) cada qual 

do seu próprio poema. 

Fui acompanhada durante as ações por um colega de Mestrado, Emerson 

Fernandes Pereira, cuja pesquisa abrangia também a mediação teatral, mas sob outra 

ótica. Combinamos com a professora de português que, inicialmente, faríamos um 

trabalho de observação para posteriormente realizar um trabalho interdisciplinar com 

as suas aulas. Somente depois dessas duas etapas é que faríamos ações mediadoras 

pré, durante e pós-espetáculo. Como o acento da minha pesquisa era na 

emancipação por meio da mediação teatral, eu acrescentava a cada encontro uma 
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reflexão cercada de atividades que se colocassem enquanto fatores emancipatórios 

para todos (as) nós, participantes da pesquisa. Essa minha ênfase não prejudicava 

em nada a ação de pesquisa do meu colega, portanto, foi uma parceria harmoniosa 

entre dois pesquisadores em formação. 

Esta etapa da observação foi importante para a definição das ações que seriam 

realizadas com o grupo, assim como de qual metodologia seria usada. Não existem 

em atividades que englobam a arte e a educação metodologias fixas e imutáveis, pois 

é necessário conhecer as necessidades e especificidades de cada conjunto de 

estudantes para ir conduzindo o processo ensino-aprendizagem da maneira mais 

adequada. Não existe uma receita pronta para se trabalhar a mediação teatral: ela 

pode envolver rodas de conversas, improvisações, jogos teatrais, visitas aos espaços 

culturais, enfim, uma infinidade de práticas que devem ser escolhidas e empreendidas 

de acordo com a realidade de cada público e, certamente, de cada professor (a). 

Por vezes, como já disse antes, se pretende executar um projeto grande, em 

que ocorram inúmeras idas ao teatro, diversas ações mediadoras pré, durante e pós-

espetáculo, mas por motivos de logística, falta de tempo e recursos, estes objetivos 

não se tornam reais. No caso da minha pesquisa, foi preciso compreender a situação, 

as possibilidades concretas, a cada dia, dentro do contexto da escola e da oferta 

teatral do município, e exercer uma metodologia compatível com o que era viável, 

buscando ações de mediação teatral que possibilitassem, mesmo que muito 

gradativamente, ocasiões para a emancipação dos (as) participantes. 

 

3.1.2 SEGUNDA PRÁTICA: AULA DE PORTUGUÊS E DESPERTAR TEATRAL 

 

No segundo encontro, aproveitamos que a professora estava trabalhando o uso 

dos “porquês” na língua portuguesa e fomos introduzindo aspectos teatrais em 

interdisciplinaridade com as aulas de português. Para que os estudantes 

aprendessem o correto uso, segundo a norma culta, em cada frase, levamos frases 

de textos dramáticos em que o termo ou a expressão estava presente o “porque”. Os 

(as) estudantes, ouvindo as entonações da leitura em voz alta feita por mim e 

Emerson, tinham que descobrir qual era a forma adequada de se utilizar a cada fala 

emitida. Neste encontro, introduzimos sutilmente, ou mesmo subliminarmente, 

questões referentes ao trabalho de entonação vocal e construção de personagens. 
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“Brincamos” com trechos de textos peças teatrais famosas, introduzindo também 

fragmentos da literatura dramática.  

Nesse encontro, mesmo que maneira muito efêmera, ouviram falas de “Tartufo” 

(Molière, 1975), “Casa de Bonecas” (Henrik Ibsen, 2003), “Vestido de Noiva” (2003, 

Nelson Rodrigues, 2003) e “O Beijo no Asfalto” (Nelson Rodrigues, 2003), entre outros 

dramaturgos consagrados. Procuramos introduzir as frases de forma lúdica, 

apresentando as entonações e nuances da fala, como se os personagens estivessem 

conversando. Pretendi, neste momento, despertar inicialmente o interesse dos 

estudantes pelo teatro. Mesmo que possa parecer uma ação irrisória, observei que 

uma leitura diferenciada destes textos já envolveu de alguma forma os (as) 

estudantes, pois fugiu do que vivem em seus cotidianos em sala de aula, onde a leitura 

em voz alta resulta mecanizada por processos indevidos de alfabetização. Entendo 

que apresentei aos (às) estudantes elementos artísticos que eles até então não 

conheciam de perto, provocando um maior acesso cultural. 

Para Martins, levar estudantes a terem um maior contato com a arte deveria 

ser uma tarefa da escola, porém, é o que normalmente não ocorre: 

 

O ser humano é um ser de escolhas, de decisões, não está só no 
mundo, mas intervém nesse, podendo transformá-lo a partir de um 
processo criativo. Porém, a própria escola comumente não oferece 
ações e provocações para o aluno se desenvolver criativamente e 
promover o acesso cultural. Normalmente reproduz as diferenças 
sociais já existentes na sociedade, deixando de estimular crianças, 
jovens e pais à vivência de experiências artísticas e culturais, boa parte 
oferecida de forma gratuita. (MARTINS In MARTINS, 2014, n/p)  

 

Tal como aponta a autora, a escola deveria ser um espaço que disponibilizasse 

atividades para os (as) estudantes em que se potencializasse a criatividade e se 

realize o acesso cultural. No entanto, a realidade é que as instituições escolares em 

geral acabam não motivando os (as) estudantes e seus (suas) familiares a usufruírem 

das obras artísticas, reforçando as distâncias sociais que já ocorrem fora da escola. 

Para muitos (as) participantes desta pesquisa-ação, foi para eles (as), neste momento, 

que se deu o primeiro contato com o texto de importantes autores de peças teatrais. 

Mesmo que de forma ainda muito incipiente, esta introdução dramatúrgica trouxe a 

eles um novo acesso cultural. 
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3.1.3 TERCEIRA PRÁTICA: O NOSSO COTIDIANO 

 

Aos poucos, as rodas de conversa foram abrindo espaço para uma relação 

mais afetiva e de confiança entre mim, Emerson, os estudantes e a professora. No 

terceiro encontro, levei a canção “Cotidiano”, de Chico Buarque e informei quem é o 

cantor e compositor e qual a sua atuação na cultura brasileira. Distribuí folhas com a 

letra da canção. Os participantes ouviram. 

 

Todo dia ela faz tudo sempre igual / Me sacode às seis horas da manhã 
/ Me sorri um sorriso pontual / E me beija com a boca de hortelã.... Todo 
dia ela diz que é pra eu me cuidar / E essas coisas que diz toda mulher 
/ Diz que está me esperando pro jantar / E me beija com a boca de 
café...Todo dia eu só penso em poder parar / Meio dia eu só penso em 
dizer não / Depois penso na vida pra levar / E me calo com a boca de 
feijão...Seis da tarde como era de se esperar / Ela pega e me espera no 
portão / Diz que está muito louca pra beijar / E me beija com a boca de 
paixão...Toda noite ela diz pra eu não me afastar /  Meia-noite ela jura 
eterno amor / E me aperta pra eu quase sufocar / E me morde com a 
boca de pavor.16 

 

Logo após a fruição, propus que falássemos de nossos respectivos cotidianos. 

Em roda, todos os presentes contaram sobre sua rotina. Os estudantes ficaram 

extremamente tímidos. Eu e Emerson, com a professora, fomos insistindo para que 

falassem. Percebi, em muitos estudantes, uma falta de vontade, como se os sonhos 

estivessem esquecidos. 

Para Freire, o educador trabalha com pessoas em transformação, cheias de 

ânsias, temores e desejos. É preciso perceber com delicadeza a história pessoal de 

cada um: 

 

O nosso é um trabalho realizado com gente, miúda, jovem ou adulta, 
mas gente em permanente processo de busca. Gente formando-se, 
mudando, crescendo, reorientando-se, melhorando, mas, porque gente, 
capaz de negar os valores, de distorcer-se, de recuar, de transgredir. 
Não sendo superior nem inferior a outra prática profissional, a minha, 
que é a prática docente, exige de mim um alto nível de responsabilidade 
ética de que a minha própria capacitação científica faz parte. É que lido 
com gente. Lido, por isso mesmo, independentemente do discurso 
ideológico negador dos sonhos e das utopias, com os sonhos, as 
esperanças tímidas, às vezes, mas às vezes, fortes, dos educandos. Se 
não posso, de um lado, estimular os sonhos impossíveis, não devo, de 
outro, negar a quem sonha o direito de sonhar. Lido com gente e não 

                                                
16 https://www.vagalume.com.br/chico-buarque/cotidiano.html 
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com coisas. E porque lido com gente, não posso, por mais que, 
inclusive, me dê prazer entregar-me à reflexão teórica e crítica em torno 
da própria prática docente e discente, recusar a minha atenção 
dedicada e amorosa à problemática mais pessoal deste ou daquele 
aluno ou aluna (FREIRE, 1996, p. 144). 

 

O autor chama o (a) educador (a) a um compromisso com a “responsabilidade 

ética”, insistindo em que, ao lidar com pessoas, não deve negar aos (às) estudantes 

o “direito de sonhar”, mesmo que, em sua percepção pessoal, não acredite em 

“utopias”. Por lidar com gente e não com objetos, não deve recusar a solicitude diante 

dos problemas pessoais dos (as) estudantes. Estudantes estão, como todo ser 

humano, em permanente transição, são capazes tanto de almejarem e irem em busca 

da concretização dos seus sonhos quanto de ceder e se acomodarem. O (a) educador 

(a) dá força para quem sonha continuar desejando e alento para quem não sonha, 

quem sabe, resgatar ou inventar uma motivação.  

 

 
 

FIGURA 1 - Encontro sobre o cotidiano e música “Cotidiano” 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Os depoimentos na sequência são de estudantes da 5ª Série sobre os seus 

cotidianos. Para garantir o anonimato, numerei os estudantes conforme a ordem de 

suas falas nas rodas de conversa, que foram todas registradas em áudio. 

 

“ - Levanto umas nove horas, ajudo a minha mãe a arrumar a casa, não 
trabalho, tô desempregado, três horas jogo bola com a rapaziada.” 
(Estudante 8).  
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“ - Eu sou afastado tem cinco anos, aí fico em casa. Ajudo a minha 
esposa, faço obrigação de casa. Tive problema de saúde, que o 
potássio meu é baixo. Trabalhava em um bar doze anos, aí tive que 
afastar. Voltei a estudar que o INSS pediu para eu estudar. Eles falaram 
que à toa eu não posso ficar né? Tenho trinta e nove anos” (Estudante 
1) 
 
“ - Eu tenho dezesseis anos, acordo umas dez e meia, tomo café, dou 
uma volta no campo, jogo um play, mexo no WhatsaApp. Final de 
semana eu vou chamar o pessoal para jogar bola, chamar seu filho, né, 
fessora? Vou assistir jogo, vou na igreja, na Assembleia. ” (Estudante 
2) 

 

Os (as) participantes denotam uma vida comum e de poucos recursos 

financeiros. Não veem muita perspectiva no futuro. Trazem muito da cultura de que 

fazem parte, como o futebol e a religião evangélica, predominante entre os (as) 

estudantes das duas turmas. Ao se trabalhar a emancipação dos discentes, a escola 

deve (ou deveria) compreender a realidade desses estudantes, como as suas 

condições culturais e sociais. 

Freire ressalta:  

 

É o meu bom senso, em primeiro lugar, o que me deixa suspeitoso, no 
mínimo, de que não é possível à escola, se, na verdade, engajada na 
formação de educandos educadores, alhear-se das condições sociais 
culturais, econômicas de seus alunos, de suas famílias, de seus 
vizinhos. (FREIRE, 1996, p.63) 

 

Segundo o autor, escola deve acercar-se das condições que da realidade dos 

(as) estudantes, como suas relações familiares, comunitárias, sociais, culturais etc. O 

encontro que estou focalizando aqui me possibilitou conhecer melhor a realidade 

destes (as) participantes, que pode se dar como um caminho inicial para favorecer o 

desenvolvimento da autonomia e instigar a emancipação. É preciso conhecer suas 

histórias, seus cotidianos, seus sonhos, suas frustrações etc., para compreender o 

que trazem como experiência. E como essa experiência podem contribuir para a 

construção de processos emancipatórios.  

A mesma prática foi realizada com os (as) estudantes da 6ª série:  

 

“-Trabalho com telhado, sou ajudante de carpinteiro, assim bem dizer 
eu auxilio. Eu e o dono... aprendo todo dia. Cada dia que eu saio de 
casa é uma novidade diferente. Trabalho até a hora que acabar o 
serviço, não sou fichado. É isso mesmo. Até não ter a luz do sol. Passo 
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em casa, tomo um banho, arrumo e venho para a escola. Todo dia. Tem 
dia que não trabalho, não sou fichado. ” (Estudante 3) 
 
“ - Eu agora tô parada, né? Mas até final de abril eu tava trabalhando. 
Eu levantava cinco e meia da manhã para fazer minha marmita, levar a 
menina para a aula. Aí vinha trabalhar, trabalhava de oito às cinco, 
arrumava para vir para a aula e vinha... chegava em casa umas dez e 
quarenta e ia dormir. ” (Estudante 4) 
 
“- Eu acordo cinco horas da manhã, vou levar a minha filha no ponto de 
ônibus, volto, durmo um pouquinho e depois faço meu serviço. Aí meio 
dia busco ela, almoço e mais tarde venho para a escola. Caminho uma 
hora e dez até chegar no ponto de ônibus. Saio daqui e chego em casa 
meia noite e vinte.” (Estudante 5) 

 

A Estudante 5 é moradora de um subdistrito do município de Ouro Preto. Ela 

demora um longo tempo para chegar na escola e, depois do turno escolar, em casa. 

Como ela, suas duas irmãs também são estudantes da 6ª série e percorrem o mesmo 

longo caminho todos os dias para ir e vir do colégio. Me impressionou o esforço destas 

estudantes para estarem na escola. Os desafios são grandes para que elas se 

mantenham diariamente naquele espaço. Mas, como ocorre em movimentos de luta, 

as estudantes resistem às adversidades para alcançaram seus objetivos.  

A realidade dos (as) estudantes da EJA que participarem da pesquisa é de 

pessoas que batalham para sobreviver e para estar em sala de aula. São sujeitos 

cujos direitos foram, na prática, retirados. Os (as) estudantes trabalhadores (as) têm 

a dupla jornada de trabalhar e estudar, superam múltiplos impasses para se manterem 

na escola, como o (a) estudante que trabalhava arduamente para se manter como 

autônomo, a estudante que acordava às cinco da manhã e chegava tarde da noite em 

casa e a estudante que caminhava uma hora e dez minutos para chegar ao ponto da 

condução até a escola e, depois, o mesmo para voltar para casa.  

Os (as) discentes traziam trajetórias muito parecidas, enquanto vítimas da 

pobreza e da luta pela sobrevivência. O grupo integrava um grande contingente de 

pessoas que lidam com um dia a dia extremamente custoso e é preciso que se 

respeitem tais identidades. São sujeitos cujos direitos foram negados e levados à 

exclusão. A escola, como espaço de encontro destes indivíduos, torna-se um lugar de 

troca das experiências das opressões e das resistências. É um local onde docentes e 

discentes podem pensar juntos (as) um caminho de enfrentamento e alteração dos 

respectivos cotidianos.  

A professora disse o seguinte durante a roda de conversa sobre o cotidiano: 
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“ - Minha rotina é: acordo às da manhã, faço o café, cinco e trinta e cinco 
eu desço o morro Santana, pego uma van para Mariana, fico na van 
durante uma hora para chegar na [outra] escola em que eu trabalho. Aí 
eu trabalho até onze e meia, chego mais ou menos uma hora da tarde 
[em Ouro Preto]. Fico em casa de duas às cinco, aí eu desço e trabalho 
à noite. No sábado, dou curso de Crisma, fico na minha casa com a 
minha família. E no domingo faço um trabalho voluntário, às sete e meia 
da manhã, na Sociedade São Vicente de Paula. Depois disso, é família 
e família. Trabalho em três escolas. Faço isso todos os dias. É normal 
eu me deitar às onze e meia. Preparo aula, mas minha filha ajuda em 
casa, senão eu não conseguiria. Tenho mais de cem alunos por dia. Na 
outra escola, eu dou aula para todas as turmas. Tenho cinquenta e dois 
anos. ” (Professora) 

 

A professora tem uma rotina corrida, trabalha em três escolas e sustenta a 

família. É uma mulher forte e batalhadora. Desde o início, se mostrou interessada na 

pesquisa. Nos momentos em que estava junto a mim e Emerson, fora da sala de aula, 

contou sobre sua vida cheia de compromissos, do esforço de dar tantas aulas, do seu 

marido que faz um tratamento médico delicado. Ela é uma mulher determinada e que 

mantém uma excelente relação com os (as) estudantes. Em nenhum momento ela 

agiu de forma autoritária com os (as) educandos, os (as) respeita, os (as) ouve e 

acredita na prática educativa enquanto melhoria social.  

Freire sublinha que uma educação autoritária desmoraliza a relação professor 

(a) / aluno (a): 

 

Saber que devo respeito à autonomia, à dignidade e à identidade do 
educando e, na prática, procurar a coerência com este saber, me leva 
inapelavelmente à criação de algumas virtudes ou qualidades sem as 
quais aquele saber vira inautêntico, palavreado vazio e inoperante. De 
nada serve, a não ser para irritar o educando e desmoralizar o discurso 
hipócrita do educador, falar em democracia e liberdade, mas impor ao 
educando a vontade arrogante do mestre. (FREIRE, 1996, p. 62), 

 

O autor acredita que é papel do (a) docente respeitar o (a) educando (a) em 

todas as suas dimensões. O (a) professor (a) deve agir conforme seu discurso, 

construindo relações democráticas. Não adianta um (a) educador (a) que defende 

uma educação igualitária agir de maneira totalitária. Exercer a autoridade exige do (a) 

docente muito mais agir com flexibilidade e não sobrepor ao (à) estudante o seu 

mando prepotente. A professora que participou da pesquisa exerce seu papel com 

autoridade e não autoritariamente, ela não levanta o tom de voz com os estudantes e 
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não impõe sua “vontade arrogante”. Utiliza o diálogo e o respeito na comunicação, é 

coerente com sua prática educativa, buscando trazer para as suas aulas inovações, 

como, por exemplo, a abertura que teve para trabalhar com a mediação teatral 

proposta por mim e Emerson. 

Nesse mesmo encontro, a professora, num gesto pedagógico interdisciplinar, 

interligou o nome da leitura dramática que veriam, “A Ascensorista” (que ela já sabia), 

e a sua classificação gramatical. Eu, por minha vez, relacionei a letra da música com 

a leitura dramática “A Ascensorista”, referindo-me ao cotidiano de que a música fala e 

ao dia a dia de uma profissional que trabalha em um elevador. Os (as) estudantes 

relacionaram a música à repetição do dia a dia. Eu acrescentei dois. Um deles, o mais 

óbvio, é que a canção trata da vida de um casal, em que o homem narra a relação 

com a sua esposa, na qual os acontecimentos ocorrem repetitivamente. Outra 

característica frequente nas canções de Chico Buarque é a crítica política. Levando 

em conta que a letra foi composta durante o período da ditadura militar, ela pode 

representar não só a relação de um marido e uma mulher, mas as relações de poder 

e violência que envolviam a sociedade brasileira durante aquele momento histórico 

específico. Ele menciona elementos da culinária que “calam” o personagem da 

música, pois, com a boca cheia, não há o que ser questionado, representando, assim, 

as relações de poder e de opressão.  

Para Freire, a situação de opressão se mantém consolidada, sobrevivendo de 

geração em geração. Opressores querem o seu bem-estar acima de tudo, tratando o 

outro como “coisa”. O seu direito é maior que o outro, importando o seu lucro acima 

de tudo e de todos. As condições de exploração, miséria e desesperança são 

desconsideradas, afinal, o que importa aos opressores é viver em “paz” com seus 

belos apartamentos, carrões e grandes viagens. O autor explana: 

 

Em verdade, instaurada uma situação de violência, de opressão, ela 
gera toda uma forma de ser e comportar-se nos que estão envolvidos 
nela. Nos opressores e nos oprimidos. Uns e outros, porque 
concretamente banhados nesta situação, refletem a opressão que os 
marca...Na análise da situação concreta, existencial, de opressão, não 
podemos deixar de surpreender o seu nascimento num ato de violência 
que é inaugurado, repetimos, pelos que têm poder... Esta violência, 
como um processo, passa de geração a geração de opressores, que 
vão fazendo legatários dela e formando-se no seu clima geral. Este 
clima cria nos opressores uma consciência fortemente possessiva. 
Possessiva do mundo e dos homens. Fora da posse direta, concreta, 
material, do mundo e dos homens, os opressores não se podem 
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entender a si mesmos. Não podem ser. Deles como consciências 
necrófilas, diria Fromm que, sem esta posse “perderían el contacto con 
el mundo”. Daí que tendam a transformar tudo o que os cerca em 
objetos de seu domínio. A terra, os bens, a produção, a criação dos 
homens, os homens mesmos, o tempo em que estão os homens, tudo 
se reduz a objeto de seu comando (FREIRE, 1987, p. 45). 

 

O autor se refere à a continuidade do quadro de “violência” e de “opressão”. 

Esse modelo insiste em reproduzir situações de miséria e desigualdade social. 

Opressores e oprimidos vivem sistematicamente em uma ordem quase “natural” de 

poder de um lado e submissão do outro. Opressores têm uma visão “possessiva” 

sobre o controle de tudo a fim de terem e lucrarem sempre mais, mantendo tudo o que 

puderem em seu “domínio”. O controle se faz em diversos aspectos, entre eles, “a 

produção”, “os bens” e os próprios “homens”. Até mesmo atos de generosidade não 

são reais, beneficiam tendo por trás os fins lucrativos. 

Na educação, nas relações de trabalho e de consumo, o papel opressor se faz 

presente: calar os oprimidos com o básico para que se mantenham saciados e 

calados. Para isso, é necessário manter o poderio em algumas poucas mãos, 

manipulando todo o entorno, principalmente as pessoas. Assim explica Freire: “Por 

isto é que, para os opressores, o que vale é ter mais e cada vez mais, à custa, 

inclusive, do ter menos ou do nada ter dos oprimidos. Ser, para eles, é ter menos ou 

nada ter dos oprimidos. Ser, para eles, é ter e ter como classe que tem” (FREIRE, 

1987, p. 46). Ou seja, ter “à custa” do aumento da indigência e da dessemelhança, da 

retirada dos direitos trabalhistas e dos retrocessos sociais. Paulo freire apontou tais 

pensamentos há trinta anos e suas palavras sevem ainda para descrever os dias 

atuais no painel nacional e mundial. 

Contei, eu também, um pouco do meu dia a dia aos participantes: 

 

“ - O meu cotidiano. Eu acordo às oito, às vezes às sete e meia e às 
vezes às cinco porque eu tenho insônia. Eu tenho muita ansiedade. 
Tenho muita dificuldade no sono. Tanto que as olheiras apareceram há 
uns três anos atrás, que eu não tinha, dando aula, inclusive. Então eu 
vou trabalhar. Eu trabalho no Iphan e, hoje, trabalho com a parte 
administrativa. Trabalho quarenta horas semanais e faço o mestrado. E 
faço aula de costura na segunda-feira, que eu não abro mão, porque é 
uma coisa que me faz muito bem. Então, eu acordo, tomo meu café da 
manhã com os meus pais, eu moro com eles. Vou pro trabalho, às vezes 
almoço em casa e, às vezes no restaurante universitário. Volto a 
trabalhar de novo e cada dia da semana à noite é de um jeito. 
Normalmente, eu não tenho os dias e a noite livre. Tenho aula de 
costura, orientação e EJA agora também. E, nos outros dias eu estudo, 



87 
 

mais final de semana mesmo, e, às vezes, no meu trabalho, dá pra eu 
estudar um pouco. Esse é o meu cotidiano, faço toda semana igual, faço 
quase todo dia tudo sempre igual. Me identifico com essa música. O 
cotidiano cansa, mas é necessário para sobreviver.” (Eu) 

 

Eu, assim como a professora e alguns (as) estudantes, também tenho em meu 

cotidiano multitarefas e a jornada dupla de trabalhar e estudar.  

A troca de experiências entre educador (a) e educando (a) para Freire é 

fundamental. Um (a) professor (a) que não quer experienciar essa troca, obviamente, 

  

Não pode perceber que somente na comunicação tem sentido a vida 
humana. Que o pensar do educador somente ganha autenticidade na 
autenticidade do pensar dos educandos, mediatizados ambos pela 
realidade, portanto, na intercomunicação. Por isto, o pensar daquele 
não pode ser um pensar para estes nem a estes imposto. Daí que não 
deva ser um pensar no isolamento, na torre de marfim, mas na e pela 
comunicação, em torno, repitamos de uma realidade. (FREIRE, 1982, 
p. 73): 

 

O autor acredita no poder da “comunicação” como ferramenta para o ganho da 

“autenticidade” do senso crítico dos (as) “educandos”. As rodas de conversa foram 

importantes momentos para favorecer na “intercomunicação” entre estudantes (as) e 

educadores (as), na medida em que tanto a professora quanto eu e Emerson 

assumíamos essa função. A escuta se torna essencial para compreender e respeitar 

os diversos pensamentos. Ouvir de cada espectador (a) e mediador (a) sobre o seu 

cotidiano propicia um “pensar” coletivo, refletindo a “realidade” de cada um. É uma 

maneira de se identificar com o outro, perceber as diferenças e compreender as lutas 

diárias dos indivíduos. 

Martins advoga que cabe ao (à) mediador (a) ligar os viveres e saberes dos 

(as) educandos (as) com o aprendizado da arte: 

 

Ser mediador, mobilizando a aprendizagem cultural da arte, é encontrar 
brechas de acesso, tangenciando assim os desejos, interesses e 
necessidades destes aprendizes, antenados aos saberes, sentimentos 
e informações que eles também transmitem, participando do complexo 
processo de comunicação. (MARTINS In MARTINS e PICOSQUE, 
2012, p.18) 

 

Mediar é, assim como propugna a autora, propiciar aos (às) discentes uma 

união entre eles e a arte, sabendo associar as suas vontades, emoções e 

conhecimentos, entrelaçados aos processos comunicativos. Trabalhar a canção 
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“Cotidiano” enquanto atividade de mediação teatral instigando os (as) estudantes a se 

motivarem para assistir uma leitura dramática que fala do dia a dia de uma mulher 

trabalhadora e passar a vez para que os (as) estudantes, também trabalhadores (as), 

relatem as suas rotinas, favorece o encontro de “brechas” que unam a “aprendizagem 

cultural da arte”, os viveres e “saberes” individuais e a identificação com o objeto 

artístico. 

 

3.1.4 QUARTA PRÁTICA: QUEM É A ASCENSORISTA? 

 

No encontro seguinte, demos continuidade à mediação teatral da leitura 

dramática “A Ascensorista” escrevendo “ascensorista” no quadro negro. 

Questionamos aos estudantes do tratava essa palavra e eles foram falando o que 

achavam que poderia ser. Como a pesquisa-ação foi realizada em uma cidade do 

interior, em que são raros os lugares que possuem elevadores, muito menos com 

profissionais que os operem, a profissão não era muito conhecida pelo grupo.  

Emerson escreveu os nomes dos personagens da peça no quadro negro e 

solicitamos que os (as) estudantes escolhessem um nome e a partir daí criassem uma 

história. Assim fizeram, sem ter nenhuma informação a respeito de quem era quem 

na peça. Foram criando as suas histórias. A professora também participou e ao 

mesmo tempo ia orientando os estudantes quanto às regras gramaticais. 

  

 
 

FIGURA 2 - nomes dos personagens da “A Ascensorista” 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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Nesta atividade, procurei que os estudantes criassem através dos nomes 

espalhados no quadro negro. Estabeleço uma relação com Pupo, que diz que o (a) 

espectador (a) é (ou deveria ser) instigado a compor o seu próprio espetáculo a partir 

do que assiste: 

 

Suscitar no espectador a disponibilidade sensível que lhe permita 
manter-se à escuta daquilo que a obra provoca nele é o que almejamos. 
Mas isso não é tudo. Abrir perspectivas para que ele se lance ao desafio 
de compor o próprio poema a partir do poema que tem diante de si, 
criando cenas que conversem com outras cenas é a ambiciosa aventura 
que vale a pena ter em vista. (PUPO, 2017, p. 315) 

 

A autora aventa como que dispor alternativas para que o (a) espectador (a) 

possa fazer o seu próprio poema cênico através da sua experiência com a cena e com 

que traz consigo é uma ousadia pedagógica que deve ser experimentada. A atividade 

realizada, em que os (as) estudantes produziram textos a partir dos nomes dos 

personagens, me parece ir ao encontro da recomendação de Pupo no que diz respeito 

ao (à) espectador (a) se colocar enquanto criador a partir de seu encontro com uma 

obra de arte. Ao criar uma história, os estudantes compõem também o seu poema, 

são desafiados a inventar. 

Nos textos, parecia que alguns (as) participantes utilizaram dos nomes 

escolhidos no quadro para falar um pouco de suas histórias. Os personagens criados 

por eles (elas), carregavam um pouco da sua realidade, sonhos e desejos. É 

interessante pensar que, como na história criada por eles (as), no teatro, o (a) 

espectador (a) tem também, a partir de si próprio (a), um processo de identificação 

com os personagens cuja trajetória em cena acompanha. Trago, a título de exemplo, 

no relato da professora. Ela fala de uma mulher forte, batalhadora, que trabalha dia e 

noite para sustentar a sua família. A professora criou um personagem com 

características semelhantes à de sua própria vida, pois, como já relatei anteriormente, 

é uma mulher extremamente lutadora, que trabalha em várias escolas, esforçando-se 

para sustentar a sua família. 
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FIGURA 3 -Texto produzido pela professora/ Parte I 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 
 

FIGURA 4 - Texto produzido pela professora/ Parte II 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A professora contou em um cantinho da sala de aula, enquanto os (as) 

estudantes produziam seus textos, que três estudantes que estudam na 6ª série eram 

irmãs. Elas moravam em um subdistrito e caminhavam uma hora a pé com lanterna 
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para ir e voltar até o ponto de ônibus que as trazia para a escola. As educandas 

mesmo diante das dificuldades e barreiras, esforçavam-se para continuar seus 

estudos. Não mediam esforços para buscarem melhores condições através da 

educação, esperando assim, melhores condições de trabalho e de vida. Penso que é 

no espaço da educação que se pode modificar a realidade destas estudantes e dos 

demais ali presentes, facilitando que se apercebam das suas capacidades e 

contribuindo para a formação de sujeitos mais conscientes, contribuindo no processo 

de emancipação. 

Ligando as ideias de emancipação e a libertação, enxergo pertinência, para 

este ponto do texto, em inserir a seguinte citação de Moreira: 

 

Nesse processo histórico, a educação popular contribui enquanto um 
instrumento e um espaço necessário para a construção de processos 
de libertação, diante da problematização e reflexão críticas inseridas na 
realidade das pessoas e das classes oprimidas. Dessa forma o 
educador comprometido com a construção de um projeto político 
transformador constrói a sua docência voltada para a autonomia do 
educando, valorizando e respeitando a sua cultura e o seu acervo de 
conhecimentos empíricos junto à sua individualidade. (MOREIRA, 2017, 
p. 147) 

 

O espaço educacional, devo reiterar apoiada nas palavras do autor, torna-se 

singularmente rico para as discussões e reflexões junto as pessoas das classes 

oprimidas. A educação popular se dá como um lugar importante para o 

desenvolvimento de ações em que se valorize a autonomia do (a) estudante, 

reconhecendo a relevância de seu conhecimento prévio e das suas experiências. É 

necessário (ou deveria ser) identificar no próprio sujeito as suas potencialidades no 

processo de emancipação. Muitas vezes ele traz consigo diversos aspectos da sua 

experiência que podem ser poderosos instrumentos nos processos individuais e 

coletivos de libertação. Se houve alguma emancipação, inclusive minha, ela 

aconteceu em maior ou menor medida de acordo com a decisão contextualizada pela 

vida ímpar de cada pessoa, ainda que com traços comuns aos outros com quem 

convive. 

A professora contou de um estudante cujo irmão havia sido assassinado há 

algumas semanas por um traficante. Sua mãe, também é estudante da EJA, e estava 

presa por tráfico de drogas. No texto que produziu baseado no nome dos 

personagens, o (a) estudante escreveu: “Márcio é uma cara gente fina, tem a propina. 
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É bonito, divertido, carinhoso com os professores e bom estudante. Adora um rock e 

é um bom companheiro. Ele gosta de andar perfumado, pena que é viciado” (Aluno 

12). 

 Apesar de a escola fosse de uma cidade do interior, as situações de violência, 

vividas pelos (as) estudantes, assemelha-se às que vivenciam os (as) moradores (as) 

de grandes capitais violentas. Os (as) estudantes eram oriundos de bairros periféricos 

da cidade, ainda que a escola se localizasse em uma área central, e eles (as) vivem 

processos de violência e exclusão, comuns a grande parte da juventude brasileira, 

fatores advindos de uma alarmante disparidade social. 

Wendell discerne as dificuldades de pensar o jovem da periferia nos dias atuais, 

considerando que  

 

Pensar no jovem urbano, negro e de bairros populares é um desafio na 
atualidade brasileira, pois de um lado existe uma concepção antecipada 
de que já são criminosos em potencial ou que são “carentes”, 
socialmente falando. Termos como criminoso ou “carente”, entre tantos 
outros, partem do mesmo preconceito, que é o de ver estes jovens como 
uma minoria sem condições de mudar sua realidade ou ocupar seus 
devidos espaços de direito na sociedade. (Wendell, 2009, p.120)  

 

Seguindo Wendell, existe no Brasil um preconceito enorme com o (a) jovem 

negro (a) e morador (a) da periferia. São considerados (as) muitas vezes pela 

sociedade como “criminosos” (as) ou “carentes”, e, portanto, vistos (as) como 

incapazes de modificar a realidade em que vivem. Além de lidarem com o desafio de 

terem retirados os seus direitos básicos, vivem em uma sociedade injusta e 

discriminatória. Mesmo assim, tenho a convicção de que estes (a) jovens podem, sim, 

ser capazes de modificar a ordem imposta, através da sua progressiva emancipação 

e ir vai conquistando o que é seu por direito. Como em outras periferias, estes (as) 

jovens vivem diariamente a violência e são interrompidos muitas vezes do direito de 

se colocarem como (a) cidadão (ã). 

É preciso acreditar e incentivar os sonhos destes (as) estudantes, para que o 

sistema, não os (as) deixe cada vez mais manipulados (as) e à margem de exercer 

seus direitos. É papel do (a) educador (a) pelo menos tentar cooperar com os (as) 

educandos (as) para que mantenham viva suas esperanças. É possível pensar em 

uma realidade mais justa, mesmo com as terríveis adversidades a serem enfrentadas.  
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3.1.5 QUINTA PRÁTICA: 

PREPARANDO-NOS PARA RECEBER A APRESENTAÇÃO TEATRAL 

 

Neste encontro, os estudantes da 5ª Série finalizaram os textos da semana 

anterior. Eu e Emerson, propusemos que cada um (a) contasse ao menos um trecho 

da história que havia criado. Nem todos (as) os (as) estudantes falaram. Alguns (as) 

por não estavam presentes, outros, talvez, por timidez. Até tentei que todos os 

participantes falassem de seus textos, mas, diante da aparente “recusa”, achei melhor 

respeitar o silêncio de quem optou por não falar. 

 

“ - Criei uma história sobre a Terezinha. Ela trabalha numa empresa de 
negócios. Tem quatro filhos. Ela morava em Belo Horizonte, só que 
agora está morando em Mariana. ” (Estudante 6) 
 
“- O meu também é Terezinha. Ela é quituteira. Baiana de Ilhéus. “ 
(Estudante 19) 
 
“- E vovó, heim? ” (Professora) 
 
“- É meu avô, que é baiano. Ela tinha o hábito de falar muito da vida 
alheia, [era] conhecida como a Terezinha alto falante. ” (Estudante 19) 
 
“- É sobre um colega meu, um cunhado, o Aldair, ele trabalhava de 
trocador de ônibus, ele era meu cunhado. ” (Estudante 1) 
 
“- A Rute é minha personagem, ela quer ser modelo. (Estudante 7) 
 
“ - A Judite, é uma mulher de 33 anos, tem dois filhos, um de 17 anos e 
outro de 10, ela trabalha na Azevedo, uma loja de eletrodomésticos, 
mora em um bairro de classe média alta, lá no São Paulo. “ (Estudante 
2) 
 
“ - O meu é a Terezinha, ela trabalhava num lugar lá de faxineira que 
chama Alta de Souza, e tinha um campo de futebol, mas tinha dia que 
ela não deixava jogar, não, porque ela fazia faxina lá.”  (Estudante 8) 
 
“ - Judite, 50 anos, trabalha muito, trabalhadeira, ajuda o marido e os 
filhos, trabalha de ascensorista, e quer aposentar, mas com a reforma 
trabalhista, é capaz de não conseguir e o nome dela foi escolhido é 
porque o pai lia muito a bíblia e escolheu esse nome. Nome de uma 
mulher forte. Biblicamente é.”  (professora) 

 

Nos relatos observei que, apesar de muitas vezes os estudantes apontarem 

aspectos de suas vidas – como quando o (a) Estudante 19 conta de uma dona 

quituteira baiana e a professora comenta que os familiares dele são baianos; o (a) 

Estudante 1 revela que o personagem escolhido por ele é seu cunhado; o (a) 
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Estudante 8 faz uma referência a uma quadra localizada no bairro em que vive em 

seu texto; a professora descreve na personagem a sua própria história de vida –, há 

também nas histórias criadas pelos (as) participantes aspectos que aparentam ser 

vontades e desejos dos estudantes. O (a) Estudante 7 diz que a sua personagem era 

uma modelo e outro (a) estudante comentou que a sua personagem trabalhou em 

uma grande empresa e que mora em um bairro de classe média alta da cidade de São 

Paulo.  

 

 

 

 
 

FIGURA 5 - Texto feito pelo Estudante 19 
FONTE: Arquivo pessoal. 

 

Busquei contribuir para ocasionar chances de os (as) participantes exercerem 

exercerem o lugar de fala e de escuta. Eles (as) demonstraram muita timidez em 

contar seus textos ou tiveram um certo medo de se exporem por meio de seus textos? 

Porque, como eu já disse anteriormente, me chamou atenção que, a partir destas 

características de suas vidas pessoais projetadas nos personagens escritos, os (as) 
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estudantes queriam falar de si, dos seus desejos, dos seus medos e de suas 

realidades. 

Aproveitei para perguntar quais participantes já tinham ido ao teatro. Um 

pequeno número de estudantes, além da professora, afirmou ter ido. Dos que 

disseram já tê-lo feito, alguns apontaram de achado “chato” e entediante. 

 

“- Já assisti teatro, mas me deu sono. ” (Estudante 9) 
 
“- É chato demais. (Estudante 8)  
 
“- Eu amo teatro. Eu sempre vou. Eu acho que a cidade tinha que ter 
mais teatro. Sou apaixonada. “ (professora) 
 
“- Deu muito sono. “ (Estudante 9) 
 
“ - Assisti Romeu e Julieta. “ (Estudante 7) 
 
“- Eu já, não lembro o nome. Achei bom. Achei a peça boa, tinha atores, 
eles interpretavam. “ (Estudante 6) 
 
“- O que precisa fazer para assistir uma peça? ”  (Eu)  
 
“- Ter atenção em cada movimento. “ (Estudante 6) 
 
“- Tem história, atriz, atores, Globo. “ (Estudante 9) 

  

O teatro se apresentou como algo raro na vida dos (as) educandos (as). Tal 

fato me remeteu aos motivos que pudessem ter levado a essa ausência em relação à 

frequentação de salas de teatro. Entre muitos aspectos, como a desigualdade social, 

que causa a ausência de oportunidade, tem também o fato que na cidade onde 

ocorreu a pesquisa são poucas as apresentações destinadas à população em geral. 

Apesar de ter um curso universitário destinado à formação em Artes Cênicas, os 

espetáculos ali criados e apresentado ficam, na maior parte das vezes, restritos ao 

meio acadêmico. As peças que vêm de fora frequentemente recebem pouca 

divulgação. Além disso, algumas, costumam ser comédias, com preços altos na 

entrada. Pensando que a pesquisa foi realizada em uma cidade de nítida 

desigualdade social e com um grupo dotado de poucos recursos, é quase inevitável 

que a ida ao teatral seja rara enquanto hábito cultural. 

 Outro motivo, já mencionado anteriormente, é que o teatro não é visto na escola 

enquanto conhecimento. Conceição defende que em uma época que ainda existe 
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essa precariedade no ensino, em que predomina ainda a polivalência, ações 

mediadoras podem ter um papel fundamental, ao realçar que 

 

Em tempos em que a polivalência ainda é uma realidade nas escolas 
públicas e na maioria das universidades, visto que poucos programas 
oferecem formação específica nas diferentes linguagens, a mediação 
cultural pode ser um espaço de encontro com a linguagem teatral. 
Encontro que pode ser ainda mais envolvente quando o professor tem 
formação específica. Além da formação inicial, é preciso reforçar nossa 
necessidade, seres da cultura e professores que somos, de buscar 
continuamente experiências estéticas como parte. (CONCEIÇÃO In 
MARTINS, 2014, n/p) 

 

 Nos passos do autor, devido à polivalência demandada do professor de Arte 

nas escolas públicas, a mediação pode suscitar um melhor acesso à linguagem 

teatral, principalmente, quando o (a) professor (a) mediador (a) não tem a sua 

formação especializada em teatro, mas se tem a favor, pode ser mais significativa a 

experiência. Como sujeito integrante da arte e da cultura, é interessante que o (a) 

mediador (a) cuide da sua formação continuada enquanto espectador (a). A aula de 

Arte que os (as) estudantes têm na escola (tal como acontece em quase todas as 

escolas públicas brasileiras) tem que abranger todas as áreas artísticas, o que acaba 

dando pouco foco ao teatro. Desta forma, o teatro que trabalhamos ao longo das 

ações mediadoras, se apresentou como uma novidade para grande parte dos (as) 

participantes. 

Para finalizar a aula, pedimos que os (as) participantes sugerissem maneiras 

de divulgar a apresentação da “A Ascensorista” para o restante da escola. Os (as) 

estudantes sugeriram que fossem feitos cartazes com desenhos e pequenos textos, 

que  eles confeccionariam e espalhariam pela escola. Como o tempo da aula era curto, 

de apenas 40 minutos, e o sinal já havia tocado, pedimos que os estudantes 

produzissem em casa os cartazes e dissemos que ficaria a cargo deles distribuir pelo 

espaço escolar. 

 

“- O teatro acontece ao vivo (mediadora), ideias para divulgar. ” (Eu) 
 
“-Vamos colocar escrito e quem é ela, vamos fazer cartazes. “ 
(Estudante 8) 
 
“ - O que vocês acham de fazer desenhos? Quem desenha bem? “(Eu) 
 
“ - [diz o nome de um dos (as) colegas] ”  (Estudante 9) 
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FIGURA 6 - Divulgação da apresentação da “A Ascensorista” feita pelos estudantes 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Fui até a 6ª série e quis saber um pouco mais sobre a relação que os (as) 

participantes tinham com o teatro. Perguntei quem nunca havia ido ao teatro cinco 

estudantes levantaram as mãos. Afirmaram que nunca haviam ido a nenhum 

espetáculo em toda a sua vida. Perguntei aos que haviam ido qual havia sido a peça, 

como se passava a história e quem, ou como eram os personagens. 

 

“- Tinha um anjo mal que era o capeta de vermelho e um anjinho branco, 
e toda vez que o personagem fazia uma coisa errada o capeta explodia. 
Foi atrás do Museu, no Anexo. A escola que levou a gente. Aí teve a 
apresentação das crianças no mesmo dia.” (Estudante 4) 

 

Para que o grupo continuasse a refletir sobre os elementos da cena teatral, fui 

estimulando que continuassem a falar sobre o que haviam assistido. Quando 

perguntei quem eram “aquelas pessoas” da peça, os estudantes disseram que eram 

os atores interpretando os personagens como na novela. Perguntei: “- o que tem no 

teatro?” E ouvi: 

 

“-Tem roupa. ” (Estudante 11) 
 
“- Como chama essa roupa? ” (Eu) 
 
“- Figurino. ” (Estudante 11) 
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“- O teatro é igual a novela. “ (Estudante 11) 
 
“- É a mesma coisa? ” (Eu) 
 
“ - A diferença é que a novela passa na televisão. ” (Estudante 11) 
 
“ - A diferença que o teatro é ao vivo. Acontece na nossa cara. É cara a 
cara. “ (Eu) 

 

Os (as) estudantes compararam o teatro e a novela, pois a televisão está lá, 

todos os dias, em suas vidas. E o teatro? Qual a sua influência no dia-dia destes 

indivíduos? Citaram as novelas porque é exatamente essa referência que eles têm de 

personagens, cenários e figurinos. Procurei explicar, mas, seria possível que os (as) 

participantes compreendessem a diferença entre assistir uma peça teatral ou ver uma 

novela, ou ainda, um filme, apenas me ouvindo? Em palavras eu poderia descrever 

para eles (as) as diferenças de ser um espectador (a) e telespectador (a)? Talvez de 

uma forma rasa e simplória, mas, a meu ver, era preciso que eu possibilitasse a eles 

viver a experiência de fruir teatro. Afinal, é na experiência que se possibilita que o 

indivíduo compreenda o que é ser um espectador (a) do teatro. Ser espectador (a) 

teatral, me parece, é sentir a arte que necessita da presença real, viva, cria reflexões, 

envolve suas bagagens culturais e emocionais, seus sentimentos e emoções e o (a) 

faz viajar num emaranhado de elementos cênicos. 

Sobre o sujeito da experiência, recupero Bondía, que faz a seguinte reflexão: 

 

O sujeito da experiência se define não por sua atividade, mas por sua 
passividade, por sua receptividade, por sua disponibilidade, por sua 
abertura. Trata-se, porém, de uma passividade anterior à oposição entre 
ativo e passivo, de uma passividade feita de paixão, de padecimento, 
de paciência, de atenção, como uma receptividade primeira, como uma 
disponibilidade fundamental, como uma abertura essencial. (Bondía, 
2002, p. 24) 

 

Bondía leva a compreender o sujeito da experiência enquanto receptividade e 

disponibilidade. Trata-se de uma passividade específica, repleta de intensidade, de 

paixão, e de atenção. O (a) espectador (a), como sujeito da experiência, se entrega à 

cena, tem atenção ao que se passa, se faz inteiramente disponível ao espetáculo e 

retribui espontaneamente. Procurei nas ações de mediação aguçar nos (a) estudantes 

esta disponibilidade para desfrutarem integralmente e intensamente do teatro. Que 

estes se envolvam profundamente com a cena como sujeitos da experiência. 
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Continuei falando um pouco mais sobre os componentes que formam o 

espetáculo teatral: 

 

“- Quem assiste o Teatro é o que? ” (Eu) 
 
“- Público, plateia. “ (Estudante 12) 
 
“ - Tem preto e branco no teatro? ” (Eu) 
 
“- Tem através do figurino” (Estudante 4) 
 
“- A luz pode ajudar. “ (Estudante 11) 
 
“ - [apaguei a luz da sala de aula e comparei ao blackout no teatro]” (Eu) 
 
“ - Usa os recursos do computador, né, fessora? “ (Estudante 12) 
 
“- O que mais tem no teatro? ” (Eu) 
 
“- Fala, conversa, figurino, emoção, chora e ri. “ (Estudante 11) 
 
“- O teatro é um conjunto de componentes pra gente ler. Falamos de 
figurino, cenário. Roupa é diferente de figurino. Por que é importante 
isso? ” (Eu) 
 
“- Para mostrar que é um personagem. ” (Estudante 6) 
 
“- O que mais pode caracterizar um personagem? “ (Eu) 
 
“- A maquiagem, os nomes...” (Estudante 13) 
 
“- Como eu faria o papel de um idoso? ” (Eu) 
 
“- Como eu faço a voz e o jeito de falar desse personagem? ” (Eu) 
 
“- Tem que se manifestar. ” (Estudante 12) 
 
“- Como se comporta no teatro? ” (Eu)  
 
“- Fica calado. “ (Estudante 12) 
 
“- Calado? “ (Eu) 
 
“ - Tem que participar. “ (Estudante 5) 
 
“ - O que faz vocês terem atenção? “ (Eu) 
 
“ - É.... Ah, fessora... O jeito como eles agem, falam, se for bonito, se for 
a realidade, assim, se faz direitinho, certinho. ” (Estudante 11) 
 
“ - O celular pode? “ (Eu) 
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“ - Depende da cena. Eu fui numa peça que usavam o telefone como 
objeto mais importante da peça de teatro. “ (Estudante 3) 
 
“ - Os atores usavam. “ (Estudante 3) 
 
“ - Tudo é combinado. Depende do que a peça propõe, né? “ (Eu) 
 
“ - Dá Vergonha. Dá frio na barriga. “ (Estudante 11) 
 
“ - Vai ter elevador? “ (Estudante 12) 

 

Incentivei para que os (as) próprios (as) participantes falassem quais eram os 

elementos da linguagem teatral. Achei interessante que um estudante comentou que 

o (a) espectador (a) deve ficar “calado” e uma outra estudante comenta que não, que 

o (a) espectador (a) tem que participar. Aparentemente, como eu já tratei 

anteriormente, pode parecer que o (a) espectador (a) se encontra sem ação durante 

uma apresentação teatral, o que, talvez, represente este indivíduo “calado”, como 

aponta o estudante. Porém, de forma alguma o (a) espectador (a) encontra-se sem 

ação, ou dissociado do ato teatral, ele (a) está li presente, está participando da cena, 

sendo, penso, o (a) grande encenador (a) do espetáculo. Ele (a) observa, aprecia, 

elabora pensamentos e reflexões, e recria o que frui a partir da sua experiência. 

Os (as) estudantes foram expondo verbalmente o que para eles seria o teatro, 

alguns (as), por já terem ido e, outros (as), por informações externas, ou a partir do 

que imaginavam. Instiguei-os (as) em pensar como o teatro é formado, quais 

elementos o constituem e quais são ou não imprescindíveis. O (a) Estudante 3 

comentou que foi em uma peça em que o aparelho de celular era o objeto mais 

importante em cena. O (a) Estudante 12 apontou que no teatro podem ser usados 

recursos tecnológicos. Essa discussão contribuiu, a meu ver, para indicar que o teatro 

pode ser feito das mais diversas formas e com inúmeros recursos, mas que só existe 

se tiver a presença de dois elementos básicos, e são eles o ator (atriz) e o (a) 

espectador (a). É nessa troca de experiências que se faz o teatro. 

Perguntei aos (às) estudantes dessa turma como poderíamos divulgar a 

apresentação de “A Ascensorista” e eles (elas) sugeriram usar as redes sociais como 

meio para convidar toda a escola e que iriam de turma em turma para a divulgação. 

Um certo grupo de participantes mostrou-se entusiasmado em fazer a divulgação da 

leitura dramática. Eles (as) realizaram com a turma um ensaio do que iam falar para 

as outras classes. Pedi que eles (as) saíssem da sala e apaguei a luz antes que se 
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apresentassem. Ascendi a luz e eles (as) entraram, fazendo uma improvisação de 

como iriam realizar a divulgação: 

 

“- Boa Noite, você dá uma licença para dar um recado? “ (Estudante 3) 
 
“- Sim, pode. “ (Turma da 6ª série) 
 
“ - Dia 19, na “Sexta Legal”, a gente vai ter um teatro, que chama “A 
Ascensorista”, um professor da UFOP vai vir com a esposa dele, e a 
gente queria chamar vocês para participar. Às dezenove horas no 
refeitório. “ (Estudante 24) 
 
“- Na sexta legal agora, teria como vocês comparecer? “ (Estudante 3) 
 
“- Estamos esperando vocês então! “ (Estudante 24) 

 

Comentei o que o ensaio deles (as) tinha com relação ao teatro. De como se 

fazem os ensaios nos processos artísticos e o preparo do (a) ator (atriz) antes de uma 

apresentação. Os (as) estudantes estavam empolgados, e, aparentemente, seguros 

ao ensaiarem o convite para as outras turmas. Percebia neles (as) que se sentiam 

empoderados (as) naquele momento, em que todos (as) estiveram com a atenção 

voltada a eles (as). Sentindo-se valorizados (as), convidaram elegantemente os 

colegas de toda a escola para assistirem na semana seguinte “A Ascensorista”. 

Guareschi, ao analisar o projeto de Freire, vê o empoderamento de indivíduos 

e grupos enquanto um processo que ocorre através dos próprios sujeitos, afirmando 

que 

 

É exatamente aqui que se coloca o momento do empoderamento: a 
tomada de consciência confere poder às pessoas (e grupos), gerado a 
partir dos próprios sujeitos-agentes, por um lado. Ele não é outorgado, 
pelo contrário, é resultado de uma práxis de reflexão e de inserção 
crítica das pessoas, provocadas pelos problemas ou pelas perguntas 
problematizadoras, que os colocam em ação. A essência do processo 
pedagógico de Freire consiste em “fazer pergunta”. Mas não é qualquer 
pergunta que liberta, isto é, que o empodera e, consequentemente, o 
faz sempre mais livre. (GUARESCHI, 2017, p. 147) 

 

O empoderamento, interpretando as palavras do autor, acontece, na 

perspectiva freireana, quando, através de uma tomada de consciência, o sujeito sente-

se forte para agir. É o que ocorre após um trabalho de reflexão e se faz no processo 

do próprio indivíduo. Para tal, formular uma pergunta se torna um procedimento 

central. Mas a questão deve ser capaz de suscitar uma resposta de empoderamento, 
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que somente o sujeito pode dar e, assim, se tornar mais livre. A meu ver, os (as) 

participantes desta pesquisa-ação sentiram-se empoderados (as) ao refletirem sobre 

o teatro e sobre a apresentação que iriam assistir. Mais ainda, quando eles (as) 

mesmos (as) assumiram a responsabilidade de convidar o restante da escola para 

assistir “A Ascensorista”, foi evidente como sentiram-se importantes ao terem seu 

espaço de fala e ação valorizado. Ao final desse encontro, ouvi uma estudante dizer 

à professora: “- Muito legal isso, tô gostando!”. 

 

3.2 FRUIÇÃO DA LEITURA DRAMÁTICA “A ASCENSORISTA” 

 

A apresentação da “Ascensorista” foi realizada no refeitório da escola. O dia 

escolhido pela escola, como eu já tinha informado ao (à) leitor (a) anteriormente, foi a 

“Sexta Legal”, um projeto da escola em que, em uma sexta feira do mês, ocorre uma 

programação especial. Os estudantes ganham ponto pela presença nesse dia. É 

realizado em uma sexta-feira por conta do esvaziamento do número de estudantes 

neste dia da semana. A vice-diretora e os (as) demais docentes mostraram-se 

interessados (s) em participar de uma atividade relacionada ao teatro. 

Além das informações que já apresentei sobre “A Ascensorista”, é importante 

dizer que cenário e figurino são simples. Não há iluminação teatral, os atores vestem 

roupas pretas e não usam maquiagem. Utilizam dois bancos pretos, microfones e um 

violão. 

Conceição considera importante que o (a) mediador (a), assim como um (a) 

curador (a) de uma exposição de artes plásticas, deve escolher cuidadosamente o 

espetáculo o qual vai oferecer para o seu público, comentando que 

 

Para nos tornarmos bons mediadores, antes de mais nada, é preciso 
que tenhamos cuidado com a escolha do espetáculo, como bons 
curadores. Entretanto, é necessário conhecermos a peça teatral que os 
alunos assistirão. Apenas assim saberemos quais elementos do fazer 
teatral são mais presentes à proposta, o que permitirá criar as perguntas 
apropriadas para explorar experiências prévias dos alunos ou levá-los 
a pensar sobre esse ou aquele aspecto da representação, tais como: 
luz; cenário; figurino; representação dos atores; participação do público 
etc. O mesmo vale para um espetáculo de dança, um musical, uma 
performance e até mesmo um filme. (CONCEIÇÃO In MARTINS, 2014, 
n/p)  
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Corroboro a ponderação feita pelo autor: os (as) mediadores (as) devem 

trabalhar na escolha do espetáculo que os (as) seus (suas) estudantes irão assistir. 

Deve assistir antes uma apresentação, conhecendo suas especificidades e cogitando 

suas possiblidades junto aos (às) futuros (as) espectadores (as) com quem se 

trabalha, podendo, assim, realizar ações previas bem definidas e interligadas. Dessa 

forma, toma ciência dos aspectos da encenação que serão mais pertinentes para 

serem utilizados no desenvolvimento das ações da mediação teatral. Como já disse, 

eu assisti a leitura dramática “A Ascensorista” antes de levar a apresentação para a 

escola, o que foi fundamental para a definição das ações mediadoras pré e pós-

espetáculo. Foi essencial para compreender quais as relações eu poderia estabelecer 

entre o que os (as) estudantes iriam assistir e o processo de emancipação que eu 

queria incentivar.  

Após a apresentação, iniciei um bate papo com a plateia. Nesse momento, foi 

aberta a possibilidade para que os (as) espectadores (as) possam falar sobre as suas 

impressões diante da leitura e direcionar perguntas a ator e à atriz, que participaram 

da conversa. Desgranges (2006) considera importante abrir espaço para que os (as) 

espectadores (as) exponham suas percepções: 

 

Dar a palavra aos jogadores-espectadores torna-se tão indispensável 
quanto as próprias criações cênicas, já que são eles que, com seus 
comentários e proposições, determinam as práticas. A avaliação 
coletiva das cenas vai propiciando que os jogadores vão, aos poucos, 
apropriando-se da linguagem teatral, efetivando análises mais 
criteriosas dos jogos e aprimorando a qualidade da sua comunicação 
com os espectadores [...] (DESGRANGES, 2006, p. 99).  

 

Ainda que esteja falando sobre a mediação pós-espetáculo e suas 

possibilidades de fomentar desdobramentos lúdicos e artísticos com os (as) 

espectadores (as), o autor me faz pensar na relação passível de ser estabelecida entre 

o jogo que ocorre entre (os) atores (atrizes) e o jogo palco-plateia, que também ocorre. 

Por isso é tão essencial possibilitar a fala dos (as) espectadores (as). É nessa 

avaliação em grupo que o conjunto de espectadores (as) vai apoderando-se da 

linguagem artística e desenvolvendo sempre mais sua leitura sensível, crítica e 

criativa. Essa conversa após a apresentação proporciona, também, aos (às) 

integrantes das equipes teatrais aprimorarem aspectos de seus trabalhos artísticos. 

A seguir, exponho os depoimentos dos (as) espectadores (as): 
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“- Gostei muito do poema da Cecília Meireles, muito bonito mesmo. “ 
(Estudante 14). 
 
“- Não precisa de microfone não. Legal também foi a história da Judite, 
ela sabia tudo. Todo o movimento do elevador. Todo movimento do 
prédio. Gostei muito disso. “ (Estudante 15). 
 
“ - Não é que, o poema que eu mais gostei foi... poema não, foi a parte 
da Judite lá, né? O personagem da Judite. “ (Estudante 16) 
 
“ - Interessante como, assim, as conversas paralelas vão para cá e para 
lá, às vezes você não tá nem aí, mas como as pessoas sabem da sua 
vida. Existência, né? Como aumentam e inventam, né? pa pa pa E outra 
coisa também, teve uma pessoa muito grossa com a pessoa aí. Que, 
assim, poxa, oi?” (Estudante 15) 
 
“ - É a síndica. “ (Estudante 17) 
 
“ - É, que isso, que ser humano é esse? Tem muita gente assim né? ” 
(Estudante 15) 
 
“ - É a patroa. “ (Estudante 17) 

 

Nesse trecho do bate papo, os (as) espectadores (as) expuseram sua 

percepção das relações de poder, referindo-se à personagem Rute, síndica do prédio, 

que exerce autoritariamente a sua função, exigindo que os funcionários ajam 

exatamente com as regras impostas por ela, sem abrir espaço para o diálogo e 

ameaçando demiti-los. Quando o (a) Estudante 15 identifica que existem pessoas que 

agem como a personagem Rute, e o (a) Estudante 17 complementa dizendo que é a 

patroa, fica nítido o conflito entre o opressor e o oprimido. O personagem Rute, a meu 

ver, simboliza o papel opressor. 

Em relação às opressões em nome de uma organização, Freire coloca que, 

 

Para as elites dominadoras, esta rebeldia, que é ameaça a elas, tem o 
seu remédio em mais dominação – na repressão feita em nome, 
inclusive, da liberdade e no estabelecimento da ordem e da paz social. 
Paz social que, no fundo, não é outra senão a paz privada dos 
dominadores. (FREIRE, 1987, p. 66) 

 

O personagem Rute, a partir das falas dos (as) estudantes, pode ser 

identificada como uma representante das classes “dominadoras”, enquanto o 

personagem Judite, das classes operárias. Rute, em nome da “ordem” do lugar, 

reprime Judite por usar o celular ou vender seus cosméticos aos moradores do prédio. 
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Através do medo, ela mantém o domínio sobre os funcionários. Sendo assim, 

utilizando como argumento a organização do “estabelecimento”, ela mantém, na 

verdade, a sua paz particular.  

Judite não responde sua chefe à altura e fica preocupada com o seu emprego, 

pois precisa do salário para se manter e cuidar da sua mãe doente. Os (as) 

espectadores (as) mostraram uma identificação com essas relações em que são 

oprimidos pelas classes dominantes, que eles (elas) enxergam, muitas vezes, na 

figura dos patrões. Freire sublinha que “quando, porém, por um motivo qualquer, os 

homens se sentem proibidos de atuar, quando se descobrem incapazes de usar suas 

faculdades, sofrem” (FREIRE, 1987, p. 65). As relações de opressão impedem que os 

oprimidos tenham o direito de atuar. Percebendo isso, sentem-se frustrados por não 

poderem agir. O personagem Judite manteve-se calada, diante da atitude do 

personagem Rute, mas qualquer outra atitude poderia levá-la a perder seu emprego, 

sentindo-se vetada de se colocar.  

Mais um trecho do debate: 

 

“ - Vocês se identificam com algum desses personagens? “ (Eu) 
 
“ - Aqui, eu gostei é da simplicidade da Judite, ela tenta ser, o tempo 
todo, companheira, humilde e escuta. Entendeu? Eu achei muito 
bonitinho, sabe? Assim, é o dia a dia de uma pessoa simples, 
batalhadeira. “ (Estudante 15). 
 
“ - Batalhadora. “ (Estudante 17) 
 
“ - E o motoboy, ele tem pensamento, ele trabalha, como qualquer 
pessoa, né? Então, assim, o que as pessoas têm é muito preconceito 
por profissão, como veste, como anda, né? E então, assim, para de 
preconceito, vamos conhecer as pessoas? Um bom motivo para 
conversar, não é isso? “ (Estudante 15) 

    

“ - Então, eu gostei quando o personagem, quando o filho do 
personagem dele, quando disse que não era gay, não era lésbica, 
então, houve um preconceito também, e as pessoas são 
preconceituosas, as pessoas tem que rever o preconceito também. “ 
(Estudante 17) 

 

Através do contato com a leitura dramática, os (as) espectadores (as) se 

atentaram para as situações de preconceito apontadas. A linguagem teatral trouxe um 

questionamento aos (às) espectadores (as) sobre como, socialmente, os indivíduos 

agem de maneira discriminatória uns com os outros. A Estudante 15 citou o 
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personagem do motoboy, que surpreende o personagem Judite por fazer poemas. E 

a Estudante 17 comentou sobre uma moradora do prédio que age de maneira 

intolerante em relação às pessoas homoafetivas. Reações como estas estão 

frequentemente presentes na vida das pessoas, seja com elas mesmas, com amigos 

ou familiares. Para Ubersfeld, “O teatro não produz nos espectadores somente o 

despertar de fantasmas, mas às vezes também o despertar da consciência, um talvez 

não ocorra sem o outro, como diz Brecht, pela associação do prazer e da reflexão” 

(UBERSFELD, 2010, p. 28). Conforme observa a autora, o teatro tem a capacidade 

de instigar no (a) espectador (a) empatia, diversão e reflexão. Quando os 

espectadores (as) reconhecem, na leitura dramática, ações preconceituosas, tão 

presentes em nossa sociedade, podem refletir criticamente e expressar seus 

posicionamentos sobre atitudes como essas.  

A leitura dramática parece ter contribuído para um “despertar da consciência”, 

no qual os (as) espectadores (as) puderam refletir sobre as situações discriminatórias. 

Para Freire (1996), o educador deve lutar contra atos desse tipo: 

 

Qualquer discriminação é imoral e lutar contra ela é um dever por mais 
que se reconheça a força dos condicionamentos a enfrentar. A boniteza 
de ser gente se acha, entre outras coisas, nessa possibilidade e nesse 
dever de brigar. Saber que devo respeito à autonomia e à identidade do 
educando exige de mim uma prática em tudo coerente com este saber. 
(FREIRE, 1996, p. 60) 

 

Lutar contra atitudes preconceituosas é (ou deveria ser) dever de todo (a) 

educador (a) que busca a “autonomia” dos educandos. É como acompanho a 

afirmação do autor. A linguagem teatral fez com que fosse debatido o preconceito 

presente no teatro e na vida real. O teatro, nesse caso, tornou-se um espaço propício 

para discutir qualquer forma de preconceito e fazer com que os (as) espectadores (as) 

refletissem sobre esse assunto.  

O relato a seguir me chamou muita atenção. O estudante chegou silencioso no 

refeitório. Fazia um dia frio e chuvoso e o jovem vestia bermuda, chinelos e camiseta. 

Enquanto assistia à leitura dramática, havia muita concentração deste estudante e 

seu rosto se mostrava fascinado com a apresentação. Durante a conversa logo depois 

da apresentação, ele demonstra ter se identificado com a personagem Judite: 
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“ - Eu gostei também daquela parte que fala sobre o dia-a-dia do 
trabalhador. Que toda hora chega lá o patrão, xinga o funcionário, tem 
que ficar e aguentar e ainda concordar ainda, sendo que ela que tá 
errada ainda né? Mas é assim mesmo, né? Para ganhar um dinheiro, 
tem que encarar cada coisa, né? “ (Estudante 16). 

 

O estudante 16 aponta para uma relação de opressão entre patrão e 

empregado: o patrão que “xinga” o funcionário e age de forma autoritária. Ele fala que 

o trabalhador deve “concordar”, já que necessita do dinheiro para sobreviver.  

Adorno questiona o modelo de heteronomia que se encontra em 

incompatibilidade com a concepção do indivíduo emancipado: 

 

Gostaria apenas de atentar a um momento específico no conceito de 
modelo ideal, o da heteronomia, o momento autoritário, o que é imposto 
a partir do exterior. Nele existe algo de usurpatório. É de se perguntar 
de onde alguém se considera no direito de decidir a respeito da 
orientação da educação dos outros. As condições – provenientes do 
mesmo plano de linguagem e de pensamento ou de não-pensamento – 
em geral também correspondem a este modo de pensar. (ADORNO, 
1995, p. 141)  

 

Segundo o autor, o que é imposto ao (à) (s) outro (a) (s) de maneira heterônima 

é uma apropriação indevida do direito alheio de ser quem é. Deve-se questionar como 

podem uns (umas) decidirem por outros (as), sem permitir qualquer forma autônoma 

de pensamento. Tal modelo impede que os indivíduos se desvencilhem da sensação 

de inferioridade. Quando o estudante 16 comenta que deve aceitar os desmandos do 

patrão sem nada argumentar, ele reflete essa situação autoritária em que o funcionário 

se entende como um sujeito menor, incapaz de questionar tais atos autoritários. 

De acordo com Desgranges, formar espectadores (as) consiste em ir além de 

criar circunstâncias para a decodificação dos “signos” teatrais. “O espectador 

instrumentalizado encontra-se em condições de decodificar os signos e questionar os 

significados produzidos, seja no palco, seja fora dele” (DESGRANGES, 2003, p.37). 

As ações mediadoras proporcionaram mecanismos para que o (a) espectador (a) 

decifrasse os componentes cênicos e interrogasse os significados gerados, sejam 

eles no palco ou na vida. A mediação continuou comigo fazendo perguntas aos (às) 

participantes: 

 

“- Algum momento trouxe alguma lembrança para vocês?” (Eu) 
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“ - A profissão é tão desvalorizada que ela tinha que trabalhar como 
vendedora para conseguir pagar as contas. E parabéns, Iara e Davi, 
pela interpretação fantástica. Fantástica. “ (professora) 
 
“ - Na verdade, a ascensorista tem que ser, não é que tem que ser, é 
uma pessoa diplomática né, que tem que lidar com todo mundo né? “ 
(Estudante 15) 
 
“ - Muito boa essa leitura dramática, né?! E o mais interessante no 
contexto geral é como a Iara conseguiu conduzir a personagem na 
alegria, no entusiasmo da manhã, da esperança, que ela passava a 
princípio e depois o cansaço que foi somando durante o dia e que ela 
foi ficando esgotada. Isso ficou muito claro na expressão, no gesto, na 
voz. Muito bom. “ (professora de Arte) 

 

Nos relatos que cito acima observo a visão de cada espectador (a) em relação 

à leitura dramática. A professora demonstrou o seu prazer em assistir a apresentação, 

que denotou de “fantástica”, e reparou que a personagem Judite tinha que vender 

produtos cosméticos para complementar a renda. A professora também precisa 

complementar a renda, como ela mesma havia relatado em outros encontros, e, por 

isso, pegou mais turmas e mais escolas. Percebo, aí, um processo de identificação 

com o personagem. A professora de Arte atentou-se para os detalhes das mudanças 

do personagem Judite ao longo do dia, que, no final, segundo ela, apresentava-se 

“esgotada”, demonstrando uma atenção para a expressão corporal e vocal da atriz. A 

Estudante 15 observou que a profissão de ascensorista exige diplomacia por trabalhar 

diretamente com o público. 

Os depoimentos englobaram os olhares das espectadoras, mas, também, o 

olhar do (a) espectador (a) sob os outros (as) espectadores (as), aspecto abordado 

por Ubersfeld na seguinte passagem: “O espectador nunca está só: seu olhar, ao 

mesmo tempo que abrange o espetáculo, abrange também os outros espectadores, 

de cujos olhares, por sua vez torna-se alvo” (2010, p. 2). Enquanto frui um espetáculo, 

o (a) espectador (a) se atenta às reações dos (as) demais espectadores (as), que 

reagem coletivamente ao ato teatral.  

Durante o pouco tempo restante, procurei promover um diálogo entre os (as) 

espectadores (as), o ator e a atriz: 

 

“- Mais alguém? Vocês querem fazer alguma pergunta para os atores?”  
(Eu) 
 
“ - O (a) Estudante 15 está perguntando se a gente se inspirou em 
alguma pessoa ou situação. Tem muita coisa dessa peça que é do 
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nosso cotidiano em Belo Horizonte. Tem a ver com onde a gente mora, 
com a nossa família, com os nossos netos, a Iara tem dois netos de 7 
anos que eu considero como meus, nós somos casados. O menino é 
inspirado nos nossos dois netos: o Caetano e o João. Que estão com 7 
anos. O Caetano já tá com 8, né? Então assim vai.... Tem o nome da 
minha mãe na peça, da mãe da Iara. É uma peça que tem uma mistura 
da nossa família, das nossas experiências, de pessoas que a gente 
conheceu, de vizinhos, de várias coisas, é sempre muito da nossa vida.“ 
(ator Davi Dolpi) 
 
“ - Não é só o ascensorista, é muita gente que passa despercebida pela 
gente. O gari, a doméstica, o garçom. “ (Estudante 15) 
 
“- Exatamente. Uma das inspirações também foram essas profissões. O 
entregador, por exemplo, a gente pede pizza, né? Aí o entregador vai. 
E, muitas vezes, a gente meio que não enxerga. São profissões que, às 
vezes, ficam meio invisíveis, né? A ascensorista, de certa forma, que é 
essa pessoa que trabalha no elevador, ela representa várias profissões 
que, muitas vezes, a gente convive com aqueles profissionais, motorista 
de ônibus, trocador, taxista e tudo mais, e a gente passa por eles e não 
pensa que eles são uma pessoa como a gente, que têm todas as nossas 
questões, tristezas e alegrias, problemas de família, todo mundo tem 
coisas muito em comum, às vezes a gente não enxerga a pessoa por 
causa profissão que ela exerce. “ (ator Davi Dolpi) 
 
“ - E é ser humano como todos nós. “ (Estudante 15). 
 
“ - Vou falar pelo (a) Estudante 10, que ele tá meio tímido, né? Ele queria 
elogiar, amou o desempenho de vocês dois e queria perguntar quantos 
anos de carreira vocês têm? ” (Monitora do (a) Estudante 10) 
 
“ - Ô, Estudante 10, obrigado pela sua presença, seu sorriso. Eu tenho 
30 anos de teatro e a minha esposa querida, pode falar? Tem 45 anos 
de carreira, em Belo Horizonte, ela começou aos 15... Ôpa… (risadas) 
Ela começou aos 15 anos, numa oficina de teatro livre e tal, então já 
tem 45 anos, a Iara é uma atriz premiada em Belo Horizonte, eu não... 
(risadas) Aqueles, né? Mas, assim, a gente já fez várias peças juntos, 
sabe? Com cenário, figurino e tal. Agora a gente está experimentando 
esse formato assim, voz e violão, vamos chamar. ” (ator Davi Dolpi) 
 
“ - Bacana. “ (Estudante 10). 
 
“ - Você achou bacana esse formato? Pois é, ele é mais simples, a gente 
lê, não tem aquela coisa toda, figurino, maquiagem... Mas a gente tenta 
transmitir a peça, né? Obrigado! “ (ator Davi Dolpi). 

 

Os relatos demonstram as diferentes percepções dos (as) espectadores (as) 

diante da apresentação. Os participantes mostraram interesse no trabalho realizado 

pelo ator e pela atriz e acerca do processo criativo da leitura dramática. Neste 

momento, houve um contato direto dos (as) espectadores (as) com a trajetória desses 

dois profissionais e a montagem da leitura dramática. Por outro lado, é momento de 
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troca. Os artistas podem dizer um pouco do que pensam a respeito do que fazem. É 

importante ressaltar que os (as) espectadores (as) falaram antes da equipe da leitura 

dramática. Somente no final do debate é que eu passei a palavra para o ator e a atriz 

responderem as perguntas. Essa ordem é indispensável, a meu ver, em um bate papo 

entre atores (atrizes) e espectadores (as). Caso contrário, os (as) espectadores (as) 

podem ser influenciados de modo negativo, ou seja, não falar o que realmente pensam 

e sentem, mas acompanhar o que os artistas dizem, por serem eles os que “sabem” 

o que “é” o trabalho que apresentam. 

Ao expor suas percepções diante do espetáculo, o (a) espectador (a) pode se 

colar enquanto ser autoral. 

Desgranges fala sobre essa atitude:  

 

E aí podemos ressaltar um primeiro aspecto pedagógico presente na 
experiência com a arte: a atitude proposta ao contemplador. Ou seja, o 
fato artístico solicita que o indivíduo formule interpretações próprias 
acerca das provocações estéticas feitas pelo autor, elaborando um ato 
que é também autoral. Assim, o contemplador, para desempenhar o 
papel que lhe cabe no evento, precisa colocar-se enquanto sujeito, que 
age, pois, a contemplação é algo ativo, e que cria, pois a sua atuação é 
necessária. (DESGRANGES, 2006, p. 28) 

 

O autor considera que o ato de contemplação por parte do (a) espectador (a) 

deve se tornar criativo, exigindo que ele elabore suas próprias interpretações diante 

da obra. Ao dar a fala ao (à) espectador (a), o (a) mediador (a) permite que ele (ela) 

desenvolva o seu posicionamento frente ao ato artístico, colocando-se, também, como 

um sujeito da criação. 

Desgranges, em outra parte, argumenta em favor de se incentivar a posição 

autônoma do (a) espectador (a): 

 

Um projeto de formação de espectadores precisa, assim, além de 
propiciar o conhecimento específico da linguagem teatral, estimular a 
autonomia interpretativa dos participantes. Uma aquisição que não se 
evidencia com extrema facilidade numa vivência da espetacularidade 
que pouco ou nada convida o indivíduo a exercer o papel autoral crítico 
que a arte teatral solicita, convida, exige do espectador. Aquisição esta, 
aliás, que não se outorga por decreto, nem se incute por propaganda, 
ou mesmo se transfere por convencimento, mas que só se conquista 
por experiência. (DESGRANGES, 2006, p. 156) 
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Assim como a compreensão da arte teatral é ensinada e aprendida, também o 

é a atitude crítica do (a) espectador (a). É preciso “abrir alas” para que o (a) espectador 

(a) “entre em cena” (em alguns casos, literalmente, como nas mediações pós-

espetáculos que lançam mão de improvisações), para que possa verbalizar as suas 

percepções. Logo após a apresentação da “A Ascensorista”, os (as) participantes 

foram, destarte, convidados (as) a dialogar sobre as experiências que tiveram, 

expondo as diversas leituras que surgiram em decorrência da fruição e das perguntas 

feitas a eles (elas). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

FIGURA 7 - Espectadores (as) durante a apresentação da “A Ascensorista” 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

3.3 MEDIAÇÃO POS-ESPETÁCULO 

 

3.3.1 PRIMEIRA PRÁTICA COM A 5º SÉRIE: 

BARBANTE, DESENHO E QUADRADO 

 

No primeiro encontro após a fruição e debate sobre a leitura dramática, 

Emerson levou um barbante e fizemos um jogo em roda, em que cada participante 

deveria pensar uma palavra que tivesse relação com a apresentação e/ou tudo que 

havíamos feito juntos nos encontros anteriores. Dizendo a palavra, cada um (a) jogaria 

o rolo de barbante para outro (a) jogador (a), sem soltar a ponta. Dessa forma, a roda 

transforma o fio do barbante em uma teia. É importante que o barbante não caia, tendo 

cuidado como se envia ao outro, olhando sempre nos olhos de quem para o (a) qual 

se irá jogar. 

As palavras dos integrantes da 5ª série foram: “muito bom, “experiência”, 

“apresentação”, “legal”, “cultura” e “teatro”. 

Perguntei qual imagem havia o barbante havia formado quando todos já haviam 

jogado. 

 

“ - Uma rede. “ (professora) 
 
“ - Uma teia de aranha. “ (Estudante 23) 
 
“ - Um aviãozinho. “ (Estudante 2) 
 
“ - Uma estrela. “ (professora) 
 
“ - Uma mandala. “ (professora) 

 

Este jogo foi realizado para levantar um pouco do que havia ficado para os (as) 

participantes da experiência como espectadores (as) da leitura dramática. Além de 

trabalhar a atenção, é um exercício de confiança no (a) outro (a). É necessário que se 

mantenha um contato visual enquanto se joga o rolo de barbante. O olhar foi algo 

essencial a ser explorado nesta pesquisa-ação, foi através dele que o (a) espectador 

(a) pôde apreciar a estética teatral própria da apresentação assistida. É no olhar para 

o outro que se pode formar uma base de cumplicidade entre o grupo, dando a 

possibilidade que estes indivíduos juntos se envolvam em projetos comuns e cresçam 

cada qual em seu caminho de emancipação.  
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FIGURA 8 – Jogo de palavras com o barbante 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 

Nessa turma da EJA, observei, em muitos momentos, que os (as) estudantes 

tinham vergonha de falar. Por quais motivos os integrantes diversas vezes falavam 

com a cabeça baixa e envergonhados? O que os levou a essa postura de submissão? 

Seria olhando de frente a frente, de forma igualitária, olho no olho, como se trabalhou 

neste jogo, dizendo a sua palavra, tudo isso transposto para a vida diária, que se 

poderia contribuir para a valorização de cada sujeito? A mudança deste olhar seria 

uma das ferramentas no caminho da emancipação? 

As palavras dos estudantes demonstraram que houve respostas positivas em 

relação ao trabalho de mediação teatral. O (a) estudante 10, apesar de toda sua 

limitação física, esforçou-se para jogar o barbante para o (a) colega. Ele (a) dissse a 

palavra “cultura”. 

Peguei o barbante e mostrei o que acontecia quando alguém soltasse. 
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“ - Fica fraco“ (Estudante 2) 
 
“ - Frouxo. ” (Estudante 23) 
 
“ - Falta alguém segurar. “ (Estudante 6) 

 

Comentei que para, manter-se firme, o barbante dependia de uma colaboração 

coletiva, e os questionei sobre como isso poderia se relacionar com o teatro. 

 

“ - Para que aconteça precisa da participação de todos, que cada um dê 
a sua colaboração. Tivemos lá a participação de sermos o público. Mas 
antes disso nós soubemos o que ia acontecer. Porque vocês 
trabalharam isso tudo aqui, então quer dizer, é um apoiando o outro. 
Um apoiam, outros apoiam. “ (professora)  

 

Quando soltamos o barbante, os participantes notaram que a imagem como 

que se desmanchava. A professora expôs que este jogo exigiu a participação de todos 

(as), assim como nas práticas teatrais esse trabalho em conjunto é necessário. Ela 

disse que eles (elas) estiveram na apresentação participando como público, e que 

nós, eu e Emerson, os havíamos preparado para aquele momento. A professora notou 

as ações de mediação teatral contribuíram para a experiência dos (as) participantes 

como espectadores (as). 

Pegamos o barbante e o colocamos no chão, limitando um espaço quadrado, 

e falamos para os (as) estudantes que aquele seria um elevador. Os (as) estudantes 

ajudaram a fazer o espaço do elevador. Fizemos o jogo da engrenagem. Um (a) 

estudante entraria e se posicionaria dentro do espaço definido pelo barbante e ficaria 

repetindo um mesmo movimento. Aos poucos, outros (as) participantes vão entrando 

e compondo uma imagem semelhante a uma máquina em funcionamento. Aos 

poucos, os estudantes vão saindo, começando do primeiro e terminado pelo último. 

Incentivei aos estudantes que continuassem o movimento, que era importante para a 

sua engrenagem, que se um interrompesse o movimento ela podia parar 

completamente. A primeira pessoa sai, e observa o restante fazendo a ação. O que 

muda na imagem? No início e no final? 

 

“ - Perdeu a força “ (Estudante 2) 
 
“ - Foi parando”  (Estudante 23) 
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O jogo ocorreu com quase toda a turma realizando junto o exercício. Os (as) 

estudantes iam saindo e observando o movimento que ia ficando. Deixei até o último 

ficar sozinho realizando o movimento e pedi que todo o resto da turma observasse. 

Finalizamos com uma roda, comentando com sobre as experiências do dia. 

Conceição compreende os jogos teatrais como uma metodologia fundamental 

da mediação teatral, ao introduzir os elementos do teatro com os estudantes: 

 

Os jogos teatrais se configuram como conteúdo, metodologia e 
estratégia didática valiosos, já que é conteúdo fundamental para o 
iniciante e para o mais experiente, e estratégia significativa para o 
trabalho docente. Com os jogos de Viola Spolin os alunos passam a ter 
noção de elementos da narrativa, tais como: personagem, tempo, 
espaço. Pode-se dizer que a vivência da representação de um 
personagem fará com que olhe de forma mais atenta para a 
representação dos atores quando for ao teatro, por exemplo. 
(CONCEIÇÃO In MARTINS, 2014, n/p) 

 

O autor reconhece o valor dos jogos teatrais nas ações de mediação teatral, 

como por exemplo, os jogos de Viola Spolin (SPOLIN, 2006). Os jogos teatrais contêm 

referências significativas ligadas à arte teatral, que têm a chance de possibilitar ao (a) 

jogador (a), quando assume a função de espectador (a), um olhar mais atento ao 

espetáculo. Os jogos teatrais realizados com as turmas contribuíram para a 

compreensão de elementos da cena, como a noção de espaço, ao definir o espaço 

do jogo, no caso, um elevador, bem como de tempo e de personagem.  

O jogo contribuiu para fortalecer o trabalho em equipe e a contribuição do outro 

para a execução de uma atividade coletiva em sincronia. O (a) Estudante 10 comentou 

que o que o (a) havia marcado no jogo tinham sido as “diferenças”. Cada sujeito traz 

consigo características próprias, como também se dá a experiência do (a) espectador 

(a) com o teatro, que acontecerá de forma única. A professora comentou que, durante 

a atividade, tirou a tensão do seu corpo que no cotidiano tem uma postura e que no 

jogo assume outra. No teatro, o corpo também é diferente do dia-dia, assim como o 

corpo do (a) ator (atriz), o corpo do (a) espectador (a) também é um corpo diferente 

do cotidiano, é um corpo em escuta para com o que se passa em cena. 
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FIGURA 9 – Jogo teatral de “Engrenagem” 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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3’’’’’’’’’’’’’’.3.2 PRIMEIRA PRÁTICA COM A 6º SÉRIE: 

 OLHARES E MOVIMENTOS SOLIDÁRIOS 

 

Na 6ª série, iniciamos conversando sobre a apresentação da “A Ascensorista”. 

A personagem trabalha em um elevador e, como apontado pelos (as) estudantes, 

muitas vezes as pessoas não se olham no olho em lugares públicos, ou para os 

profissionais cujas funções são desvalorizadas e discriminadas pela sociedade. Os 

estudantes falaram sobre o olhar no olho e o olhar o outro. 

 

“ - Às vezes você vai olhar a pessoa já acha que cê tá encarando, 
querendo brigar. “ (Estudante 3) 
 
“ - Tenho que olhar, eu faço ginástica, eu tenho que olhar para o que eu 
vou fazer. “ (Estudante 12) 
 
“ - Eu também no circo eu tenho que olhar. “ (Estudante 12) 
 
“ - Se não olhar o que acontece? “ (Eu) 
 
“ - Eu não olhei paro o meu colega lá na ginástica e quase me 
machuquei. “ (Estudante 12) 

 

O início da conversa se direcionou para o olhar na vida diária. Um (a) estudante 

comentou que dependendo para quem se direciona o olhar, o outro pode achar que é 

algo provocativo. O olhar pode dizer muito sobre as relações estabelecidas. Seja olhar 

do oprimido ao opressor ou do opressor para o oprimido. Pode expressar abusos, 

preconceitos, discriminações, exclusões e submissões. O (a) Estudante 12 faz aulas 

de ginástica olímpica fora da escola, e, tem aulas de técnicas circenses. Ele expôs 

que o olhar é essencial nas suas práticas, que uma vez que não olhou para o colega, 

quase se acidentou. 

Fizemos a mesma roda já descrita com a turma anterior, solicitando que cada 

um escolhesse uma palavra para dizer o processo que haviam vivido conosco, 

focando na apresentação da “A Ascensorista”. As palavras escolhidas pelos 

participantes foram: “amor”, “atenção”, “felicidade”, “amizade”, “satisfação”, “união”, 

“conquistas”, “humildade”, “paz”, “alegria”, “sociedade”, “dedicação”, “felicidade”, 

“companheirismo”, “conhecimento” e “respeito”. 

Nas palavras ditas pelos participantes, noto um conjunto de palavras positivas 

em relação às atividades de mediação teatral realizadas. Aparecem as palavras 
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“amizade”, “união”, “sociedade” e “companheirismo”. Essas referências às ações de 

mediação teatral praticadas com esta turma reafirmam a ideia de que a mediação 

teatral depende de um trabalho coletivo e de colaboração do outro. A mediação teatral 

é um processo educacional que objetiva a formação de espectadores (as). E assim 

como deve ocorrer nos processos de ensino-aprendizagem, entre educadores (as) e 

educandos (as), a mediação teatral, baseia-se nas trocas de conhecimento e 

experiências entre mediadores (as) e espectadores (as), que somam as bagagens 

emocionais e culturais que cada um traz. 

Os (as) estudantes referem-se às palavras “amor”, “felicidade”, “amizade”, 

“satisfação”, “conquistas”, “humildade”, “paz”, “alegria”, “conhecimento” e “respeito”. 

As palavras ditas por eles estão intrinsicamente relacionadas ao afeto, que é, a meu 

ver, indispensável em qualquer processo educacional. Nas práticas de mediação 

teatral não é diferente. Trata-se do desenvolvimento de práticas que contribuam para 

um olhar cuidadoso sobre o outro, de abrir espaço para o falar e o ouvir para os 

indivíduos com quem se trabalha. Compreender a vivência de cada participante e a 

sua caminhada são importantes e devem ser valorizados na sua formação enquanto 

espectador (a), seja qual for a sua formação educacional, teatral e cultural.  

A construção da autonomia está intrinsicamente relacionada à afetividade nos 

processos educacionais, como se encontra frequentemente no trabalho de Freire. 

Sobre esse tema freireano recorrente Vecchia (2017) se debruça, dizendo que 

 

A autonomia tem seu solo na integração afetiva de um grupo, de um 
círculo de cultura, na vivência concreta do amor, da afetividade, do 
cuidado, da proteção e da nutrição do ser de cada um na troca 
dialogada, na solidariedade, no amor incondicional, que permeia as 
linhas e as entrelinhas da obra Pedagogia da autonomia. Não há 
pensamento crítico e ética sem a mobilização sensível e emocionada 
diante do outro na sua condição histórica. (VECCHIA In STRECK, 
REDIN e ZITKOSKI, 2017, p. 27) 

 

 Para o autor, Freire descortina um processo educacional no qual a autonomia 

é construída com base na sensibilidade em relação ao outro. Repleta de amorosidade, 

dialogicidade e solidariedade. O pensamento crítico e ético só existe através de uma 

movimentação sensibilizada entre os indivíduos. Estou de acordo com Vecchia no que 

se refere à autonomia se constituir demandando companheirismo, amor, escuta e 

valorização das bagagens trazidas pelos sujeitos. Os processos educacionais, 

incluindo a mediação teatral que aqui descrevo e analiso, devem ser permeados de 
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sensibilidade para a construção de um (a) espectador (a) não somente 

instrumentalizado para ver teatro, mas igualmente sensibilizado para enxergar o (s) 

(a) outro (a) (s). 

Em um mundo de tantos descompassos e supressões, a reciprocidade sensível 

proporciona um momento de conforto para estes indivíduos já tão maltratados por uma 

sociedade regida por um sistema econômico frio e escabroso.  

Santos descreve seu conceito de solidariedade: 

 

Na atual fase de transição paradigmática, a teoria crítica pós-moderna 
constrói-se a partir de uma tradição epistemológica marginalizada e 
desacreditada da modernidade, o conhecimento-emancipação. Nesta 
forma de conhecimento, a ignorância é o colonialismo e o colonialismo 
é a concepção do outro como objeto, e, consequentemente, o não 
reconhecimento do outro como sujeito. Nesta forma de conhecimento, 
conhecer é reconhecer, é progredir no sentido de elevar o outro da 
condição de objeto à condição de sujeito. Esse conhecimento-
reconhecimento é o que designo por solidariedade. (BOAVENTURA 
SANTOS, p. 205, 1999) 

  

No momento histórico que vivemos o “conhecimento-emancipação” passa a ser 

uma alternativa para pensar as relações humanas em suas várias dimensões. Trata-

se de reconhecer o outro enquanto sujeito e não como objeto. Essa valorização do 

sujeito é compreendida pelo autor como solidariedade. Nesses tempos, um olhar 

desvelado pelo outro, mais afetivo e efetivo, se faz fundamental no caminho da 

emancipação do indivíduo. 

Eu e Emerson, pedimos que os participantes colocassem o barbante no chão, 

exatamente na posição em que estava na mão do grupo e perguntei o que a imagem 

os lembrava. 

 

“- Estrela. “ (Estudante 12) 
 
“ - Parece uma teia de aranha. “ (Estudante 11) 
 
“- Mandala. “ (professora) 
 
“ - Parece uma coisa de união, porque tá todo mundo em união.“ 
(Estudante 12) 

 

Questionei sobre se soltássemos o barbante. 

 

“ - Vai cair.”  (Estudante 12) 
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“- Vai embolar toda, ué. “ (Estudante 3) 
 
“- O que isso significa? “ (Eu) 
 
“- Que para manter ela esticada tem que ter união. “ (Estudante 3) 
 
“- Se soltar, o que acontece? “ (Eu) 
 
“- Perde a união, perde o foco, perde tudo. “ (Estudante 3) 
 
“- De certa forma um está dependendo do outro. “ (Estudante 3) 
 
“- É igual na cadeia alimentar, né? Um dependendo do outro. “ 
(Estudante 3) 
 
“- E o que tem a ver com o teatro esse jogo? “ (Eu) 
 
“- Que a união é importante. “ (Estudante 4) 
 
“- A união dos companheiros. “ (Estudante 4) 
 
“- Um fortalecer o outro. “ (Estudante 4) 
 
“- Na leitura dramática, sem o público existiria o teatro? ” (Eu) 
 
“- Não“ (Estudante 12)  
 
“- O ator precisa do público e o público do ator. “ (Eu) 

 

 Como ocorreu quando fiz este jogo na 5ª série, os (as) participantes 

reconheceram a união como aspecto principal desta prática. Quando perguntei qual é 

a relação destas questões com o teatro, eles comentaram que a união é necessária 

para o trabalho dos atores. Enfatizo ainda que o ator (atriz) necessita do espectador 

(a) e o espectador (a) dos (as) atores (atrizes). Um (a) depende do (a) outro (a) e o 

teatro depende destes dois elementos essenciais para existir.  

Solicitei que os (as) estudantes colocassem o barbante no chão e qual o 

desenho que se formava. 

 

“- O que o desenho pare no chão? ” (Eu) 
 
“- Uma pirâmide. ” (professora) 
 
“- Uma asa de um morcego”. (Estudante 3) 
 
“- Uma foice”. (Estudante 12) 
 
“- Um triangulo. ” (Estudante 12) 
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“- O que é engrenagem? ” (Eu) 
 
“- Quando o seu carro tá estragado e você tem que engrenar ele.” 
(Estudante 12) 
 
“- Um motor. ” (Estudante 3) 
 
“- Iniciar uma coisa. “ (Estudante 3) 

 

Os (as) estudantes desta turma estavam em maior número, então fizemos o 

jogo da “engrenagem” por três vezes. Alguns (as) dos (as) estudantes pediram para 

participar do jogo mais de uma vez. Eles (as) compreenderam o significado da palavra 

engrenagem como um “motor” ou “iniciar algo”. A engrenagem pode ser comparada 

ao funcionamento do teatro. Que precisa de um “motor” para funcionar, que se 

constitui do encontro entre atores (atrizes) e espectadores (as). Comentei com os 

estudantes que essa engrenagem que eles representariam seria exatamente a 

engrenagem do elevador, interligando à leitura dramática assistida. Os (as) discentes 

puderam experimentar o jogo, percebendo as diferentes imagens que iam surgindo a 

cada participante que entrava e saía do espaço de jogo. Continuei as atividades 

perguntando sobre o jogo, mas os (as) estudantes acabaram fazendo uma conexão 

direta com a apresentação da “A Ascensorista”. 

 

“- O que tinha na apresentação? “ (Eu) 
 
“- Tinha dois atores apresentando. “ (Estudante 12) 
 
“- Tinha o elevador, as pessoas apresentando. “ (Estudante 12) 
 
“- Os objetos, tinha o microfone. “ (Estudante 3) 
 
“- Tinha o jogo de luz para focar neles, e a roupa deles. “ (Estudante 12) 
 
“- Como chama essa roupa no teatro? “ (Eu) 
 
“- Figurino e faltou a maquiagem. “ (Estudante 12) 
 
“- O que essa atividade tem a ver com ‘A Ascensorista? ’ ” (Eu) 
 
“- Trabalhamos o dia a dia. “ (Estudante 4) 
 
“ - O movimento. “ (Estudante 24) 
 
“- No dia a dia usamos o corpo, nos movimentamos, nos comunicamos, 
a gente gesticula. ”  (professora) 
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 Instiguei para que os (as) estudantes relembrassem os elementos que tinham 

visto na apresentação, como uma maneira de refletir sobre o que viram. Quando pedi 

que fizessem um paralelo com a “A Ascensorista”, eles se referiram a questões do dia 

a dia e o movimento corporal. Falei que nosso corpo é extremamente importante no 

teatro. Nosso corpo fala, sem utilizar a voz. O corpo do (a) ator (atriz) e do (a) 

espectador (a) também falam. Os corpos dos (as) espectadores (as) tornam-se um 

único corpo: a plateia. Mesmo que as vivências sejam únicas e individuais, existe um 

corpo único, que assim como uma torcida de um jogo de futebol, se unem com energia 

vibrante em torno da cena.  

 Valorizei neste encontro, a experiência do fazer teatral com os estudantes. 

Barbosa afirma que 

 

Este fazer é insubstituível para a aprendizagem da arte e para o 
desenvolvimento do pensamento/linguagem presentacional, uma forma 
diferente do pensamento/linguagem discursivo, que caracteriza as 
áreas nas quais domina o discurso verbal, e também diferente do 
pensamento científico presidido pela lógica. (BARBOSA, 1991, p.34) 

 

 Barbosa distingue três formas de conhecimento e destaca o presentacional 

como próprio da arte. O fazer arte é insubstituível no aprendizado da arte, se 

diferenciando das demais áreas que se baseiam no discurso verbal e do pensamento 

subsidiado pela lógica. O fazer na arte se realiza na presença, na emergência das 

formas, na irrupção do inconsciente, no calor emanado pelo estar junto, na 

subjetividade profunda que de objetiva em traços de expressão. Fundamenta-se 

essencialmente no que se passa nos sujeitos e entre eles, causando efeitos e afetos, 

produzindo a partir dessa experiência. 

Nas duas turmas, o aspecto mais abordado pelos (as) participantes com 

relação às práticas do primeiro encontro depois da fruição foi a união. A colaboração 

entre os sujeitos se faz como caminho essencial da emancipação. Não que 

necessariamente essa união abarque toda uma sociedade, mas ela se faz necessária 

entre indivíduos de um mesmo grupo, que vivenciam semelhantes opressões. Estes 

indivíduos devem fortalecer-se entre si, para que juntos, possam seguir na luta pelos 

seus direitos. É nas lutas destes movimentos que surgem as emancipações, que são 

feitas diariamente.  

 Considero a união mencionada pelos estudantes, como um aspecto essencial 

da solidariedade, sobre a qual trago mais um fragmento do texto de Santos: 
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Como a solidariedade é uma forma de conhecimento que se obtém por 
via do reconhecimento do outro, o outro só pode ser conhecido 
enquanto produtor de conhecimento. Daí que todo o conhecimento-
emancipação tenha uma vocação multicultural. A construção de um 
conhecimento multicultural tem duas dificuldades: o silêncio e a 
diferença. (BOAVENTURA SANTOS, 1999, p. 206) 

 

Conforme observa Boaventura Santos, o “conhecimento-emancipação”, se dá 

no reconhecimento do outro, e, portanto, no desenvolvimento da solidariedade. Esta 

relação encontra o “silêncio” e a “diferença” como desafios. O conhecimento da 

solidariedade deve ser dado como um processo de respeito e de diálogo, construindo 

um caminho de emancipação, elaborado nas diferenças. 

 

3.3.3 SEGUNDA PRÁTICA: 

“SE NADA DER CERTO” E RESPOSTA À ALTURA, POIS AINDA HÁ TEMPO 

 

A segunda ação mediadora pós-espetáculo se deu comigo levando uma 

reportagem sobre estudantes de uma escola particular de Porto Alegre - RS, que 

tiveram, como tema de uma festa, “Se nada der certo”. Os estudantes foram vestidos 

de garis, empregadas domésticas, porteiros, atendentes de lanchonete e lojas de 

cosméticos, pedreiros, diaristas, motoristas, vendedores ambulantes etc. A atividade 

teve repercussão nas redes sociais. Inclusive, uma das estudantes foi “fantasiada” de 

ascensorista. Como apontado anteriormente, a discussão ocorrida logo após a 

apresentação abordou o tema de profissões consideradas invisíveis pela sociedade.  

Os (as) estudantes da EJA participantes da pesquisa, bem como seus 

familiares, exercem, em grande maioria, as profissões representadas pelos 

estudantes do colégio gaúcho. Assim como a ascensorista, essas outras profissões 

foram consideradas a última opção para esses estudantes. Trata-se visivelmente da 

exposição de um preconceito social, causando rebuliço nas redes sociais. Levei a 

reportagem como forma de provocar o debate sobre tal atitude discriminatória, por 

parte de uma classe abastada, sobre uma classe oprimida. Além disso, o assunto 

estava sendo amplamente debatido na internet naqueles dias. Apresentei a 

reportagem em um projetor e solicitei que os (as) estudantes realizassem a leitura. 

Percebi, nas duas turmas, que os (a) estudantes tiveram dificuldades na leitura 

e, principalmente, na interpretação da reportagem quando os (as) próprios (as) 
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estudantes leram. São questões, como já disse, ligadas a processos inadequados de 

utilização da leitura em voz alta durante a alfabetização e Ensino Fundamental. Reli 

para a turma, utilizando entonações mais claras. Após isso, eles (as) compreenderam 

um pouco melhor o assunto da reportagem. Fui fazendo perguntas sobre o 

acontecimento no colégio particular e relacionando-o à apresentação da “A 

ascensorista”. 
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FIGURA 10 - Reportagem do Jornal Extra sobre a festa “Se nada der certo” do Colégio 
Marista - Porto Alegre - RS / Parte I 

Fonte: Jornal Extra17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
17 https://extra.globo.com/noticias/brasil/se-nada-der-certo-jovens-se-fantasiam-de-faxineiro-
mecanico-ambulante-em-festa-escolar-21437203.html 
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FIGURA 11 - Reportagem do Jornal Extra sobre a festa “Se nada der certo” do Colégio 
Marista - Porto Alegre - RS / Parte II 

 
Fonte: Jornal Extra 
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FIGURA 12 - Reportagem do Jornal Extra sobre a festa “Se nada der certo” do Colégio 
Marista - Porto Alegre - RS / Parte III 

 
Fonte: Jornal Extra 
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FIGURA 13 - Reportagem do Jornal Extra sobre a festa “Se nada der certo” do Colégio 
Marista - Porto Alegre - RS / Parte IV 

 
Fonte: Jornal Extra 

 

Após a leitura da matéria do Jornal Extra, apresentei para os (as) estudantes 

uma carta de um filho de porteiro em resposta ao Colégio Marista. Continuamos a 

discussão sobre a reportagem e sobre a carta, sempre interligando à leitura dramática 

“A ascensorista”. Fui incentivando para que o assunto tocasse na questão sobre 

relações sociais opressoras, sobre uma elite dominante e o que seria possível para 

mudar esses condicionamentos. 
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FIGURA 14 - Carta do filho de um porteiro ao Colégio Marista / Parte I 
 

Fonte: Correio 24 Horas18 
 

 

 

                                                
18 http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/filho-de-porteiro-escreve-carta-aberta-a-
alunos-da-festa-se-nada-der-certo 



130 
 

 
 

FIGURA 15 - Carta do filho de um porteiro ao Colégio Marista / Parte II 
 

Fonte: Jornal Correio 
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FIGURA 16 - Carta do filho de um porteiro ao Colégio Marista / Parte III 
 

Fonte: Jornal Correio 
 

Questionei o que poderia ser feito por parte dos (as) estudantes em relação à 

dominação política e elitista, apontadas por eles (elas) mesmos após a reflexão dos 

textos mostrados. Alguns comentários foram os seguintes: 

 

“- A gente tinha que fazer alguma coisa. Se na política ninguém fosse 
votar, ia ser muito interessante. Ninguém mesmo votasse. Ia ser muito 
louco, fico imaginando isso. “ (Estudante 19). 
 
“- Ideal. As urnas vazias. “ (professora). 
 
“- Não necessariamente que a pessoa pobre já tá adaptada com muitas 
coisas, né? Mas se proporcionar algo melhor, visto um plano de saúde, 
dentário. Para que eles também tivessem mais acessos a coisas. “ “-“ “ 
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“ - Porque priva muito, né? Igual por exemplo, pô, velho, se não juntasse 
eu, mãe e os caras lá em casa, não ia ter plano de saúde. E cobre quase 
nada. “ (Estudante 19). 

 

Na discussão, eles demonstram interesse em uma transformação através do 

voto e reconhecem a precariedade do acesso a condições básicas que todo (a) 

cidadão (ã) teria direito, como no depoimento do estudante 19. Segui suscitando 

perguntas sobre condição imposta pelo sistema opressor e os estudantes foram 

pondo suas visões sobre o painel político atual, bem como sobre a desvalorização de 

algumas profissões e situações de discriminação. 

 

“ - Por que estamos vivendo isso? “ (Eu). 
 
“ - Infelizmente, tá ligado à política. “ (Estudante 19). 
 
“ - O pessoal não investe em nada, né, professora? “ (Estudante 20). 
 
“ - Quem tá com a faca e o queijo na mão não faz nada. Nós temos o 
poder. Nós escolhemos errado. “ (professora). 
 
“ - Não adianta tirar a Dilma e colocar o Temer.” (Estudante 2). 
 
“- Deviam ter deixado ela terminar o mandato dela. Arrebentaram a 
corda pro lado dela e eles saíram ilesos, foi uma jogada. Mas tá tudo 
sujo. ” (Estudante 21). 
 
“ - E as reformas? ” (Eu). 
 
“- Programas que deixam as coisas mais igualitárias, como acesso à 
Universidade, vão acabar, né ?” (Estudante 19). 
 
“- De quem é interesse que programas assim acabem? Da elite. “ 
(professora). 
 
“ - Elite. ” (Estudante 21). 
 
“ - Igual eu tava conversando lá na universidade, em um trabalho que 
eu fiz lá. Cheguei a comentar, né? Ninguém quer ver um favelado ou 
alguém que mora em um bairro periférico, com o desenvolvimento 
crítico, que o senso crítico vai fazer as pessoas começarem a questionar 
o que tá acontecendo. E eles só querem passar mel na boca. Igual a 
questão do preconceito e racismo. De uns 12 anos pra cá a educação 
melhorou muito, tá ligado? Dá acesso pra uma pessoa que não tinha 
porra nenhum poder pra universidade. “  (Estudante 19). 
 
“ - Fessora, qual a diferença entre eleição direta e indireta? “ (Estudante 
2). 
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“ -  A eleição indireta é votada dentro do congresso, o povo não participa. 
Agora a direta o povo vai às ruas, vai às urnas. O povo tem a opção de 
escolher. “ (professora) 
 
“- O que essa reportagem tem a ver com a leitura dramática “A 
ascensorista? ” (Mediador Emerson). 
 
“ - É uma profissão que eles queriam ter só como último caso. Eles 
queriam ser um geólogo, advogado, um juiz, aí ascensorista é só no 
último caso mesmo. “ (Estudante 21). 
 
“- Então tem uma desvalorização, desde o faxineiro, minha mãe foi, 
velho…” (Estudante 19). 
 
“ - Minha mãe também é.” (Estudante 2). 
 
“ - Eu já trabalhei de faxineira. “ (professora). 
 
“ - É, mas pô, eu tenho orgulho, mano. Minha mãe pelo menos deu uma 
educação de respeitar o branco e o preto, o pobre ou o rico. E se 
desrespeitasse ela xiava a mão no pescoço. (risadas) Pra justamente  
isso, pra ter educação, tá ligado? A gente já sabia, se eu fizer merda vai 
dar ruim… Hoje os meninos tão muito mimados. ” (Estudante 19)  
 
“ - Eu lembro de uma vez eu fazendo uma formatura, eu tava fazendo a 
cênica da formatura. Ai tava lá, todos aqueles formandos, colocaram os 
pôsteres e tal, a luz cênica. A luz cênica é uma luz ambiente. Pode 
colocar todas cores. E o pessoal tirar foto. Aí tinha um neguinho no meio 
da galera. Eu vi que tava rolando um: “ah deixa eu tirar, depois você 
tira...” ele tava chateado, aí ele me falou: “Você viu?” Eu falei: “Vi”, ele 
disse: “O que faço?” Eu falei: “Chama a polícia”. Olhe assim. Aí tinha 
coordenadora dirigindo lá. Quando eu fui colocar o pôster dele no 
primeiro, ela falou: “Coloca esse lá no último”. Pessoal super 
preconceituoso. Nisso o menino chamou a polícia e registrou o BO. Aí 
contornaram a situação e não deu nada. Eu falei para ele: não deixa 
não, independente da sua cor, se você é branco ou preto, exija respeito. 
Isso nunca pode acontecer na vida. Formando. Ele era o único 
moreninho, escurinho da classe. O resto era tudo filhinho de papai, de 
poder aquisitivo bacana. Era uma turma de Belo Horizonte. Ele era 
bolsista. Conversei muito com ele, ele era do morro, e disse que tinha 
muita vontade de estudar e de se formar. “ (Estudante 21) 

 

Foi possível, nesse encontro, a partir da ligação da leitura dramática com a 

reportagem, debater diversos assuntos polêmicos e que potencializaram a reflexão 

dos (as) participantes. Pensamos juntos sobre o lugar de cada um no mundo e a 

realidade que é imposta, em torno dos interesses econômicos. Como mediadora 

teatral desta pesquisa-ação, ajo como educadora, estimulando o pensamento 

questionador dos participantes. 
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Para Freire cabe ao (à) educador (a) se posicionar contra qualquer 

desigualdade ou autoritarismo. O professor deve lutar pela prática educativa, por 

melhores condições e a favor da “esperança” dos (as) educandos (as): 

 

Não posso ser professor se não percebo cada vez melhor que, por não poder 
ser neutra, minha prática exige de mim uma definição. Uma tomada de posição. 
Decisão. Ruptura. Exige de mim que escolha entre isto e aquilo. Não posso ser 
professor a favor de quem quer que seja e a favor não importa do que. Não 
posso ser professor a favor simplesmente do homem ou da humanidade, frase 
de uma vaguidade demasiado contrastante com a concretude da prática 
educativa. Sou professor a favor da decência contra o despudor, a favor da 
liberdade contra o autoritarismo, da autoridade contra a licenciosidade, da 
democracia contra a ditadura de direita ou de esquerda. Sou professor a favor 
da luta constante contra qualquer forma de discriminação, contra a dominação 
econômica dos indivíduos ou das classes sociais. Sou professor contra a ordem 
capitalista vigente que inventou esta aberração: a miséria na fartura. Sou 
professor a favor da esperança que me anima apesar de tudo. Sou professor 
contra o desengano que me consome e imobiliza. Sou professor a favor da 
boniteza de minha própria prática, boniteza que dela some se não cuido do 
saber que devo ensinar, se não brigo por este saber, se não luto pelas 
condições materiais necessárias sem as quais meu corpo, descuidado, corre o 
risco de se amofinar e de já não ser o testemunho que deve ser de lutador 
pertinaz, que cansa mas não desiste. Boniteza que se esvai de minha prática 
se, cheio de mim mesmo, arrogante e desdenhoso dos alunos, não canso de 
me admirar. (FREIRE, 1996, p. 102) 

 

Para ser professor (a), no programa delineado pelo autor, é preciso uma 

tomada de posição. A prática educativa solicita uma ruptura, demanda que se defina 

uma postura que não seja neutra. Deve-se lutar contra o autoritarismo, a favor da 

democracia, da liberdade e da autonomia, contra a soberania econômica que controla 

o poder político. Freire salienta a luta contra o sistema capitalista, que aumenta a 

maior riqueza de poucos e a maior miséria de muitos. Ele defende que é preciso 

acreditar na esperança, apesar desse quadro de injustiças. O (a) educador (a) não 

deve ser um ser arrogante e vaidoso que acredita unicamente no seu saber. Deve crer 

nos saberes dos (as) educandos (as) e provocar o pensamento emancipatório. 

Ao tratar da reportagem da festa do colégio particular e ligar o fato a assuntos 

que envolvem o sistema capitalista, as reformas trabalhistas, políticas, 

previdenciárias, o autoritarismo, a retirada dos direitos e as relações de poder de uma 

elite, como mediadora e educadora, considero essencial a consciência das 

desigualdades. Nesse encontro, ouvi o saber individual dos (as) estudantes e procurei 

fortalece-los para enfrentar a batalha cotidiana, como a do personagem Judite. Como 

mediadora e educadora, busco trabalhar em prol de um sistema mais justo, 
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estimulando a emancipação destes (as) estudantes, para que eles (as) assumam, de 

alguma forma, um papel de mudança.  

Na discussão com a 6ª série, os estudantes ficaram mais tímidos em falar. Em 

geral, esses estudantes são mais jovens que os estudantes da 5ª série e o número de 

estudantes também é maior, apresentando grande diversidade. Alguns dos 

depoimentos foram os seguintes: 

 

“-Toda profissão é digna, mas não é valorizada. Não valorizam o 
trabalho e nem querem pagar os funcionários. ” (Estudante 22)  
 
“- Eles estavam criticando as profissões. Foi preconceito. Na verdade, 
a pessoa começa a estudar, tenta fazer o ensino médio, não 
consegue.../ Aí ela vai para o ensino médio, então ela vai trabalhar, 
sofrer... E quem vai aproveitar é quem precisa de nós, não sabe acender 
um fogão, não sabe pegar na enxada. Na verdade, para eles darem 
certo, a gente tem que dar errado. Isso mostra que a escravidão não 
acabou, né?”(Estudante 3). 
 
“ - Aquele que tá no alto sempre quer pisar no de baixo, né? Quando 
você tá subindo, já leva uma rasteira. Igual essa lei que o Michel Temer 
quer fazer, com a mixaria que nós ganha, ele não quer que a gente 
sobe…” (Estudante 3). 

 

Percebo a demonstração de uma situação entre oprimidos e opressores, na 

qual o opressor quer manter seu domínio sobre o oprimido. Para Freire, o opressor 

ganha mais poder desfazendo da capacidade intelectual do oprimido: 

 

Desenvolve-se no que rouba a palavra dos outros, uma profunda 
descrença neles, considerados como incapazes. Quanto mais diz a 
palavra sem a palavra daqueles que estão proibidos de dizê-la, tanto 
mais exercita o poder e o gosto de mandar, de dirigir, de comandar. Já 
não pode viver se não tem alguém a quem dirija sua palavra de ordem. 
(FREIRE, 1987, p. 131) 

 

O opressor vê uma intensa incapacidade dos oprimidos, pois, tal como reflete 

o autor, quanto mais estes últimos aceitam calados as imposições, mais o opressor 

exerce seu “poder” e o controle opressivo. Quando o estudante 3 comenta que quem 

detém o poder quer “sempre pisar” em quem está por “baixo”, me parece que se 

aproxima da análise Freire, em que o autor expõe sobre as relações opressoras, nas 

quais os opressores exercem seu interesse que depende de terem em quem “mandar” 

de forma autoritária.  
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Após o fechamento da conversa, coloquei uma canção do cantor Criolo, 

chamada “Ainda há tempo”19 para encerrar o encontro. Pela falta de tempo da aula e 

até mesmo para que a música refletisse em cada um de forma individual, não se 

discutiu a letra. Pedi apenas que essa letra ficasse guardada na mente dos 

participantes pensando em toda discussão anterior. 

Assim farei com o (a) meu (a) leitor (a):  

 

Cê quer saber / Então vou te falar / Porque as pessoas sadias adoecem 
/ Bem alimentadas ou não / Porque perecem? / Tudo está guardado na 
mente! / O que você quer nem sempre / Condiz com o que o outro sente 
/ Eu tô falando é de atenção / Que dá colo ao coração / e faz marmanjo 
chorar / Se faltar / Um simples sorriso / Ou às vezes um olhar / E que 
se vem da pessoa errada/  Não conta / A amizade é importante / Mas o 
amor escancara a tampa / E o que te faz feliz / Também provoca a do r/ 
A cadência do surdo no coro que se forjou / E aliás, cá pra nós, até o 
mais desandado / Dá um tempo na função / quando percebe que é 
amado / E as pessoas se olham e não se falam / Se esbarram na rua e 
se maltratam / Usam a desculpa de que nem cristo agradou / Falô, você 
vai querer mesmo se comparar com o senhor?... As pessoas não são 
más / Elas só estão perdidas / Ainda há tempo / Não quero ver / Você 
triste assim não / Que a minha música possa /Te levar amor... Exemplo 
não sou, estou longe de ser / Cidadão comum com vontade de vencer / 
Rap, rap, que energia é essa? / Um dom, um carma uma dívida, uma 
prece / E infelizmente tem / Alguns que desmerecem / É tanta coisa na 
cabeça sai fora, me esquece / Sem saúde, sem paz o nosso povo 
padece / No grajaú, só / Num frio de dar dó / Esperando a lotação pra ir 
pro evento de rap / Lembrei de alguém / Que não está mais entre a 
gente / A dona morte vem / Carrega os manos na mó pressa / Uma 
estrela a mais no céu / O rimador falta na terra / Deus sabe sempre o 
que tá fazendo / Mesmo sabendo disso eu sofro / Vai vendo / Quem tem 
noção das coisas / Sente o peso da maldade / A cobrança é maior / A 
inteligência traz vaidade / Quem se deixou levar / Fraquejou, essa é a 
verdade / Aprenda com os erros / Não se sinta um covarde / Na praia 
jesus me carregou no colo / Eu vi um par de pegadas / Não entendi o 
óbvio / Que o fardo não é maior / Do que eu posso carregar / Se a vida 
é o jogo então / Vamos ganhar!... Então me fala, fala / Pergunta que não 
cala/  Se o rap é pro bem então / Por que tanta gente atrapalha? / Com 
o poder da mente a maldade paraliso / O mecanismo do sistema é sugar 
sua alma vivo / Seu sangue, seu suo r/ São só um detalhe nisso / Chuva 
ácida será bem pior / Que um lançamento de um míssil / Entre o céu e 
o inferno / No grajaú me localizo / Flutuando na hipocrisia / Do lodo e do 
fascismo / Pronto pra rimar / Um doido criolo mestiço / Eu não sou preto 
/  Eu não sou branco / Eu sou do rap / Eu sou bem isso / Quem perdeu 
a noção / Por luxúria tá perdido / Quem perdeu a razão / Por dinheiro 
eu nem te digo / Saúde e microfone / É fórmula de que preciso / Porque 
se o rap tá comigo / Eu não me sinto excluído 

 

                                                
19 https://www.vagalume.com.br/criolo/ainda-ha-tempo.html 
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O teatro pode possuir um papel de mudança quando propõe uma reflexão 

crítica do (a) espectador (a). Ao instrumentalizá-lo para que decifre os códigos teatrais, 

e ao sensibilizá-lo para que identifique os seus iguais (e diferentes), se tornando um 

cidadão mais consciente do seu lugar no mundo, realiza-se um ato educacional, um 

ato de amorosidade. 

Para Desgranges defende que a formação de espectadores (as) deve 

incentivar uma postura mais ativa dos indivíduos, para que se possa “enfrentar” os 

desafios do cotidiano: 

 

Formar espectadores consiste também em estimular os indivíduos (de 
todas as idades) a ocupar o seu lugar não somente no teatro, mas no 
mundo. Educar o espectador para que não se contente em ser apenas 
o receptáculo de um discurso que lhe proponha um silêncio passivo. A 
formação do olhar e aquisição de instrumentos linguísticos capacitam o 
espectador para o diálogo que se estabelece nas salas de espetáculo, 
além de lhe fornecer instrumentos para enfrentar o duelo que se trava 
no dia-a-dia [...] (DESGRANGES, 2003, p. 36) 

 

O autor argumenta que cabe ao (à) formador (a) de espectadores (as), portanto, 

o (a) mediador (a), desenvolver ações que colaborem para os sujeitos ocuparem “o 

seu lugar”, seja no teatro, seja fora dele, educá-lo para que questione o que foi imposto 

socialmente a ele. A elaboração de um “olhar” reflexivo sobre elementos artísticos 

habilita o (a) espectador (a) para o discurso nas “salas de espetáculo” e para encarar 

os problemas do “dia a dia”.  

No cenário (invisível) de um elevador, no qual o personagem Judite trabalha, 

percebem-se os diversos tipos de pessoas, as relações que elas estabelecem umas 

com as outras e as suas visões de mundo. Desfilam as relações de trabalho, de 

violência doméstica, machismo, preconceitos de gênero e classe social. Compõem o 

trajeto de um dia na vida do personagem Judite também a acolhida da velhinha 

deprimida, o “salvamento’ do psiquiatra que trem crise de pânico quando o elevador 

pára de repente, o carinho do menino que a consola, e ela apoia sua amiga a se livra 

do marido que a espanca, o reconhecimento do talento de poeta, compositor de um 

motoboy, além de um amor frustrado pelo porteiro do prédio. No texto dramático, há 

espaço para a opressão e o remédio contra ela. Não dirá, ainda, emancipação. Mas, 

quem sabe, indícios de que, nos pequenos gestos de afeto, do dia vindouro se 

aproxima. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Retomando a metáfora dos trilhos, o (a) maquinista vai continuar seu 
percurso. Instrumentalizando-se para escolher os sempre novos 
materiais para a sua “bagagem” que vai nos inúmeros vagões que 
carrega atrás de si, vai também se sensibilizando para escolher, cada 
vez melhor, a nova direção a tomar. Talvez encontre insólitas 
quadrifurcações ou até desconcertantes multifurcações. Mas saberá 
decidir. E se errar na direção, sempre poderá dar marcha ré e optar por 
outra. 

 
Ana Amaral e Davi Dolpi  

 

No capítulo 1, iniciei abordando as falhas existentes no acesso cultural de 

grande parte da população brasileira a objetos artísticos in loco, ou seja, 

presencialmente. A mediação cultural se dá no entre o (a) fruidor (a) e a obra de arte. 

Ela pode ser realizada através de ações em diversos espaços culturais, como museus, 

galerias, casa de espetáculos, intervenções urbanas, show etc. O papel do (a) 

mediador (a) seria de instigar no (a) espectador (a) um olhar mais sensível, crítico e 

criativo em relação à forma de expressão artística que tem diante de si, trazendo 

sempre como aspecto enriquecedor da experiência, as suas bagagens culturais e 

emocionais. 

Uma das consequências da defasagem do ensino de arte no Brasil, resultado 

também da sua característica polivalente presente na maioria das escolas, é a falha 

no ensino específico do teatro. Há também a falta de investimento do Estado na 

Educação, que perpassa da Educação Infantil ao Pós-Doutorado. Daí não haver a 

formação de espectadores (as) mais disseminada nas escolas. A arte teatral não se 

faz sem conhecimento, portanto, como tantas outras formas de conhecimento, 

também se trata de um processo de aprendizado. Houve mudanças significativas no 

painel da cena teatral, sendo inúmeras suas formas de execução e exigindo cada vez 

mais de um trabalho mais apurado do (a) espectador (a).  

Outros fatores que distanciam o (a) espectador (a) da obra de arte são as 

dificuldades ao acesso físico ao teatro, como a violência no país, e a conturbada 

“concorrência” do cinema e da televisão. Destaco a palavra concorrência entre aspas 

porque, na verdade, estas expressões artísticas não são concorrentes e exigem e 

provocam em que as assiste atitudes e conhecimentos diferentes. O teatro é a arte 

que se faz no presente, ela só ocorre com a presença única do (a) espectador (a). O 

papel do (a) espectador (a) é fundamental, sem ele o teatro não se torna possível.  
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O (a) espectador (a) do teatro é desafiado em decodificar os signos da cena, a 

refletir, a sentir, a distanciar-se, a aproximar-se, construindo seu próprio poema, 

tornando-se coautor (a) do espetáculo. Mais que o (a) encenador (a), é ele (a) quem 

fabrica o espetáculo, tornando sua ação também um ato artístico. Em um mundo 

repleto de informações de toda ordem e a todo tempo, o (a) espectador (a) marcha na 

direção contrária ao parar para fruir o teatro, dedicar-se e se entregar a este momento, 

agindo como um sujeito da experiência. Sem pressa, ele se entrega no encontro com 

esta arte. 

O teatro pode ser capaz de fazer pensar, questionar, duvidar e refletir sobre a 

realidade. Pode partir de um processo de identificação ou não, mas ele pode 

pontencializar a formação de sujeitos mais conscientes, possibilitando a 

transformação da sua visão sobre a sua realidade. O teatro pode levar os indivíduos 

a questionarem a ordem injusta do sistema e desejar de alguma forma modificá-lo. E 

foi este teatro que quis trazer para o trabalho com os (as) estudantes da EJA. 

No 2º capítulo, trouxe como assunto a emancipação, ancorando-me 

principalmente em escritos de Freire e Santos, entre outros autores que contribuíram 

de forma significativa para a minha formação enquanto pesquisadora, mediadora e 

educadora. Sempre acreditei fortemente no poder da educação para a mudança das 

coisas. Desde criança até o meu trabalho enquanto professora de Arte na escola. 

O (a) professor (a) tem uma função fundamental no desenvolvimento da 

autonomia dos (as) estudantes. É ele (ela) quem pode estimular o pensamento crítico 

dos (as) educandos (as), fornecendo meios para que estes (as) através dos seus 

próprios processos possam intervir como transformadores sociais. O (a) educador (a) 

deve agir com ética, sendo responsável pelas suas atitudes, exercendo efetivamente 

sua cidadania. Não deve ensinar como um detentor do conhecimento, mas reconhecer 

que os estudantes trazem consigo seus conhecimentos e suas experiências de vida, 

que podem ser enriquecedoras nos processos de ensino e aprendizagem. 

Em tempos em que os interesses privados se sobrepõem o interesse público, 

e que estes interesses giram em torno do poder e do capital, mantendo o controle 

supremo sobre os oprimidos, a educação é o espaço propício para favorecer a 

assunção da autonomia dos sujeitos. A afetividade se faz fundamental neste 

processo, valorizando a escuta, as experiências e compreendendo os estudantes 

como seres históricos. Mas, seria mesmo possível uma emancipação total? 
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Acredito, inspirando em Santos, que é nos pequenos grupos, nos movimentos 

oprimidos, que se torna possível não a emancipação, mas emancipações, que não 

são um resultado final, mas partes de um processo contínuo de lutas, resistências e 

resiliências. Está presente também no movimento negro, feminista, LGBT, sem-terra 

e também em outros grupos populares, que sofrem semelhantes processos de 

opressão. 

A escola, especificamente o ensino público, pode se colocar como espaço de 

encontro de indivíduos vítimas da exclusão do sistema capitalista. Pessoas que fazem 

parte da grande massa trabalhadora, alijada de direitos básicos e manipulada para 

seguir em obediência e manterem a ordem como está, tendo o dinheiro e o poder nas 

mãos de poucos. Pode se dar como um lugar propício para a formação de um 

indivíduo mais crítico, dando ferramentas para a assunção de sua autonomia, 

construindo um caminho de oposições e enfrentamentos, e de possíveis conquistas 

diárias do interminável processo de emancipação. 

No capítulo 3, lancei mão dos referenciais teóricos da mediação teatral e da 

emancipação para analisar as práticas que realizei com os (as) estudantes da 5ª e 6º 

Séries da EJA na Escola Municipal Monsenhor João Castilho Barbosa. Primeiramente, 

percebi a necessidade de reconhecimento do espaço escolar, dos (as) professores 

(as), dos (das) estudantes e das suas relações. Tive a sorte de ter sido recebida 

generosamente por uma professora maravilhosa, que abriu os braços para mim e para 

a minha pesquisa, incluindo meu colega Emerson, que participou ativamente das 

ações e colaborou imensamente com todo o processo. Encontrei nesta educadora 

muito do que Freire considera importante no caminho da emancipação, como a 

afetividade, a escuta, o reconhecimento dos (as) estudantes como seres históricos e 

o estímulo a uma visão mais crítica sobre mundo, o que tornou o desenvolvimento 

dessa pesquisa-ação menos solitário e mais prazeroso. 

A escolha da “A Ascensorista” como apresentação foi um grande acerto para 

se trabalhar a emancipação com os participantes. Quando a assisti, tive a certeza de 

que ela traria riquíssimas experiências no desenvolvimento das ações de mediação 

pré, durante e pós-espetáculo. Os (as) participantes (as) com quem trabalhei a 

mediação ficaram encantados, como também os (as) estudantes das demais turmas, 

perguntando, dias após, o nome dos atores, suas redes sociais e elogiando a leitura 

dramática.  
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“A Ascensorista” delineou todo o desenvolvimento das ações, como quando 

realizamos a criação de histórias a partir do nome dos personagens, divulgaram o 

espetáculo, realizaram jogos teatrais, e, quando discutimos a partir da notícia o infeliz 

evento chamado “Se nada der certo”, em que figurou, coincidentemente, uma “Judite”, 

ou seja, uma ascensorista. 

Houve duas experiências significativas neste processo, que se interpelam, se 

conectam, se dialogam e se ajudam. A formação de um (a) espectador (a) mais 

preparado para a leitura da apresentação teatral e a mediação teatral levando uma 

apresentação teatral profissional à escola. Busquei levar o teatro aos (às) estudantes, 

os preparando qualitativamente para este grande acontecimento, com ações pré, logo 

após a apresentação e pós-espetáculo, visando através deste processo contribuir no 

desenvolvimento de sujeitos mais críticos da realidade, e talvez, despertando neles 

(elas) o desejo da mudança. 

Os (as) estudantes da EJA fazem parte de uma parcela da população que 

tiveram seus direitos retirados e que buscam na escola novas oportunidades para o 

recomeço de um sonho. São pessoas trabalhadoras ou desempregadas, mas que 

normalmente servem à classe opressora, fazem parte de uma sociedade de massa 

dominada. Estar neste espaço e com estes indivíduos, realizando ações que, quero 

crer, os fizeram pensar sobre as injustiças, as exclusões e as dominações, através do 

teatro, me pareceu uma forte potência de mudança. De certo que esta transformação 

não tenha um efeito de totalidade, mas ali, com aquele grupo, foi estimulado o 

reconhecimento da capacidade de reação daquelas pessoas. Quem sabe se ela se 

concretizará no seu dia-dia? Depois deste trabalho, eles (elas) seguirão provocados 

(as) a questionar mais sobre às ordens impostas? Continuarão a cogitar um sistema 

mais justo e igualitário? 

Como pesquisadora, pretendo investigar mais a formação do (a) espectador (a) 

e as suas relações com a formação crítica do (a) cidadão (ã). A pesquisa me trouxe o 

desejo de continuar trabalhando na área social, na qual, enquanto educadora, tenho 

um papel fundamental. Nem sempre as pessoas têm oportunidade de se entregar às 

experiências que as façam refletir melhor sobre a realidade opressora, pois, 

infelizmente elas são manipuladas pelo sistema e não são preparadas para pensar 

muito. Mas, intervenções como as que fiz durante a pesquisa, pequenos projetos 

como este, as valorizam e acendem um potencial de mudanças em suas vidas. Por 
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mais que o sistema capitalista esteja consolidado, é preciso sonhar. A utopia precisa 

estar viva e deve ser levada a outros indivíduos, pois, sim, ainda há tempo. 

 

 
 

FIGURA 17 - Desenho feito pelo meu pai, o artista plástico Kako Nabuco, do trem e seus 
diversos caminhos 

 
Fonte: arquivo pessoal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

REFERÊNCIAS 

 

ADORNO, Theodor W. Educação e Emancipação. Tradução de Wolfgang Leo Maar. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995. 
 
AMBROSINI, Thiago Felipe. Políticas públicas educacionais emancipatórias: a 
Educação de Jovens e Adultos e a Educação Profissional frente ao desafio da 
emancipação humana. Revista Linhas, v. 13, n. 1, p. 166-186, jan. / jun. 2012. 
Disponível em: 
<http://www.revistas.udesc.br/index.php/linhas/article/view/2434/2047>. Acesso em: 
10 mar. 2018. 
 
ARENDT, Hannah. A condição Humana. Tradução de Roberto Raposo. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2008. 
 
ARROYO, Miguel Gonzáles. Educação de jovens e adultos: um campo de direitos e 
de responsabilidade pública. In: SOARES, Leôncio; GIOVANETTI, Maria Amélia; 
GOMES, Nilma Lino (Org.). Diálogos na educação de jovens e adultos. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2007, p. 19-50. 
  
ARTAUD, Antonin. O teatro e seu duplo. Tradução de Teixeira Coelho. São Paulo: 
Martins Fontes, 1993. 
 
BARBOSA, Ana Mae. A imagem no ensino da arte: anos oitenta e novos tempos. 
São Paulo: Perspectiva, 1991. 
 
BOAL, Augusto. A Estética do Oprimido. Editora Garamond: Rio de Janeiro, 2009.  
 
______. Jogos para atores e não atores. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999.  
 
______. Arco-Íris do desejo: método Boal de Teatro e Terapia. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2002. 
 
BONDÍA, Jorge Larrosa. Notas sobre a experiência e o saber da experiência. Revista 
Brasileira de Educação, n. 19, p. 20-28, jan. / fev. / mar. / abr. 2002. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n19/n19a02.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2018. 
 
BRASIL. Proposta Curricular para a educação de jovens e adultos: segundo 
segmento do ensino fundamental: 5a a 8a série. Brasília: Secretaria de Educação 
Fundamental, 2002. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/eja_livro_01.pdf>. Acesso em: 20 ago. 
2017. 
 
CARNEIRO, Leonel Martins. A construção do espectador teatral contemporâneo. 
Revista Sala Preta, v. 17, n. 1, p. 20-47, 2017. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/salapreta/article/view/129342/130308>. Acesso em: 10 
mar. 2018.  
 



144 
 

CARVALHO, Alba Maria Pinho de. Pensamento de Boaventura de Sousa Santos em 
Foco: a reinvenção da Emancipação em tempos contemporâneos. In: SEMINÁRIO 
DIÁLOGOS JURÍDICOS, 2009, Fortaleza. Fortaleza: s/n, 2009. p. 1-13. Disponível 
em: 
<http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/PENSAMENTO%20DE%20BOAVE
NTURA%20DE%20SOUSA%20SANTOS%20EM%20FOCO1.pdf>. Acesso em: 10 
nov. 2018. 
 
CONCEIÇÃO, Jorge Wilson da. Recepção teatral: o público ontem & hoje e a potência 
de processos educativos mediadores. In: MARTINS, Mirian Celeste (Org.), Pensar 
juntos mediação cultural: [entre]laçando experiências e conceitos. São Paulo: 
Terracota Editora, 2014, n/p. (Série &arte&educação&cultura&). (Locais do Kindle 30-
32). Terracota. Edição do Kindle. Livro digital. 
 
COSTA, Marisa Vorraber; SILVEIRA, Rosa Hessel; SOMMER, Luis Henrique. Estudos 
culturais, educação e pedagogia. Revista Brasileira de Educação, n. 23, p. 36-61, 
mai. / ago. 2003. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n23/n23a03.pdf>. 
Acesso em: 05 mar. 2017. 
 
DESGRANGES, Flávio. Pedagogia do Teatro: Provocação e Dialogismo. São Paulo: 
Hucitec, 2006. 
  
______. Pedagogia do Espectador. São Paulo: Hucitec, 2003. 
 
______. Mediação teatral: anotações sobre o projeto Formação de Público. 
Urdimento, v. 1. n. 10, p. 75-83, 2008. Disponível em: 
<http://revistas.udesc.br/index.php/urdimento/article/view/5431/3629>. Acesso em: 05 
mar. 2018. 
  
______. A inversão da olhadela: alterações no ato do espectador teatral. São Paulo: 
Hucitec, 2012. 
 
DUBATII, Jorge. La Escuela de Espectadores de Buenos Aires (2001-2016): um 
laboratório de auto (percepción teatral). In: DESGRANGES, Flávio; SIMÕES, Giuliana. 
(Org.) O ato do espectador: perspectivas artísticas e pedagógicas. São Paulo: 
Hucitec, 2017, p. 239-249.  
 
FERREIRA, Taís. Teatro infantil, crianças espectadoras, escola: um estudo acerca 
de experiências e mediações em processos de recepção. (Dissertação de Mestrado 
em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, 2005. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/5383>. 
Acesso em: 10 mar. 2018. 
 
FRANÇA, Júnia Lessa; VASCONCELLOS, Ana Cristina de. Belo Horizonte: Manual 
para normalização de publicações técnico-científicas. Editora UFMG, 2013. 
 
FREIRE, PAULO. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 
educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996 
 
FREIRE, PAULO. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 



145 
 

 
FREIRE, PAULO. Educação como prática de liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1982. 
 
GUARESCHI, Pedrinho. Empoderamento. In: STRECK, Danilo R.; REDIN, Euclides; 
ZITKOSKI, Jaime José. (Org.). Dicionário Paulo Freire. Belo Horizonte: Autêntica, 
2017, p. 147-148.  
 
HUXLEY, Aldous. Admirável mundo novo. São Paulo: Abril Cultural, 1980. 
 
IBGE. Pesquisa nacional por amostra de domicílios: síntese de indicadores 2015 / 
IBGE, Coordenação de Trabalho e Rendimento. Rio de Janeiro: IBGE, 2016. 
Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv98887.pdf>. 
Acesso em: 28 set. 2017. 
 
IBSEN, H. Casa de bonecas. Tradução: Cecil Thiré. São Paulo: Nova Cultural, 2003.  
 
JARDILINO, José Rubens Lima e ARAÚJO, Regina Magna Bonifácio de. Educação 
de Jovens e Adultos: sujeitos, saberes e práticas. São Paulo: Cortez, 2014. 
 
KOUDELA, Ingrid Dormien. In: TOZZI, Devanil; COSTA, Marta Marques. Teatro e 
dança: repertórios para a educação. São Paulo: SE/FDE, 2010, p. 11-40. Disponível 
em: 
<http://culturaecurriculo.fde.sp.gov.br/Administracao/Anexos/Documentos/42011011
3111518volume%202%20baixa.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2017.  
 
MACHADO, Rita de Cássia de Fraga Machado. Autonomia. In: STRECK, Danilo R.; 
REDIN, Euclides; ZITKOSKI, Jaime José. (Org.). Dicionário Paulo Freire. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2017, p. 53-54. 
 
MARTINS, Mirian Celeste (Org.). Pensar juntos mediação cultural: [entre]laçando 
experiências e conceitos. São Paulo: Terracota Editora, 2014, n/p. (Série 
&arte&educação&cultura&). (Locais do Kindle 30-32). Terracota. Edição do Kindle. 
Livro digital. 
 
MARTINS, Mirian celeste; PICOSQUE, Gisa. Mediação cultural para professores 
andarilhos na cultura. São Paulo: Intermeios, 2012. 
 
MARSHALL, T.H. Cidadania, Classe Social e Status. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 
1967. 
 
MOLIERE. Tartufo. (Tradução, Guilherme Figueiredo). Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1975.  
 
 
MOREIRA, Carlos Eduardo. Emancipação. In: STRECK, Danilo R.; REDIN, Euclides; 
ZITKOSKI, Jaime José. (Org.). Dicionário Paulo Freire. Belo Horizonte: Autêntica, 
2017. p. 145-146. 
 



146 
 

OLIVEIRA, Marcia Cristina Polacchini de. Abrindo janelas para o que tem fora dos 
muros da escola. In: MARTINS, Mirian Celeste (Org.). Pensar juntos mediação 
cultural: [entre]laçando experiências e conceitos. São Paulo: Terracota Editora, 2014, 
n/p. (Série &arte&educação&cultura&). (Locais do Kindle 30-32). Terracota. Edição do 
Kindle. Livro digital. 
 
______. Quem escolhe? In: MARTINS, Mirian Celeste (Org.), Pensar juntos 
mediação cultural: [entre]laçando experiências e conceitos. São Paulo: Terracota 
Editora, 2014, n/p. (Série &arte&educação&cultura&). (Locais do Kindle 30-32). 
Terracota. Edição do Kindle. Livro digital. 
 
PAVIS, Patrice. A análise dos espetáculos: teatro, mímica, dança, dança-teatro, 
cinema. Tradução de Sérgio Sálvia Coelho. São Paulo: Perspectiva, 2005. 
  
PAVIS, Patrice. Dicionário de Teatro. Direção de tradução de J. Guinsburg e Maria 
Lúcia Pereira. São Paulo: Perspectiva, 1999. 
 
PUPO, Maria Lúcia de Souza Barros. Diálogos sobre a cena, diálogos com a cena. In: 
DESGRANGES, Flávio; SIMÕES, Giuliana. (Org.) O ato do espectador: perspectivas 
artísticas e pedagógicas. São Paulo: Hucitec, 2017, p. 297-315.  
 
______. PUPO, Maria Lúcia de Souza Barros. O lúdico e a construção do sentido. 
Revista Sala Preta, São Paulo: v. 1, p. 181-187, jun. 2001. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/salapreta/article/view/57023/60020>. Acesso em: 27 set. 
2017. 
 
RODRIGUES, Nelson. Teatro completo. (Org.) Sábato Magaldi. Rio de Janeiro: Nova 
Aguilar, 2003.                     
 
SANTOS, Boaventura. (org.). Democratizar a democracia. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2002. 
 
______. Porque é tão difícil construir uma teoria crítica? Revista Crítica de Ciências 
Sociais, n. 54, p. 197-215, jun. 1999. Disponível em: 
<http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/pdfs/Porque_e_tao_dificil_construir
_teoria_critica_RCCS54.PDF>. Acesso em: 12 dez. 2017. 
 
______. Subjectidade, Cidadania e Emancipação. Revista Crítica de Ciências 
Sociais, n. 32, p. 135-191, jun. 1991. Disponível em: 
<https://www.ces.uc.pt/publicacoes/rccs/artigos/32/Boaventura%20de%20Sousa%20
Santos%20-%20Subjectividade,%20Cidadania%20e%20Emancipacao.pdf>. Acesso 
em: 02 dez. 2017.  
 
______. Por uma concepção multicultural de direitos humanos. Revista Crítica de 
Ciências Sociais, n. 48, p. 11-32, jun. 1997. Disponível em: 
<http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/pdfs/Concepcao_multicultural_direit
os_humanos_RCCS48.PDF>. Acesso em: 06 nov. 2017.  
 



147 
 

SIMÕES, Giuliana. O espectador em processo: tensão entre arte e vida. In: 
DESGRANGES, Flávio; SIMÕES, Giuliana. (Org.) O ato do espectador: perspectivas 
artísticas e pedagógicas. São Paulo: Hucitec, 2017, p. 361-377. 
 
SPOLIN, Viola. Improvisação para o teatro. Tradução de Ingrid Dormien Koudela e 
Eduardo Amos. São Paulo: Perspectiva, 2006. 
 
THIOLLENT, Michel. Metodologia da Pesquisa-Ação. São Paulo: Cortez,1986. 
 
UBERSFELD, Anne. Para ler o teatro. Coordenação da Tradução de José Simões 
de Almeida Júnior. São Paulo: Perspectiva, 2010. 
 
VECCHIA, Agostinho Mario Dalla. Afetividade. In: STRECK, Danilo R.; REDIN, 
Euclides; ZITKOSKI, Jaime José. (Org.). Dicionário Paulo Freire. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2017, p. 26-27 
 
VEIGA-NETO, Alfredo. Cultura, culturas e educação. Revista Brasileira de 
Educação, n. 23, p. 36-61, mai. / ago. 2003. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n23/n23a01>. Acesso em: 07 mar. 2017. 
 
WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da Violência 2015: Homicídio de mulheres no 
Brasil. Brasília: Flacso Brasil, 2015. Disponível em: 
<https://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf>. 
Acesso em: 15 mar. 2018 
 
WENDELL, Ney. Cuida bem de mim: teatro, afeto e violência nas escolas. Ilhéus - 
BA: Editus, 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



148 
 

ANEXO I 
 

TEXTO DRAMÁTICO DE “A ASCENSORISTA” 
 

 

A ASCENSORISTA 

 

TEXTO DE DAVI DE OLIVEIRA PINTO 

 

Direitos autorais devidamente protegidos 

mediante registro do texto e canções na Biblioteca Nacional. 

 

PERSONAGENS 

 

JUDITE, ascensorista 

MATILDE, moradora 

JOELSON, porteiro 

TEREZINHA, moradora 

FALCÃOZINHO, menino 

RUTE, síndica 

EDSON, psiquiatra 

JANETE, faxineira 

MÁRCIO, padre 

MAGDA, professora universitária 

ALDAIR, entregador de pizza 

 

Dedico à minha mãe, Maria do Rosário, Bibia, in memoriam 

 

JUDITE - É, mais um dia já vai começar, tanta gente, aqui, vai passar, 

cada qual carregando sua dor / Vai, vida vai, vida vem, nada é igual, 

mesmo um simples instante é total, nele cabem o abismo e a flor / 

REFRÃO: Ah, seu eu pudesse dizer o que sei, que no tempo existe uma 

lei, só uma vez é que há o momento, mas, eu me calo, descendo e 

subindo, vou cantando e assim eu vou indo, fica só para mim meu 



149 
 

pensamento // Olho e confesso que fico cismando, um a um, vamos todos 

passando, alegria, tristeza, o que for / É, meu batente só está no início, 

vou cumprir o que manda o ofício, sempre em busca do meu grande amor 

/ REFRÃO 

JUDITE - Bom dia, D. Matilde! 

MATILDE - Bom dia, Judite, está tudo bem com você, criatura? Tomara que esteja, 

porque com essa confusão que está no prédio, pelo menos alguém tem que manter a 

cabeça no lugar... 

JUDITE - Que coisa horrível, a briga delas... 

MATILDE - Um horror, criatura! 

JUDITE - A senhora ficou sabendo os detalhes? 

MATILDE - O que a gente pode fazer? A informação corre... Você acaba sabendo, 

mesmo sem querer... Eu já esperava um entrevero entre a Margarete do 1503 e a 

Cecília do 2901... Dessa vez, quase correu sangue, criatura... É, as duas se 

agarraram, uma no cabelo da outra, e rolaram pelo corredor... Se não fosse a 

Vanderleia do 504... Sabe aquela fortona que se casou com o filho da síndica, o 

Wilson, 11 anos de diferença, o rapaz acabou de se formar no Ensino Médio – que a 

Rute, a nossa síndica do coração, não me ouça... –, se não fosse Vanderleia, que 

tinha ido, por acaso, devolver umas xícaras de porcelana chinesa para Denise, que 

também mora no 2901, não sei, não... A Vanderleia chegou lá, viu as duas, no chão, 

quase se matando, e não teve dúvida: separou as duas, segurou a Margarete e 

mandou a Cecília correr para o elevador e não voltar mais no prédio naquele dia... 

JUDITE - Nossa, que violência! Ainda bem que a D. Vanderleia ajudou... 

MATILDE - Mas, a Margarete tinha motivo de sobra, criatura... Eu faria a mesma coisa 

e até pior, se fosse comigo! 

JUDITE - A senhora está falando do caso que a Valquíria, filha da D. Margarete, tem 

com a D. Cecília? 

MATILDE - Você fala com uma naturalidade que nem parece que isso é uma coisa 

fora do normal... 

JUDITE - Uai, cada um é do jeito que é... 

MATILDE - Isso não é jeito, criatura, é sem-vergonhice! Eu não admitiria que uma filha 

minha fosse desencaminhada por uma lésbica! Ainda bem que os meus filhos e filhas 

são todos casados, todos me deram netos... É verdade que o Rodriguinho se separou 
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da mulher – esse é meu suplício, criatura – mas, mesmo assim, continua cumprindo 

rigorosamente todas as obrigações com a ex-mulher e as duas filhas... 

JUDITE - A senhora sabe como ficaram as coisas entre a D. Margarete e a D. Cecília? 

MATILDE - Você acredita que isso também já chegou até mim? Como tem gente 

fofoqueira nesse prédio... A gente não quer se envolver e acaba sendo obrigada a 

saber... A Cecília já está procurando um outro apartamento para ela, vai sair daqui, 

disse que não aguenta mais tanto preconceito. Eu acho que ela está certa, tem que 

achar um lugar onde as pessoas aceitem esse tipo de coisa. Nós, daqui do prédio, 

somos gente de família, ela nunca ia ter o nosso apoio para o tipo de vida que ela 

leva... 

JUDITE - E a Valquíria? 

MATILDE - Aquela não tem jeito, criatura, nasceu revoltada... Diz que vai atrás da 

Cecília onde ela for. É claro que não vai fazer isso, os pais dela não vão permitir uma 

safadeza dessas... 

JUDITE - Mas ela já está com mais de trinta anos, é uma mulher feita. 

MATILDE - A educação dos filhos não tem idade, é para a vida toda! Bem, deixa eu 

ir, que eu tenho que dar uma volta no centro. O Rodriguinho me pediu para comprar 

uma gravata para um amigo novo. Se chama Eduardo, tem ido muito lá em casa. É 

um amor, você precisa conhecer. Outro dia, até dormiu lá em casa, eu mesma é que 

fiz questão, a gente tinha tomado um vinho, estávamos todos altos, eu ri demais do 

Eduardo, ele é engraçadíssimo... Completamente diferente do mau humor do meu 

Rodriguinho, nem sei como essa amizade está dando certo... Eu fiz questão de não 

deixar o Eduardo voltar de carro para casa depois da meia noite, ainda mais calibrando 

como ele estava... Não, porque eu adoro um bom vinho, sempre tenho em casa. Coisa 

de família. O Eduardo dormiu no quarto do Rodriguinho, lá tem duas camas, ficou 

muito bem acomodado. É engenheiro, também, e se separou da mulher na mesma 

época do Rodriguinho, veja só que coincidência, criatura... Esses homens de hoje não 

querem mais saber de ficar com a mesma mulher a vida toda, estão todos de olho em 

mocinhas que mal saíram das fraldas... Bem, de qualquer modo, é um amigo para dar 

uma força para o meu Rodriguinho... Acabar um casamento depois de quase vinte 

anos... Esse é o meu suplício, criatura... Bem, eu já vou andando. 

JUDITE - D. Matilde, senhora já quer levar os produtos desse mês? Chegaram, ontem. 

Olha aqui. 
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MATILDE - Ah, que coisa boa, criatura! Eu ouvi dizer que esse aqui é ótimo, estou 

louca para experimentar! Máscara facial. Que cheiro bom! Esse outro é aquele que 

você me indicou? Creme anti-idade. É a minha cara, concorda? Pode rir, boba, você 

acha que eu não sei que tudo aqui já despencou há muito tempo? Esse creme deve 

ser muito bom, aliás, como tudo o que você indica para mim. Você devia largar esse 

elevador e ser esteticista, fazer um curso, já te falei isso... Não que eu queria que você 

nos deixe, longe de mim, mas, que você merece um emprego melhor, isso não tem 

dúvida... Olha, você guarda para mim, que eu pego na segunda-feira, porque na 

segunda eu recebo a pensão do falecido, aproveito e já pago você. Não quero sair por 

aí levando sacola, a rua está que é um perigo só... 

JUDITE - Como a senhora achar melhor. Amanhã a senhora pega comigo. Vai com 

Deus! 

MATILDE - Ah, criatura, se, por acaso, você ficar sabendo de mais alguma coisa sobre 

a filha da Margarete, não deixa de me contar. Não que eu queira me intrometer nessa 

história, longe disso, eu detesto fofoca, mas, é que me dá uma pena dela, a Margarete, 

ela vive tendo problema com a filha, uma menina bonita, inteligente, e tão 

desorientada... Como diz o ditado: “Filho criado, trabalho dobrado”... Tchau para você! 

JUDITE - Tchau, D. Matilde! 

JUDITE - Colônia Meigo Acalento para D. Maria, do 301, batom Rubro 

Arcano para D. Lola, do 2702 / Corretivo Quimérico Semblante para D. 

Andréa, do 803, delineador Fúlgido Olhar para D. Inês, do 1904 

/REFRÃO: Revendedora sou, Revendedora, sim, eu preciso completar 

meu orçamento, revendedora sou, Revendedora, sim, tenho que 

aproveitar o movimento // Pó compacto Virtual Fisionomia para D. Ângela, 

do 2302, microesfoliante facial para D. Carolina, do 101 / Sabonete 

Fragrância Arrebatadora para D. Mariana, do 603, condicionador Arte 

Extravagante para Joice e Aline, do 1204 / REFRÃO 

JOELSON - Com tanta cliente, vai acabar ficando rica, Judite... 

JUDITE - Oi, Joelson! Quê isso... Mal dá para completar o salário... 

JOELSON - Tudo bem com você? 

JUDITE - Tudo! E com você? Já está mais alegrinho? Desde que você terminou com 

a Silvana, tenho achado você muito jururu... 



152 
 

JOELSON - Sabe o que é que é? Eu não consigo aceitar que ela não quer mais saber 

de mim. Eu quero voltar com ela, mas, eu ligo, ligo, ligo e nada. E você? 

JUDITE - Eu, o quê? 

JOELSON - Você nunca me falou da sua vida sentimental. 

JUDITE - Ah... É pura falta de assunto. Para dizer a verdade, eu não tenho uma vida 

sentimental. 

JOELSON - Sempre é tempo de começar... 

JUDITE - Nada, já estou velha... E a minha mãe me ocupa o suficiente, quando eu 

não estou aqui no trabalho... 

JOELSON - Ela está bem? 

JUDITE - Mamãe está bem, graças a Deus! Depois do susto que ela deu na gente, 

com aquele AVC, está novinha em folha! E mais mandona do que nunca... 

JOELSON - Ainda bem! Judite... 

JUDITE - O que foi? 

JOELSON - Nada, não, deixa para lá... 

JUDITE - Pode falar! O que foi? 

JOELSON - Eu ando precisando conversar com alguém... Desabafar... Eu não me 

conformo com a Silvana ter terminado comigo. Até publiquei isso no Facebook... 

Vamos tomar um lanche depois do expediente? O que você acha? Naquela 

lanchonete que fica na praça do metrô. 

JUDITE - Eu... Eu aceito. Mamãe está bem, não vou passar na casa de nenhuma 

cliente, hoje... Vou achar bom, sair um pouquinho do gosto da marmita que eu mesma 

faço... Eu almoço e janto aqui no prédio porque, se for esperar para comer em casa, 

só depois das onze da noite, afinal, eu pego o metrô e dois ônibus para chegar em 

casa... 

JOELSON - Que bom que você aceitou! Eu espero você lá fora, porque, aqui no 

prédio, funcionário não pode ser amigo. Eu dou um toquinho no seu celular. 

JUDITE - Eu fico aguardando, Joelson... 

JUDITE - O Joelson publicou que anda meio tristonho, que não vê sentido 

em nada mais / O futuro que lhe parecia risonho é agora um navio que 

não tem mais cais / D. Matilde publicou que viajou para Espanha, disse 

que é um país maravilhoso e tal / Tirou mil fotos, sorrindo de maneira 

tamanha que sua alegria se tornou imortal / REFRÃO: Social, rede social, 
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Rede social, social BIS // D. Rute publicou que não tolera mais 

funcionários do prédio ao celular / Ela afirma que isso prejudica demais a 

atenção que ao trabalho devemos prestar / D. Magda postou que agora 

vai lecionar numa universidade muito importante / Finalmente, num 

concurso conseguiu passar, definiu a sua vida de agora em diante / 

REFRÃO 

JUDITE - Bom dia, D. Terezinha. 

TEREZINHA - Bom dia, minha filha. 

JUDITE - Tudo bem com a senhora? 

TEREZINHA - Tudo bem, minha filha. 

JUDITE - Estou achando a senhora um pouco triste. 

TEREZINHA - E você já me viu alegre, minha filha? 

JUDITE - Mas, hoje, a senhora está mais tristinha do que o normal... 

TEREZINHA - É a vida, minha filha, a idade, os problemas, as doenças, o mundo, a 

solidão, é tudo isso junto e muito mais. 

JUDITE - Não, vamos fazer que nem aquela música antiga: “levanta, sacode a poeira 

e dá a volta por cima”! 

TEREZINHA - Essa música é do meu tempo, minha filha... 

JUDITE - Pois, então! Tem que fazer assim! 

TEREZINHA - Para você é fácil falar, minha filha. Você está aí, todo dia, numa alegria 

doida, como eu nunca vi igual, subindo e descendo nesse elevador, conversando com 

todo mundo, e ainda por cima cantando. Você não sabe o que é o lado triste da vida. 

JUDITE - Se eu contasse a metade da minha vida para senhora, eu acho que a 

senhora ia mudar de ideia sobre mim. Já passei muita coisa, mas a vida está aí para 

ser vivida, não adianta ficar querendo outra, é essa mesma e achando bom. 

TEREZINHA - Eu já perdi todo mundo, minha filha, meus pais, meus irmãos, meus 

amigos, todo mundo já se foi. Fiquei eu, sozinha, não entendo para quê... 

JUDITE - A senhora é uma pessoa maravilhosa. Tem muita gente precisando de um 

conselho... De um sorriso... 

TEREZINHA - Um sorriso, minha filha? 

JUDITE - Deixa eu ler o horóscopo da senhora... A senhora é de que signo? 

TEREZINHA - Libra. 
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JUDITE - Escuta, só. “Hoje é um dia muito especial, mas você tem que abrir os olhos 

para enxergar as coisas boas que vão acontecer. Preste mais atenção nas pessoas e 

abra o coração para a felicidade. Uma pessoa próxima está precisando do seu apoio. 

Lembre-se de que tudo de bom que você faz, volta para você”. E agora, o que a 

senhora me diz? 

TEREZINHA - Você está precisando de apoio, minha filha? 

JUDITE - Não, estou só querendo ajudar a senhora a levantar o astral... 

TEREZINHA - Eu perguntei, minha filha, porque, seu eu for pensar bem, hoje em dia, 

a única pessoa próxima a mim é você... 

JUDITE - Assim, a senhora me deixa sem graça... 

TEREZINHA - Não precisa chorar, minha filha... 

JUDITE - É que nunca, na minha vida toda, ninguém me deu tanta importância... 

TEREZINHA - Então, minha filha, você deveria ficar alegre, e não triste... 

JUDITE - Estou chorando de alegria... 

TEREZINHA - Assim você me deixa sem saber o que fazer, minha filha... Vamos ver 

o seu horóscopo... Qual é o seu signo? 

JUDITE - Áries. 

TEREZINHA - “Hoje é um dia muito especial, mas você tem que abrir os olhos para 

enxergar as coisas boas que vão acontecer. Preste mais atenção nas pessoas e abra 

o coração para a felicidade. Uma pessoa próxima está precisando do seu apoio. 

Lembre-se de que tudo de bom que você faz, volta para você”. Minha filha, o meu está 

igual ao seu... 

JUDITE - Não é possível... Isso deve ter sido erro na hora de imprimir o jornal. Que 

absurdo! 

TEREZINHA – Não tem problema, minha filha, está tudo bem, eu não acredito em 

horóscopo mesmo. Olha, um dia desses, depois do expediente, vai tomar um café 

comigo. Ah, hoje, um sobrinho meu vem me ver. Mudou para cá faz pouco tempo e já 

está com a cabeça quente, coitado... Se ele se esquecer o número do meu 

apartamento, você diz para ele que é... 

JUDITE - 2501, D. Terezinha. Pode deixar comigo. 

TEREZINHA - Obrigada, minha filha. Até amanhã. 

JUDITE - Vai com Deus, D. Terezinha... Até. 
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JUDITE - Nada, nada, nada, nada / Nada, nada, nada, nada, nada, nada, 

nada / Nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada / Nada, nada, nada, 

nada a fazer / Nada, nada, nada, nada a fazer / Nada, nada, nada, nada, 

nada, nada, nada / Nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada / Nada... 

Nadaaa, nada... Nadaaa, nada... Nadaaa, nada... Nadaaa / Nada, nada, 

nada, nada 

EDSON - A senhora está animada, hoje, D. Judite! 

JUDITE - Dr. Edson... Me desculpa, eu estava aqui, ninguém subia, ninguém descia, 

eu acabei me distraindo... Por favor, não conta isso para a dona Rute... 

EDSON - Pode ficar despreocupada, isso fica somente entre nós. 

JUDITE - Muito obrigada. 

EDSON - Vendo a senhora dançar, tão alegre, eu pensei: a alegria é o melhor remédio 

para boa parte da humanidade! O mundo anda quase todo deprimido. É o que eu vejo 

todo dia no meu consultório. 

JUDITE - É muita gente que consulta com o senhor. 

EDSON - Felizmente, eu tenho um bom número de clientes. 

JUDITE - Dr. Edson... 

EDSON - Pois, não. 

JUDITE - O senhor me desculpa incomodar, mas eu queria perguntar uma coisa... 

EDSON - Não é incômodo nenhum, pode perguntar. 

JUDITE - Eu tenho um primo, sobrinho da minha mãe, ele tem um comportamento 

muito esquisito. 

EDSON - Qual é esse comportamento? 

JUDITE - Não conversa com a gente. Tem dia que ele vai lá em casa e fica só olhando 

para mim e para a minha mãe. Será que é algum problema de cabeça? 

EDSON - Bom, há muitos motivos que levam alguém a não conversar. Para saber se 

ele tem algum transtorno mental, seria necessário fazer uma série de exames. 

JUDITE - Ah, sei. E como a gente faz para convencer o meu primo a fazer esses 

exames? Ai, meu Deus, eu não acredito que o elevador parou de novo, e de luz 

apagada... É a terceira vez, só essa semana... Dr. Edson. Dr. Edson? O senhor está 

bem? Dr. Edson? 

EDSON - Não consigo me mexer... Vê se você consegue pegar um comprimido para 

mim... Está numa nécessaire, dentro da minha pasta. 
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JUDITE - Não precisa se preocupar. É comum o elevador parar. E a empresa já foi 

avisada, vai dar manutenção, na segunda-feira. Onde é que está a sua pasta? Eu não 

estou achando... Ah, sim, já encontrei. Mas, como é que eu vou saber qual é o 

comprimido? 

EDSON - Pode me dar qualquer um, eu tomo todos... Eles são bons para me ajudar 

em situações difíceis, como essa. Nossa, minha respiração está ficando curta... 

JUDITE - Aqui, onde é que está a sua mão? Nossa, ele ficou todo paralisado... Dr. 

Edson, me desculpe, mas eu vou ter que achar a sua boca no escuro... Ah, sim, 

achei... Abre a boca... Nossa, boca do senhor parece trancada... Abre a boca... Ah, 

graças a Deus, abriu... Toma o remédio, doutor... Espera aí que eu vou pegar a minha 

garrafinha de água mineral... Aqui, bebe um golinho... Não se preocupe, eu não bebi 

nenhuma gota, hoje... Eu lavo a garrafinha toda noite, com água fervendo... Pode 

tomar sem preocupação... Isso... Não precisa se agitar, Dr. Edson... O remédio já vai 

fazer efeito... Respira, doutor... Isso. Olha, o senhor me dá licença, mas, eu vou 

segurar a sua mão. Já ouvi falar que isso acalma as pessoas. Pronto. O senhor, agora, 

vai pensar num lugar bonito, uma praia, de manhã, o senhor vai caminhando... Sente 

a areia massageando os seus pés, doutor... Isso. Já vai passar, doutor... Ai, graças a 

Deus, as luzes se ascenderam... Deixa eu ver... O elevador voltou a funcionar! 

Levanta, D. Edson, eu ajudo o senhor... Isso... O senhor quer ir para o consultório ou 

quer descer e ir para casa? Descer? Então, vamos descer. Já estamos descendo. 

Rapidinho, a gente chega no térreo. Isso, pode apertar a minha mão... O senhor está 

apertando um pouco forte... O senhor está esmagando a minha mão... Larga a minha 

mão! Nossa, que força o senhor tem... Pronto, chegamos no térreo. Ô, Joelson, ajuda 

o Dr. Edson chegar até o estacionamento, ele vai voltar para casa. Ah, não, Joelson, 

pode deixar, ele vai sozinho... 

EDSON - Eu não sei como agradecer. Estou um pouco envergonhado... A senhora 

me faz o favor de avisar a minha secretária que eu não vou trabalhar, hoje? 

JUDITE - Vou falar com a Patrícia que o senhor não se sentiu bem e achou melhor 

voltar para casa. Ela remarca os clientes de hoje. E não precisa se envergonhar, não, 

é assim mesmo... Esse elevador passa susto em muita gente... Pode ir sossegado... 

EDSON - Por favor, não conte isso para ninguém. 

JUDITE - Pode ficar despreocupado. 

EDSON - Muito obrigado! 

JUDITE – Melhoras, doutor! Vai com Deus! 
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JUDITE - Patrícia? É a Judite, tudo bem? Já chegaram os produtos do mês. Ah, sei, 

então, a gente vê isso na segunda. Deixa eu te falar, o Dr. Edson me pediu para avisar 

que ele não vai atender hoje, ele não está passando muito bem e falou para você 

remarcar os clientes. Eu não sei porque ele não falou direto com você, Patrícia, deve 

ter acontecido alguma coisa... Eu fiquei sabendo porque... Porque ele... Ele me 

mandou uma mensagem telefônica... Ele tem o meu telefone por causa daquele meu 

primo que tem problema de cabeça, lembra? É, eu passei meu número para o Dr. 

Edson me mandar o nome de um calmante. Não, Patrícia, eu não estou me 

intrometendo no seu trabalho, eu só estou fazendo o favor de passar para você o 

recado dele... Não precisa ficar nervosa comigo... O quê? Isso não tem cabimento 

nenhum, Patrícia, vê lá se eu ia dar em cima dele... Você está com a cabeça fraca!... 

Ah, é? Me diz, então, por que você está tão preocupada com o fato de alguém estar 

dando em cima dele? Quem devia estar preocupada com isso é a esposa dele, a D. 

Vanessa, você não acha? Ah, pois então, é bom mesmo você reconhecer que está 

fazendo tempestade em copo d’água e, ainda por cima, sendo grossa comigo. Te 

desculpo, sim. Está tudo bem, não tem problema nenhum, eu te entendo 

perfeitamente, essa nossa vida é estressante, mesmo. Tudo bem. Não deixe de 

remarcar os clientes. Um abraço! Tchau! Bom dia, D. Rute, tudo bem? 

RUTE - D. Judite, eu já proibi a senhora de utilizar o celular durante o expediente. 

JUDITE - Não, é que o Dr. Edson passou mal no elevador e me pediu para... 

RUTE - Sempre tem uma desculpa, não é? 

JUDITE - Não é desculpa, não, é que, como a senhora sabe, o elevador já está dando 

problema há duas semanas, ele está parando... 

RUTE - A senhora está querendo dizer que eu estou errada? 

JUDITE - Não, de jeito nenhum... 

RUTE - Eu já estou ficando por aqui do seu atrevimento. 

JUDITE - A senhora está certa, me desculpe... 

RUTE - Todo dia é a mesma coisa! Me desobedece e depois fica aí, pedindo 

desculpa... 

JUDITE - A senhora está certa... 

RUTE - Eu sei que eu estou certa, Judite, não precisa repetir, a senhora está me 

achando com cara de surda ou de burra? Eu não sei o que acontece comigo que eu 

não mando despedirem a senhora imediatamente... 

JUDITE - Pelo amor de Deus, não faça isso, eu preciso do emprego, a minha mãe... 
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RUTE - Todo mundo precisa do emprego. E todo mundo tem mãe. A não ser quem já 

tenha perdido a sua, como é o meu caso. A senhora tem a sua mãe aí, forte, saudável, 

teve um AVC e fica por aí, andando pela cidade inteira, que eu sei. 

JUDITE - Meus sentimentos... 

RUTE - Eu não preciso dos seus sentimentos. O que eu quero é que a senhora seja 

profissional. Que eu saiba, a senhora não foi contratada para ser amiga de ninguém, 

ou isso estava escrito no seu contrato? Perdeu a língua? É difícil ouvir a verdade, não 

é? 

 JUDITE - É muito difícil. 

RUTE - O que foi? Ficou chateada? Pois saiba que tem mais: fiquei sabendo que a 

senhora continua comercializando cosméticos aqui no prédio. A senhora já foi avisada 

sobre isso várias vezes. Saiba que somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. 

A senhora não é nenhuma criança que não saiba distinguir o certo do errado. De 

criança, aliás, a senhora já não tem mais nada, já passou dos quarenta há muito 

tempo, que eu sei. 

JUDITE - Isso não vai acontecer mais, eu prometo. 

RUTE - Pois, então, trate de não dar motivo para que nós, da administração do prédio, 

cheguemos à conclusão que a sua incompetência, somada à sua irresponsabilidade, 

e reforçada pela sua falta de ética, já ultrapassaram o limite da tolerância. Ou a 

senhora muda de atitude, ou pode começar a procurar outro emprego, se é que vai 

achar algum a essa altura dos acontecimentos. Temos sido compreensivos demais, 

esse é o nosso problema. E o que recebemos em troca? Gente como você, D. Judite. 

JUDITE - Pode deixar, não vou dar motivo para ser mandada embora. A senhora está 

certa, eu não vou repetir mais isso. Um bom dia de trabalho para a senhora! 

FALCÃOZINHO - A minha mamãe me deu essa bola verde. 

JUDITE - Oi, Falcãozinho! Não vai me cumprimentar? 

FALCÃOZINHO - Boa tarde, D. Judite! A minha mamãe me deu essa bola verde. Pode 

deixar que eu aperto o botão. 

JUDITE - Não, a D. Rute não deixa, e ela acabou de me xingar. 

FALCÃOZINHO - Ela te xinga todo dia que eu venho aqui. 

JUDITE - Você lembra que ela me xingou naquele dia que ela viu você apertando o 

botão do elevador? 

FALCÃOZINHO - Deixa eu apertar o botão, eu preciso... 

JUDITE - Não tem jeito, senão eu posso até perder o meu emprego... 
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FALCÃOZINHO - Mas eu preciso... 

JUDITE - Não, Falcãozinho, hoje não vai dar e pronto! 

FALCÃOZINHO - Mas eu preciso precisar... 

JUDITE - Está bom...  Aperta logo... 

FALCÃOZINHO - Eu esqueci o número... 

JUDITE - É o 30, esse aqui, ó... Não vai agradecer? 

FALCÃOZINHO - Obrigado, D. Judite. 

JUDITE - De nada, coisa louca! Que bola linda! Você veio passar o fim de semana 

com a sua vovó? 

FALCÃOZINHO - Ela não é linda, porque não é amarela. Ela é verde. Eu não gosto 

de verde. 

JUDITE - A sua vovó fica super feliz quando você vem ficar com ela. 

FALCÃOZINHO - Mas, ela fala que eu faço muita bagunça. 

JUDITE - E você faz? 

FALCÃOZINHO - Conta para mim a história do menino grandão que foi sozinho para 

Ouro Preto? 

JUDITE - Era uma vez o menino grandão, ele morava com o papai e a mamãe. Um 

dia... 

FALCÃOZINHO - Ele morava com o Chá Mate, também. 

JUDITE - Chá Mate? 

FALCÃOZINHO - É o nome do cachorro que o meu papai me deu. É filhote. 

JUDITE - Era uma vez o menino grandão, ele morava com o papai, a mamãe e o Chá. 

Um dia... 

FALCÃOZINHO - Chá Mate. 

JUDITE - Chá Mate. Um dia, ele resolveu ir sozinho lá para Ouro Preto. Ele foi 

andando, andando, passou por Itabirito, Passou por Cachoeiro do Campo... 

FALCÃOZINHO - Cachoeira do Campo. 

JUDITE - Passou por Cachoeira do Campo e chegou em Ouro Preto, na Praça 

Tiradentes. Ele entrou no Museu da Incontinência e começou a... 

FALCÃOZINHO - Inconfidência. 

JUDITE - Ele entrou no Museu da Inconfidência e encontrou a sua vovó. Ela ficou 

muito feliz e abraçou muito o menino grandão, porque ele tinha ido, sozinho, de Belo 

Horizonte até Ouro Preto. Aí, os dois foram andar pela cidade e... 

FALCÃOZINHO - Agora conta a do Plínio e da vovó Cleide, que soltava o super pum. 
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JUDITE - Era uma vez o Plínio e a vovó Cleide, que soltava o super pum. Um dia, 

apareceu um fantasma na casa da vovó Cleide... 

FALCÃOZINHO - Vampiro. 

JUDITE - Apareceu um vampiro e a vovó Cleide ficou com tanto medo que soltou um 

super pum, tão fedorento que o vampiro saiu correndo.  

FALCÃOZINHO - E aí? 

JUDITE - Aí, nada, a história acabou. 

FALCÃOZINHO - Faltou a parte que o Plínio desobedece a vovó Cleide e não vai 

dormir. 

JUDITE - Ah, sei. Era uma vez o Plínio e a vovó Cleide que soltava o super pum. Na 

hora de dormir, a vovó disse: “Plínio, está na hora de dormir”. Mas o Plínio não queria. 

Queria ficar vendo televisão. A vovó tentou, tentou, tentou, até que desistiu e foi 

dormir. Aí, apareceu um vampiro e começou a andar na direção do Plínio, com aqueles 

olhos malvados, aquela boca aberta, com dois caninos enormes... 

FALCÃOZINHO - Para! 

JUDITE - Mas a história ainda não terminou. Aquela boca aberta, com dois caninos 

enormes, e aí o Plínio saiu correndo, mas tropeçou, caiu, e o vampirou foi chegando 

cada vez mais perto, mais perto, mais perto... 

FALCÃOZNHO - Para! Eu estou com medo... 

JUDITE - Pois não precisa ficar. Olha, já está quase chegando no andar da sua vovó... 

FALCÃOZINHO - Eu já sei falar direito uma porção de palavras em espanhol. 

Cuando sea grande, voy a ser un científico o dueño de un restaurante. 

JUDITE - Coisa louca! O que é que você disse? 

FALCÃOZINHO - Quando eu crescer, vou ser um cientista ou um dono de restaurante. 

JUDITE - E o que mais você sabe falar? 

FALCÃOZINHO - Já chegou no andar da minha vovó. 

JUDITE - Está bom. Vai com Deus! E dá um abração na sua vovó! 

FALCÃOZINHO - Eu tenho um presente para ela. Olha a flor que eu peguei na rua. 

Estava caída no chão. 

JUDITE - Que flor mais linda, coisa louca! 

FALCÃOZINHO - É uma azaleia, amarela, da cor que eu gosto... 

JUDITE - Que lindo, meu amor, você sabe muita coisa. 

FALCÃOZINHO - Por que seu olho está vermelho? 

JUDITE - É que... Entrou um cisco... 
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FALCÃOZINHO - Se a D. Rute chegar perto de você, você chama a vovó Cleide e ela 

solta um super pum e a D. Rute sai correndo de tanto fedor. Vovó, cheguei!!! 

JUDITE - Tchau, coisa louca! 

JUDITE - Falcãozinho bonitinho / Só você para me alegrar, seu sorriso a 

me encantar, me dizendo vá em frente, bom mesmo é andar contente / 

Só você para me ensinar, seus olhinhos a brilhar, a descobrir o mundo 

agora, já / Falcãozinho bonitinho / Só você para me lembrar, tudo, tudo 

vai passar, amanhã é outro dia, talvez traga alegria / Só você para me 

mostrar, a vida corre sem parar, resta olhar pro que está vindo, lá, lá, lá 

JANETE - Êta, mulher que viaja... 

JUDITE - Oi, Janete! O Falcãozinho é uma gracinha! 

JANETE - Você já viu a bagunça que esse menino apronta no hall do trigésimo? 

Parece que o menino bota tudo o que tem na casa da avó para fora... 

JUDITE - Menino é assim, mesmo. É da idade. 

JANETE - Pois é... 

JUDITE - Ele é um amor. 

JANETE - Já chegaram os meus produtos? 

JUDITE - Chegaram, mas eu só vou te entregar depois do expediente. 

JANETE - Já vi que a D. Rute passou outro sermão em você. 

JUDITE - Hoje, ela pegou pesado comigo. De com força. Não fosse o Falcãozinho me 

distrair um pouco, eu estava chateada até agora. 

JANETE - Não parece que a chateação passou, não. Você está com uma cara... 

JUDITE - Essa nossa vida não é fácil... 

JANETE - E comigo, não é a só D. Rute, não. Perto do Claudionor, a D. Rute é um 

anjo... 

JUDITE - Fora a D. Rute, só quem briga comigo é a minha mãe. 

JANETE - A sua mãe é mesmo brigona, quando cisma com alguma coisa, não arreda 

pé nem por decreto... 

JUDITE - Ninguém segura a D. Gertrudes! 

JANETE - Eu estou meio sem graça com você... 

JUDITE - Por quê? 

JANETE - Tive uns gastos a mais esse mês, e não vou ter como pagar os produtos 

que eu encomendei. 
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JUDITE - O Claudionor quebrou tudo de novo? 

JANETE - Jogou o fogão no chão. Pela terceira vez. Bem que eu tentei segurar, mas 

não consegui. Dessa vez, não deu mais para mandar consertar. Tive que comprar um 

novo e sem poder, que eu já estou cheia de dívida. 

JUDITE - Você nunca vai tomar uma atitude? 

JANETE - Eu não consigo... Até parece que você não conhece a minha história com 

ele... 

Nós nos conhecemos no metrô, foi bom, eu olhei procê e ocê olhou para 

mim / Logo nos casamos num dia de abril, nossa lua de mel foi da cor do 

céu de anil / Claudionor, o que é que há? Para que beber? Para que 

brigar? / Com o tempo você começou a beber, a tudo quebrar e até em 

mim bater / Tudo que eu sonhei para nós a se acabar, fiquei desiludida 

com a vida a desmoronar / Claudionor, o que é que eu fiz? Para te fazer 

tão infeliz /Hoje só me resta uma solução: o apelo do mais fundo do meu 

coração / Presta atenção Claudionor, amor: olhe nos meus olhos, escuta 

o que eu vou falar / Claudionor, não fique assim, largue a bebida, volta 

para mim / Claudionor, Claudionor, Claudionor, Claudionor 

JUDITE - Janete, como é que você aguenta isso? Por que você não acaba logo com 

esse sofrimento? Manda esse cara passear de uma vez por todas! Vai lá na Delegacia 

de Mulheres! Tem até uma lei para isso... 

JANETE - Eu não dou conta... 

JUDITE - Você pode me dar um motivo que seja para continuar ao lado desse 

homem? 

JANETE - Eu gosto dele. Ele é tudo que eu tenho. Como é que faço com os produtos 

que eu pedi? 

JUDITE - Vamos fazer assim: eu vou passar os seus produtos para Adriana e vou 

pedir para ela vender para mim, lá na banca de revista. Quando as coisas melhorarem 

para você, a gente pede tudo outra vez, combinado? 

JANETE - Você vai ficar chateada comigo? 

JUDITE - Vê lá, Janete, você é a minha melhor amiga. Ouve o eu estou te dizendo: 

mesmo gostando, você não pode deixar ele fazer o que quer com você. O Claudionor 

já passou do limite há muito tempo... Se você quiser, eu vou na delegacia com você. 
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JANETE - Deixa eu pensar. 

JUDITE – Tudo bem. Então, enquanto você pensa, vamos trabalhar, antes que a D. 

Rute apareça por aqui outra vez e sobre para nós duas... 

JANETE - Deixa eu só te perguntar uma coisa. 

JUDITE - O que foi? 

JANETE - Você já está sabendo que o Joelson terminou com a Silvana? 

JUDITE - Estou sabendo, por quê? 

JANETE - Por quê? É a hora... 

JUDITE - Hora de quê? 

JANETE - De você se aproximar mais dele... Quem sabe ele se interessa... 

JUDITE - Você me prometeu que nunca ia tocar nesse assunto! 

JANETE - Mas, você não pode perder essa oportunidade... 

JUDITE - Pois, eu estou muito bem, sozinha! Estou ótima! Vamos cuidar do batente? 

JANETE – Vamos. Vou começar a minha faxina. Quando eu penso que hoje é sexta-

feira... Hoje é o dia de lavar todos os halls do prédio. E eu já sei que, hoje, no trigésimo, 

com o Falcãzinho por aqui, vai ter uma bagunça de todo tamanho... Vou até deixar 

por último. Tchau, bom fim de semana! 

JUDITE – Para você, também! Janete! 

JANETE - Quê que foi? 

JUDITE - O Joelson... 

JANETE - O que tem ele? Te deu um fora? 

JUDITE - Não, me convidou para lanchar, hoje, depois do expediente... 

JANETE - Não acredito... 

JUDITE – Mas, não tem nada de mais, ele só está precisando de desabafar... 

JANETE - Mas, é assim que muito namoro começa! 

JUDITE - Lá vem você com ideia boba! 

JANETE - Na segunda-feira você me conta tudo. (vai saindo) 

JUDITE - Janete! 

JANETE - Quê que foi? Mais coisa sobre o Joelson? 

JUDITE - Não, Janete. Deixa eu te falar... Cuida de você. 

JUDITE - Eu tenho que parar com isso. Minha língua é maior do que a boca... Tudo 

que me acontece, eu conto para Janete. Coitada dela... Como é que o horóscopo de 

hoje pode ter saído assim? Libra e Áries, igualzinho... Ah, eu vou reclamar, vou 

mandar um WhatsApp pro jornal... Que coisa... Deixa eu ver um outro signo... 
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Sagitário, o signo do Joelson, que é de dezembro... “Hoje é um dia muito especial, 

mas você tem que abrir os olhos para enxergar as coisas boas que vão acontecer. 

Preste mais atenção nas pessoas e abra o coração para a felicidade. Uma pessoa 

próxima está precisando do seu apoio. Lembre-se de que tudo de bom que você faz, 

volta para você”... Eu não acredito! Brincar com uma coisa séria dessa, que define a 

vida da pessoa... Ah, não, eu vou ligar agora pro jornal... 

MÁRCIO - Boa tarde. 

JUDITE - Esse pessoal pensa que pode brincar com a vida das pessoas? Eles vão 

ver comigo! 

MÁRCIO - Boa tarde. 

JUDITE - D. Rute, pelo amor de Deus, não me manda embora, eu juro que nuca mais 

vou telefonar durante o expediente, eu nem vou trazer mais o celular para o trabalho... 

MÁRCIO - Por que a senhora está de olhos fechados? 

JUDITE - O senhor me desculpe, eu pensei que fosse a síndica, eu estava fazendo 

uma ligação para o jornal por causa do horóscopo que veio o mesmo para todos os 

signos e... 

MÁRCIO - Tudo bem. Não tem problema. Já passou o susto? 

JUDITE - Já... E, graças a Deus, o senhor não é a D. Rute... 

MÁRCIO - Eu gostaria de ir no 2501, por favor. 

JUDITE - O senhor é que é o sobrinho da D. Terezinha? 

MÁRCIO - Sim, como é que a senhora sabe? 

JUDITE - Ela me disse que um sobrinho ia fazer uma visita. Ela disse que senhor está 

morando, tem pouco tempo, aqui, na cidade... 

MÁRCIO - É verdade, estou morando aqui há três meses. 

JUDITE - O senhor vai me desculpar, mas, o senhor não é o padre novo da Paróquia 

de Santo Antônio, lá no bairro de Matozinhos? 

MÁRCIO - Sim, sou eu, estou ajudando o padre Augusto. 

JUDITE - Outro dia, eu assisti uma missa sua. 

MÁRCIO - Ah, é? E o que a senhora achou? 

JUDITE - O senhor fala muito bem! 

MÁRCIO - Obrigado! 

JUDITE - A gente entende tudo o que o senhor fala. 

MÁRCIO - Que bom! 

JUDITE - O senhor falou até sobre o horóscopo... 
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MÁRCIO - Ah, é? E o que foi que eu falei? 

JUDITE - O senhor acredita que eu esqueci? 

MÁRCIO - A senhora não precisa ficar sem graça, não. O que eu disse não é lei. É 

somente o que eu penso. 

JUDITE - Padre... 

MÁRCIO - Pois, não. 

JUDITE - Quando o senhor for fazer a sua reza, essa reza de padre que o senhor 

deve fazer, eu queria pedir para o senhor rezar por mim e pela minha mãe. 

MÁRCIO - Como é que a senhora se chama? 

JUDITE - Judite. E a minha mãe se chama Gertrudes. 

MÁRCIO - Pode deixar que eu rezo pelas duas: Judite e Gertrudes. 

JUDITE - Estamos precisando muito de reza, padre. Mamãe, por conta do diabetes, 

eu, por conta do coração... Como é que o senhor se chama, mesmo? 

MÁRCIO - Márcio. 

JUDITE - Pois, é, padre Márcio, essa vida não é fácil, não. A gente passa cada 

aperto... 

MÁRCIO - Passa mesmo, Judite. Inclusive, eu vou pedir para a senhora e a sua mãe 

rezarem por mim, também, pode ser? A gente faz uma troca de orações. 

JUDITE - Claro que pode, padre! O senhor também está precisando de reza? 

MÁRCIO - Sem querer fazer um trocadilho, mas, fazendo, a senhora não sabe da 

missa a metade, Judite. Bem, chegamos no andar da minha tia. Até mais! 

JUDITE - Até, padre Márcio... Pode deixar, que nós vamos rezar pelo senhor... 

MÁRCIO - Obrigado. 

JUDITE - Eu nunca pensei que um padre precisasse tanto de reza... Coitado, deve 

estar passando um mau pedaço... Nossa Senhora, isso é hora do meu telefone tocar? 

Mãe, eu não posso falar no telefone, a D. Rute já me xingou todinha hoje de manhã... 

É, voltou a falar em me despedir... A senhora acredita que eu acabei de falar da 

senhora? Falei bem, é claro! Sabe aquele padre novo, da nossa paróquia? Ele veio 

aqui no prédio, deixei ele no 2501, é sobrinho da D. Terezinha. Ele me perguntou o 

nome da senhora... Eu pedi para ele rezar para mim e para a senhora. Empadinha??? 

A senhora sabe que o médico já disse que precisa perder peso... Pastel de carne??? 

E o diabetes? A senhora se esquece todo dia que é diabética... Não, mãe, eu não vou 

levar nem uma coisa, nem outra... Não adianta insistir... O quê? Hoje é aniversário da 

morte do seu primo Antenor? Se não fosse coisa séria, eu chegaria a pensar que a 
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senhora está arrumando desculpa para sair do regime... Não chora, mãe... Olha, nós 

vamos mandar rezar uma missa pelo Antenor, amanhã, mesmo, quem sabe vai ser 

até o padre Márcio quem vai celebrar? É, Márcio, ele me disse o nome. E ainda me 

pediu para rezar por ele, a senhora entende isso? Eles precisam de oração por quê? 

Já não vivem tão perto de Deus? É, isso é verdade... Eu pensei, mesmo, que ele, 

talvez, esteja passando um período difícil... Vai lá saber o que cada um passa nessa 

vida... Está bom, vou levar a empadinha e o pastel... O bolo Chiffon da D. Maria??? 

Agora eu vou desligar, mãe, se a D. Rute me pega de novo, estou no olho da rua... 

Tchau, mãe! Bênção! Com Deus! 

JUDITE - D. Magda, fiquei sabendo que a senhora passou no concurso... Meus 

parabéns! 

MAGDA - Obrigada, querida! 

JUDITE - Sabe o livro dos poemas que a senhora me deu? 

MAGDA - Você gostou, querida? 

JUDITE - Demais! Já li quase todo! Nunca pensei que fosse gostar tanto de uma coisa 

que eu não entendesse quase nada... 

MAGDA - Como assim, querida? 

JUDITE - Nem sei explicar, D. Magda. É uma coisa estranha que eu sinto... A senhora 

me deixa ler um poema? É o que eu mais gostei... Se eu errar, não repara, tá bom? 

MAGDA - Leia o poema, querida. 

JUDITE - “Bernardo é quase árvore. / Silêncio dele é tão alto que os passarinhos 

ouvem de longe. / E vêm pousar em seu ombro. / Seu olho renova as tardes. / Guarda 

num velho baú seus instrumentos de trabalho: / 1 abridor de amanhecer / 1 prego que 

farfalha / 1 encolhedor de rios – e / 1 esticador de horizontes. / (Bernardo consegue 

esticar o horizonte usando três fios de teias de aranhas. A coisa fica bem esticada). / 

Bernardo desregula a natureza. / Seu olho aumenta o poente. / (Pode um homem 

enriquecer a natureza com a sua incompletude?)” Eu leio muito mal, mas, foi esse o 

poema que eu mais gostei. 

MAGDA - Judite, que coincidência! Esse é o meu preferido, também. 

JUDITE - E por quê? 

MAGDA - Ah, querida, por uma série de razões... Eu nem saberia por onde começar... 

JUDITE - E se a senhora respondesse que o poema fez a senhora sentir um vento de 

fazenda, um cheiro de bosta de vaca, um perfume de alecrim, um gosto do café da 



167 
 

roça, o canto dos passarinhos, o sol nascendo naquele frio... Eu gostei por isso, D. 

Magda. 

MAGDA – Ah, querida, quem me dera que eu conseguisse dar uma resposta tão 

simples e direta como a sua. Infelizmente, eu vou ter que dizer a verdade: as coisas 

são muito mais complicadas do que parecem. E tem mais: só para explicar o que há 

dentro desse poema, há pessoas que estudam anos e anos e, depois, escrevem 

centenas e centenas de páginas e mesmo assim não conseguem esgotar o assunto. 

JUDITE - Nossa... 

MAGDA - Eu, mesma, querida, defendi a minha de Tese de Doutorado exatamente 

sobre esse poema... 

JUDITE - A senhora se defendeu do quê? 

MAGDA - Defendi a minha Tese de Doutorado, querida. Resumindo a história: eu tive 

que convencer cinco professores universitários de que as conclusões a que eu tinha 

chegado sobre o poema estavam corretas. 

JUDITE - E a senhora concluiu o quê? 

MAGDA - Uma série de coisas, querida, tantas, que nem adianta eu explicar, você 

não vai entender, são reflexões muito complexas... 

JUDITE - Conta só uma para mim, D. Magda, só para eu ter uma noção... 

MAGDA - Está bem, querida. Escolha um verso do poema e leia para mim. 

JUDITE - “Bernardo é quase árvore”. 

MAGDA - Com relação a esse trecho, eu li um livro de um autor chamado Adorno. 

Tem uma parte em que ele diz assim: “o conceito de fetichismo musical não se pode 

deduzir por meios puramente psicológicos”. A partir disso, eu concluí que o Bernardo 

é um fetiche musical e a árvore é puramente psicológica. Outro verso. 

JUDITE – “1 encolhedor de rios”. 

MAGDA - Um outro autor, cujo nome é Maquiavel, afirma o seguinte: “Nada promove 

tanto a estima de um príncipe como as grandes empresas e os raros exemplos”. Me 

fundamentando nessa citação, eu concluí que não tem como encolher um rio sem a 

colaboração de uma grande empresa gerenciada por um príncipe cujo exemplo é 

muito raro. Um último verso, querida, que já está quase chegando no meu andar. 

JUDITE - “Bernardo consegue esticar o horizonte usando três fios de teias de 

aranhas”. 

MAGDA - Um terceiro autor, Montesquieu, escreveu duas coisas que eu adoro. A 

primeira é que “Não basta ter tratado da liberdade política em sua relação com a 
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constituição; é necessário verificá-la na relação que mantém com o cidadão”. A 

segunda é que “O escudo de três libras em papel valeria portanto quatro quintos a 

menos que o escudo de três libras de prata”. Tendo como referência essas duas 

passagens, eu concluí que esticar o horizonte é uma liberdade política do cidadão 

desde que quatro quintos do horizonte valham pelo menos três pratas de um real.  

JUDITE - Nossa, que tanto de coisa cabe dentro de um poema... 

MAGDA - Eu teria muito mais coisa para dizer, querida, mas, infelizmente, já 

chegamos ao meu andar.  Se você quiser, depois, a gente conversa com mais tempo. 

Adorei você ter gostado do mesmo poema que eu. 

JUDITE - D. Magda... 

MAGDA - O que foi, querida? 

JUDITE - Seus produtos chegaram. A senhora vai querer levar agora ou depois? 

MAGDA - Pode me dar, querida. Você põe na minha conta? Por falar em conta, eu 

acho que estou um pouco atrasada nos meus acertos com você... 

JUDITE - Um pouquinho. 

MAGDA - Por deixar que eu vou resolver isso logo! Deixa eu receber o meu primeiro 

salário de professora efetiva que eu te pago de uma vez, combinado? 

JUDITE - Combinado, D. Magda. 

JUDITE -  

RETRATO, de Cecília Meireles 

 

Eu não tinha este rosto de hoje,  

assim calmo, assim triste, assim magro,  

nem estes olhos tão vazios,  

nem o lábio amargo. 

 

 

Eu não tinha estas mãos sem força,  

tão paradas e frias e mortas; 

eu não tinha este coração 

que nem se mostra. 

 

 

Eu não dei por esta mudança,  
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tão simples, tão certa, tão fácil: 

— Em que espelho ficou perdida 

a minha face? 

MURMÚRIO, também de Cecília Meireles 

 

 

Traze-me um pouco das sombras serenas 

que as nuvens transportam por cima do dia! 

Um pouco de sombra, apenas, 

- vê que nem te peço alegria. 

 

 

Traze-me um pouco da alvura dos luares 

que a noite sustenta no teu coração! 

A alvura, apenas, dos ares: 

- vê que nem te peço ilusão. 

 

 

Traze-me um pouco da tua lembrança, 

aroma perdido, saudade da flor! 

- Vê que nem te digo - esperança! 

- Vê que nem sequer sonho - amor! 

 

Ainda de Cecília Meireles, 4º MOTIVO DA ROSA 

 

 

Não te aflijas com a pétala que voa: 

também é ser, deixar de ser assim. 

 

 

Rosas verá, só de cinzas franzida, 

mortas, intactas pelo teu jardim. 
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Eu deixo aroma até nos meus espinhos 

ao longe, o vento vai falando de mim. 

 

 

E por perder-me é que vão me lembrando, 

por desfolhar-me é que não tenho fim. 

 

 

ALDAIR - 3031, D. Judite, e vamos logo, que, hoje, eu estou garrado demais... 

JUDITE - Aldair, deixa eu ler um poema para você? 

ALDAIR - Boto fé, D. Judite! 

JUDITE - A D. Magda me deu um livro de um poeta chamado Miguel de Barros. 

ALDAIR - O nome da figura não seria Manuel de Barros? 

JUDITE - Você conhece? 

ALDAIR - A senhora está tirando onda comigo... Acha que a única coisa que eu faço 

na vida é essa parada de entregar pizza? 

JUDITE - Eu acho... 

ALDAIR - Não zoa comigo, não, eu curto poema super. 

JUDITE - Não acredito... 

ALDAIR - Por quê? Não rola um entregador de pizza que lê e escreve poema? 

JUDITE - Mas, é muito difícil... Você precisava ver a explicação que a D. Magda deu 

desse poema do Manuel de Barros... Se você não sabe, as coisas são muito mais 

complicadas do que parecem... 

ALDAIR - Pois, para mim, é tudo tranks. Quando eu quero, escrevo um poema e ainda 

coloco música, vira uma canção. 

JUDITE - Não vai me dizer que você é um artista? 

ALDAIR - A senhora está me trolando... Quer ouvir uma música minha? 

JUDITE - Quero, mas, e a pressa que você tinha? 

ALDAIR - Está de boa. 

JUDITE - E a pizza? Não vai esfriar? 

ALDAIR - Essa embalagem é maneira, conserva bem a temperatura. 

JUDITE - Então, canta. 

ALDAIR - Fraga só a filosofia, D. Judite, a senhora vai pirar...  
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Você pensa que eu não penso, você nem olha para mim, pois, saiba o 

quanto sou intenso, mesmo vivendo uma vida assim / Eu levo as pizzas 

que você pede, arrisco a vida para te entregar, mas, quando eu chego, 

você me mede de alto a baixo com o seu olhar / REFRÃO Lá vai o 

Motoboy! O que ele está carregando? A sina que o constrói? Ou só o que 

está levando? // Saiba que eu também penso a vida, se você pensa, eu 

não posso dizer, não sei qual é a sua lida, como concebe o seu viver / Eu 

passo a noite fazendo entrega, a vida eu ganho nesse viés, entendo a 

vida como refrega que vou travando meio ao revés / REFRÃO 

JUDITE - Aldair, você canta bem demais! E a música é sua? 

ALDAIR – A música e a letra? Da hora, a senhora não achou? Então, eu sou ou não 

sou artista? 

JUDITE - Você está desperdiçado nessa vida que você leva... 

ALDAIR - Não falei? Olha, o papo está bom, mas, falando em corrida, ainda vote ter 

que trampar muito, essa noite. 

JUDITE - Vai com Deus! Bom trabalho! Não corre demais, não, heim? Já deu a minha 

hora, eu vou descer e te mando o elevador. 

ALDAIR - Demorô, D. Judite! 

JUDITE - Ah, mais um dia já se acabou, tanta gente por aqui passou, cada 

qual carregando sua dor / Vai, vida vai, vida vem, nada é igual, mesmo 

um simples instante é total, nele cabem o abismo e a flor / REFRÃO: Ah, 

seu eu pudesse dizer o que sei, que no tempo existe uma lei: só uma vez 

é que há o momento, mas, eu me calo, descendo e subindo, vou cantando 

e assim eu vou indo, fica só para mim meu pensamento // O dia inteiro eu 

fiquei cismando, um a um, fomos todos passando, alegria, tristeza, o que 

for / É, do serviço me distanciarei, mas sei que comigo eu levarei minha 

busca do meu grande amor / REFRÃO 

É. O Joelson já deve ter ido embora... 

JOELSON - Achou que eu tinha esquecido o nosso lanche? 

JUDITE - Joelson! Você não deu o toquinho no celular... 
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JOELSON - Eu preferi esperar você lá fora. É que eu ouvi a bronca da D. Rute e fiquei 

com medo de justo na hora do toquinho, ela passar por aqui. Como você demorou, 

vim ver se nosso lanche ainda está de pé. 

JUDITE - Lógico que está! 

JOELSON - Então, vamos lá! Espera aí, Judite, que o meu telefone está tocando, deve 

ser algum colega de serviço... Silvana? Quero falar com você, sim, meu amor. Você 

não viu o tanto de chamadas minhas no seu celular, meu amor? Não, eu não quero 

brigar. Eu já disse e repito: a gente precisa sentar e conversar, meu amor. Eu tenho 

certeza de que a gente vai se entender...  Agora? Você está saindo da loja? Está bem, 

meu amor, eu já estou indo para aí... Olha, Silvana, agora eu não posso. Eu vou 

conversar com uma amiga minha. É, uma amiga. A Judite do elevador. Não, meu 

amor, eu não partindo para outra. Ela é minha amiga, só isso. Não tem nada a ver o 

que você está falando. A gente pode encontrar, amanhã? A gente sai e conversa com 

calma, meu amor. Eu ligo para gente combinar, pode ser? Eu também estou com 

saudade de você.  Eu também te amo. Até amanhã. Um beijo! Tchau! Eu nem acredito 

que ela me ligou... 

JUDITE - Que coisa boa... Deixa eu te falar, eu pensei melhor, estou cansada demais. 

Como você mesmo ouviu, a D. Rute me pegou de jeito, hoje. Não estou com cabeça 

para lanche... Vai encontrar com a Silvana, vai... 

JOELSON - De jeito nenhum, a gente vai lanchar. E a D. Rute é difícil, mesmo. Acho 

que é frustrada na vida. Só uma pessoa insatisfeita trata os outros como ela faz. Mas, 

pensa bem: você vai perder a chance de fazer um lanche com seu amigo, por conta 

de uma pessoa que nem sabe o que é a felicidade? 

JUDITE - Acho que eu também não sei... 

JOELSON - Que bobeira, Judite! Quer saber? Não aceito desfeita! Vamos lanchar e 

pronto! Já sei até o que vamos pedir: um suco e um belo sanduíche! 

JUDITE - Eu não vou ser boa companhia, eu me conheço. Quando eu fico chateada, 

tem que passar uns dois ou três dias para eu voltar ao normal. 

JOELSON - Não aceito recusa. Sabe, foi a primeira vez que eu contrariei a Silvana. 

Acho que, agora, a coisa vai engrenar. E foi você que me deu força, Judite! Me ajudou 

a mostrar para ela que não estou à disposição o tempo todo. 

JUDITE - Está bom, Joelson, mas depois não me diga que eu não te avisei. Não vou 

ter assunto nenhum. Nem fome. 



173 
 

JOELSON - Pode deixar o assunto comigo, eu tenho muita coisa para dizer sobre o 

meu namoro, ou melhor, o meu ex-futuro-namoro... E você é uma pessoa que sabe 

escutar. 

JUDITE - É, pelo menos, isso eu sei... 

JOELSON - Às vezes, é difícil a gente enxergar as próprias qualidades. E você tem 

muitas: alegre, gente boa, gente fina, gente legal, trabalhadeira, de confiança, 

engraçada, e, principalmente, amiga. 

JUDITE - Para com isso... 

JOELSON - Vamos lá, minha amiga! 

Judite, Judite, a vida é grande, pode crer, esqueça os seus problemas 

todos, e vamos um lanche fazer 

JUDITE - Joelson, Joelson, como é que eu não vou me lembrar? Tô velha, 

estressada e triste, sem força para continuar 

JOELSON - Tudo bem, Judite, tudo bem, sabemos que a vida sempre vai 

e vem, então, vamos apenas aproveitar um bom momento feito para 

conversar 

JUDITE - Tudo bem, Joelson, tudo bem, sabemos que a vida sempre vai 

e vem, então, vamos apenas aproveitar um bom momento feito para 

conversar 

JOELSON e JUDITE - Tudo bem, Judite/Joelson, tudo bem, sabemos que 

a vida sempre vai e vem, então, vamos apenas aproveitar um bom 

momento feito para conversar, um bom momento feito para conversar, um 

bom momento feito para conversar, um bom momento feito para 

conversar 

 

FIM 

 

 


