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RESUMO 

 
Este estudo é parte de uma pesquisa em andamento que investiga a inserção do teatro no 
currículo da escola brasileira. Concepções modernas na área do teatro e da educação se 
desenvolveram em contextos culturais, sociais e educativos diferentes. Fato que resultou uma 
produção diversificada sobre a relação entre arte e educação e, neste caso específico, teatro e 
educação. Apesar da referida diversidade, no cotidiano escolar o ensino do teatro não tem sido 
amplamente difundido após o estabelecimento da obrigatoriedade do ensino da arte no Brasil 
(LEI 9394/96). Com o objetivo de averiguar esta lacuna é que este artigo foi construído e 
dividido em três partes. Na primeira, ocorre a contextualização atual do ensino do teatro na 
escola brasileira. Em seguida, se discutem as relações entre os conceitos de cultura escolar e 
das disciplinas escolares com a ‘inserção’ das disciplinas no currículo escolar. 
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ABSTRACT 
 
This study is part of an ongoing study that investigates the integration of theater in the school 
curriculum in Brazil. Modern ideas on the theater and education developed in cultural 
contexts, different social and educational. This fact resulted in a diversified production on the 
relationship between art and education and, in this case, theater and education. Despite this 
diversity, at school teaching theater has not been widely disseminated after the establishment 
of mandatory teaching of art in Brazil (LEI 9394/96). In order to investigate this gap is that 
this article was constructed and divided into three parts. At first, there is the current context of 
teaching drama at the Brazilian school. Then we discuss the relations between the concepts of 
school culture and school subjects with the 'integration' of the disciplines in the school 
curriculum.  
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INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem como objetivo a reflexão sobre a ‘inserção’ da disciplina de arte 

em sua modalidade teatro na escola brasileira. Para tanto, o eixo de análise deste estudo estará 

fundamentado a partir dos elementos que compõem as disciplinas escolares e pesquisas 

referentes à cultura escolar e à história das disciplinas escolares. Nele, a fundamentação 

teórica estará pautada pelos conceitos desenvolvidos e analisados por Julia (2001) e Viñao 

(2008) no que se referem à Cultura escolar e a história das disciplinas escolares, 

pioneiramente difundidas por Ivor F. Goodson (anglo-saxão), André Chervel e Dominique 

Julia (franceses).  

Inicialmente, a discussão estará centrada no percurso da obrigatoriedade do ensino da 

arte no currículo das escolas brasileiras. Em seguida, o foco estará circunscrito nas relações de 

poder que historicamente estabeleceram a cultura escolar e, inerentes a ela, a constituição das 

disciplinas escolares e por consequência, a profissionalização docente. Finalmente, a análise 

se restringirá aos componentes do código disciplinar (elemento chave que ordena e organiza 

uma disciplina) entendidos por Viñao (2008) como sendo o corpo de conteúdos, os 

argumentos sobre o valor formativo e as práticas profissionais.  

  

O ENSINO DO TEATRO NO CURRÍCULO DA ESCOLA BRASILEIRA 

 

A LDB 9.394/96 estabelece a obrigatoriedade do ensino da arte. Todavia,  

 

[...] o texto da atual LDB não explicita as diferentes linguagens artísticas que 
compõem o ‘ensino da arte’. [...], a reconstrução do espaço das artes na 
educação básica nacional permanece um desafio (JAPIASSU, 2008, p. 66).  

 

Reside no fato de não evidenciar as diferentes linguagens artísticas que passam a 

compor os currículos escolares, justamente a possível não inserção das diferentes áreas da 

própria Arte. Ou se estão inseridas, como organizá-las no currículo escolar de modo a atender 

as especificidades inerentes a cada ramificação da área da Arte? 



A questão não está na possível prevalência desta ou daquela linguagem. Muito 

menos na ênfase de que o currículo escolar deva retirar outras disciplinas em detrimento das 

Artes. Mas, como atender a multiplicidade inerente as Artes nos currículos escolares de 

maneira satisfatória, isto é, respeitando a especificidade de cada um dos códigos de 

comunicação por elas utilizados? 

Infelizmente, Eco (2007, p. 18) sinaliza para o fato de que pouco da arte foi inserida 

em nossa sociedade “[...] mesmo quando esta se inseria - por força das contingências – no 

circuito mercantil dos consumos culturais”. Conceder à Arte, aos artistas, aos professores de 

arte e aos espectadores (estes, atualmente já não mais na condição de espectadores passivos e 

sim de participantes) o devido encontro, nos parece, no mínimo, “[...] o explícito projeto de 

educar o homem contemporâneo para a contestação das Ordens estabelecidas, em favor de 

uma maior plasticidade intelectual e de comportamento” (ECO, 2007, p. 18). 

O distanciamento com a Arte, neste caso no Brasil e em países ‘emergentes’2 como o 

nosso, tem se caracterizado como uma marca, do mesmo modo que no Brasil o modelo 

econômico predominante durante o período colonial (1532-1808) tenha sido o “Agrário-

exportador-dependente” (RIBEIRO, 1979, p. 23). 

A popularização da arte necessitaria significar a extensão dela às populações, 

independente das classes sociais que elas representem e não, o fenômeno que Eco (2007) 

descreve e que foi referido anteriormente. A educação e a escolarização participam nas 

possíveis maneiras aproximar as Artes às pessoas. Desta maneira, cabe também às pesquisas 

em educação uma maior aproximação com o componente curricular/disciplina Arte. 

Infelizmente, o Teatro, no Brasil, esteve e, em alguns casos ainda permanece restrito à 

elite. Não por questões puramente econômicas, pois, atualmente já existem projetos com 

acesso gratuito a diversas peças. Mas, por questões socioculturais que acabam se 

configurando numa espécie de distorção, que Chaves (1979, p. VIII) explica. 

 
A distorção a que me refiro é em grande parte responsável pela situação 
atual de certas áreas da ação criadora – as artes plásticas, algumas correntes 
literárias, o teatro. São atividades que se tornam a cada dia mais elitárias e 
falam para uma elite cada vez mais restrita e menos significativa. Pretendem 
a falsa linguagem dos ‘iniciados’. 

 
Além disso, Vygotsky (2001) explica a determinação da mediação sociocultural no 

acesso e na aprendizagem de um indivíduo. Dificilmente uma pessoa que não tenha se 

aproximado deste tipo de linguagem (a arte) poderá se apropriar dela. 



O teatro especificamente necessita de uma linguagem diferente daquela do cinema, 

da música e de outras linguagens da própria arte. Precisa acontecer sem o foco da câmera, 

carece ser no momento no qual acontece. Precisa ser enxergado, sentido e escutado, ao vivo e 

ao mesmo tempo. Diferente da arte visual, que, aliás, de alguma forma tem sido difundida nos 

currículos escolares, não pode ser apresentado numa exposição de Arte a partir de linguagens 

inerentes a ela (fotografia, pinturas, esculturas, instalações, cerâmica, etc.). O teatro é “[...] a 

arte de manipular os problemas humanos, apresentando-os e equacionando-os” (CHAVES, 

1979, p. VIII).   

Japiassu (2008, p. 63) ressalta que a LDB 4.024/61 instituiu de maneira não 

obrigatória “[...] a disciplina arte dramática, ministrada em alguns ginásios vocacionais, 

colégios de aplicação e escolas pluricurriculares”.  

O ensino de educação artística foi incorporado obrigatoriamente na educação 

brasileira a partir da LDB 5.692/71. Ele devia ser ministrado a partir da 5ª série do 1º grau à 

3º série do 2º grau (atuais ensino fundamental e médio).  

Mesmo com a obrigatoriedade do ensino da arte no currículo atual da escola 

brasileira (LEI 9394/96), já citada no início deste artigo, atualmente ocorre uma divergência 

no Brasil, em se tratando da configuração desta disciplina arte e de suas diferentes linguagens 

(música, dança e teatro). Divergência sim porque em alguns estados brasileiros o ensino do 

teatro aparece como disciplina obrigatória, como por exemplo, no Colégio de Aplicação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Teatro é componente curricular obrigatório 

para os anos finais do ensino fundamental. No ensino médio os alunos podem “[...] optar entre 

as áreas de Educação Musical, Artes ou Teatro. [...], é campo de estágio curricular, 

observações e pesquisas para a UFRGS, além de outras instituições” (RODRIGUES, 2007, p. 

328). 

Em outros casos, embora o teatro apareça como componente curricular obrigatório 

para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio nos projetos políticos 

pedagógicos de algumas instituições de ensino, seja como componente curricular teórico ou 

em oficinas na forma opcional (prática), os horários diários dos alunos não evidenciam o 

aparecimento de tal disciplina, principalmente, em se tratando do ensino médio que tem tido 

como tônica a preparação para o ENEM, ou para o vestibular. O que significa que nem a 

disciplina artes, normalmente denominada com o enfoque nas artes visuais tem povoado, na 

prática, os currículos escolares. 

Os motivos apresentados até o momento direcionam este estudo para a investigação 

dos componentes das próprias disciplinas escolares que carregam, na ótica dos autores como 



Viñao (2008), elementos pouco debatidos que participam do estado atual da ‘inclusão’ da arte 

nos currículos escolares.  

 

A CULTURA ESCOLAR E A PROFISSIONALIZAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Para Julia (2001, p. 09) a cultura escolar é entendida “[...] como um conjunto de 

normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas 

que permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos”. 

No entanto, para que ela possa ser estudada é preciso considerá-la como um objeto histórico, 

ou seja, a partir das relações que ela mantém sejam elas pacíficas ou conflituosas. Deste 

modo, se constitui a necessidade de recontextualização das normas que regem a escola, da 

profissionalização de professores e das práticas escolares. 

A referida análise advinda da recontextualização precisa identificar o sentido mais 

amplo que abrange as interferências de pensamento difundidas em nossas sociedades que, ao 

mesmo tempo, também são produzidas por processos formais de escolarização. A este 

respeito, Viñao (2008) sinaliza para a adaptação que a instituição escolar faz ao transformar e 

produzir um pensamento e uma cultura própria. 

Na proposta de Julia (2001, p.12-13) convém voltar ao funcionamento interno da 

escola e produzir a análise a partir da história das disciplinas escolares, “[...] hoje em plena 

expansão, que procura preencher esta lacuna”. 

Julia (2001) aplicou o conceito de cultura escolar defendido por ele durante a 

recontextualização que realizou da cultura escolar que marca a passagem do pensamento 

religioso para o pensamento liberal-iluminista, durante o período compreendido entre os 

séculos XVI ao XIX.  

Ao analisar um dos três componentes já mencionados anteriormente, neste caso a 

profissionalização de professores, Julia (2001) questiona sobre os saberes e o habitus 

necessários a um futuro professor.  

Do século XVI até finais do século XVIII a maneira de recrutar um professor para os 

colégios, ou até mesmo na Antiga Universidade de Paris se assemelhava a uma formação 

preceptorial:  

Cabe ao principal de cada colégio identificar os melhores elementos, retê-los 
no colégio e ensinar-lhes o ofício progressivamente, dando-lhes provas para 
corrigir, exercícios a fazer ou aulas para substituir, antes de estabelecê-los 
definitivamente em uma cátedra. Aqui também entram em jogo, segundo 
matizes variáveis e difíceis de documentar, não somente a competência, mas 
também o caráter, a piedade e os costumes (JULIA, 2001, p. 27). 



 
Em finais do século XVIII ocorre à passagem para as provas e os exames de concurso 

para a seleção de professores. Este processo acaba constituindo a base da “[...] cultura do 

professor ideal no século XIX” (JULIA, 2001, p. 31). Nele ocorre a reintrodução dos habitus 

dos candidatos e nela, a manutenção do poder social e acadêmico inscritos na constituição e 

na manutenção das disciplinas escolares.  

 

[...] uma gama de qualidades que remetem não tanto ao exercício 
propriamente dito, mas à natureza do candidato, ela mesmo 
socialmente conotada. [...] os candidatos ao concurso magistério 
devem curvar-se a uma regra absoluta, a de se restringir aos limites do 
pensável autorizado no concurso (JULIA, 2001, p. 31). 
 

 

DISCIPLINA ESCOLAR: CHAVE DA PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE 

 

  Viñao (2008) contribuiu para constituição de propostas que permitem à pesquisa 

educacional sobre o currículo e as disciplinas escolares que o compõe inverter o processo 

sobre a origem das disciplinas. A atenção passa a estar “[...] de baixo para cima, de 

transformação das matérias escolares em disciplinas, de sua academização” (VIÑAO, 2008, p. 

185). Assim ultrapassa-se a busca da origem das matérias do ensino secundário na academia. 

Deste modo, a história das disciplinas escolares pode ser constituída como: 

 

[...], o núcleo fundamental da cultura escolar, [...], que, [...] implicaria um 
olhar sobre a instituição escolar com (sic.) espaço não de reprodução ou de 
mera transposição de conhecimentos externos, mas de produção do saber 
(VIÑAO, 2008, p. 188). 
 

 Bencostta (2010) explica que o enriquecimento que as abordagens dos estudos da 

história das disciplinas e do currículo significaram para as discussões sobre a cultura escolar, 

quando se preocupavam com os saberes escolares e pedagógicos. Nelas, a análise das 

tradições e continuidades, assim como, dos momentos e modos de mudança nos conteúdos ou 

exercícios próprios de uma disciplina, ajuda-nos a compreender os processos de 

“disciplinarização”ou transformação de um saber em matéria de ensino (BENCOSTTA, 2010, 

p.41).  

[...] este esforço de transmutação didática que implica na escolarização e 
academização de um saber, em geral originado fora do ambiente escolar – 
ainda que não sempre: também tem saberes estritamente escolares por sua 
origem -, quer dizer, sistematizado e sequenciado por escrito em um 



programa e, se possível, em um manual ou livro de texto, constitui a ata 
fundacional de uma disciplina (VIÑAO, 2008, p. 203-204). 

 

Para Viñao (2008) as disciplinas escolares precisam ser entendidas como organismos 

vivos.  

 

Não são, responde ele, entidades monolíticas, senão amálgamas sujeitos a 
mudanças de subgrupos [adversários] e tradições, que através da 
controvérsia e do compromisso, influem na direção dessa mudança 
(GOODSON & DOWBIGGIN, 2003, p. 87 e p. 97 apud VIÑAO, 2008, p. 
184).  

 

O estudo das disciplinas escolares, sob esta perspectiva, permite o entendimento das 

relações que promovem ou que desqualificam esta ou aquela disciplina, bem como os 

argumentos de profissionais que as defendem; a sua profissionalização, valorização 

profissional e social; bem como o modelo social de alunos que buscam a sua inserção neste ou 

naquele referido grupo que, deste modo, passam a integrar este ou aquele subgrupo. 

As disciplinas escolares também são vistas como um campo de poder a ser disputado. 

“1. Fonte de poder social acadêmico: [...]. 2. Apropriações, por grupos de determinados 

professores, de espaços sociais e acadêmicos: [...]. 3. Fonte de exclusão social e acadêmica: 

[...]. 4. Instrumento de reconhecimento de saberes profissionais” (VIÑAO, 2008, p. 204). 

A partir do segundo ponto descrito, Viñao (2008) estabelece uma estreita ligação entre 

a história das disciplinas escolares e o processo de formação dos docentes. Isto porque para 

que os professores se apropriem de determinados espaços sociais e acadêmicos é necessário 

que o seu currículo (leia-se formação acadêmica) esteja em sintonia com a disciplina. 

Portanto, este autor entende que a disciplina seja o elo da profissionalização docente.  Por este 

motivo, Viñao (2008) defende a necessidade do estudo das disciplinas escolares para a análise 

da profissionalização docente. 

Constituem, em suma, um elemento fundamental na formação do professor 
no exercício da docência, em sua integração na comunidade disciplinar que 
lhe corresponde, e em sua concepção e modo de olhar e considerar o sistema 
educativo do qual faz parte, o ensino em seu conjunto e o mundo acadêmico 
e escolar. Um mundo que os professores veem desde e através de seu campo 
disciplinar. Daí que as matérias ou áreas curriculares sejam o nexo e o nervo 
que une profissionalização do docente, a cultura escolar acadêmica e os 
sistemas educativos nos quais as disciplinas, com seus códigos 
correspondentes, se hierarquizam e formam ninhos (VIÑAO, 2008, p. 206). 

 

Outra categoria fundamental para a análise de uma disciplina é o código disciplinar. 

Viñao (2008, p. 206) explica que o código disciplinar é composto por três componentes: “[...] 



um corpo de conteúdos (saberes, conhecimentos, destrezas, técnicas, habilidades), um 

discurso ou argumentos sobre o valor formativo e a utilidade dos mesmos e umas práticas 

profissionais”. Este código disciplinar, juntamente com seus componentes é transmitido e 

permite que se constituam relações de domínio (poder) do espaço acadêmico legitimado pelos 

processos “[...] de controle de formação da seleção e do trabalho ou tarefa profissional”. 

 Viñao (2008, p. 207) explica que outro elemento fundamental do código disciplinar 

que ultrapassa os conteúdos é o “[...] discurso elaborado pelos componentes do campo 

disciplinar- um discurso que nasce com a mesma disciplina e que se constrói frente a outros 

similares – sobre o valor formativo e a utilidade acadêmica, profissional ou social de tais 

conteúdos”. Ao final do referido discurso à importância, a hierarquia e a consideração 

acadêmica desta ou daquela disciplina dependem da aceitação do discurso no mundo 

acadêmico e nas instituições responsáveis pelas decisões sobre o currículo a ser prescrito. 

 O último elemento a ser considerado para a constituição do código disciplinar é, de 

acordo com Viñao (2008, p. 207-208), o campo das práticas, que englobam:  

 

[...] o das práticas docentes na sala de aula, ou seja, o modo de 
transmitir, ensinar e aprender os conteúdos da disciplina – [...], e o das 
práticas acadêmicas frente a outros campos disciplinares: a 
apresentação social e acadêmica da disciplina própria e o modo de se 
referir às restantes ou de se comportar com os que a elas se dedicam. 

  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As reflexões, principalmente de Julia (2001) e de Viñao (2008) contribuem 

conceitualmente para a análise dos hiatos presentes no currículo da escola brasileira no que se 

refere, neste caso, ao ensino da arte na modalidade teatro. Sem desconsiderar as outras 

linguagens da arte (música, dança, cinema e as artes visuais), mas restringindo o teatro como 

uma variável deste estudo, pode ser constatada a necessidade da reflexão acadêmica sobre as 

diferentes áreas do conhecimento a serem contempladas pelo currículo escolar.  

 Questionamentos não tão recentes, mas ainda atuais carecem de ações que viabilizem 

a concretização de propostas curriculares para que não mais estejam, em alguns casos, à 

margem das práticas escolares e da formação docente.  Em se tratando dos cursos de 

Pedagogia, por exemplo, 

[...] é oportuno chamar a atenção para a necessidade de contemplar a 
especificidade das linguagens artísticas no currículo mínimo necessário à 



formação profissional do professor alfabetizador e das séries iniciais do 
ensino fundamental. Atualmente, a maioria dos cursos de Pedagogia oferece 
apenas uma disciplina obrigatória (geralmente denominada educação 
artística ou arte e recreação, etc.), com carga horária limitada (em média 
60h) [...] (JAPIASSU, 2008, p. 67-68). 

 

Outro exemplo recente.  Dia 01 de Abril de 2012, aliás, data interessante no 

calendário popular; por exemplo, foi realizado o Concurso Público para o Magistério no 

Estado de Sergipe. No edital para este Concurso, dentre outras informações, foi apresentado o 

quadro I que contém a relação das disciplinas e requisitos de formação para professores que 

atuarão no ensino fundamental (6º ao 9º ano) e médio. Nele, para o ingresso como professor 

da disciplina Arte, nas escolas públicas do Estado de Sergipe é necessário que o profissional 

da educação tenha:  

  

[...] Diploma, devidamente registrado, de curso superior de licenciatura 
plena em Arte: Dança, Música, Teatro, Cinema, Desenho, ou Arte Educação, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC) (SERGIPE, 2012, p. 2). 

  

Em se tratando da trajetória das disciplinas escolares na História da Educação 

brasileira, o concurso que inclui a atual diversidade de licenciaturas que envolvem as artes é, 

inegavelmente, um avanço. Entretanto, a carga horária para esta disciplina permanece, na 

maioria das escolas, com o incrível número de uma hora/aula semanal. Além disso, parece 

difícil que um único professor, com a formação numa das referidas licenciaturas que 

englobam as artes, possa dominar tais especificidades que as múltiplas linguagens artísticas 

comportam e requerem. 
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