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RESUMO: o texto apresenta uma análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais – Arte e as reflexões
quanto ao ensino e pesquisa tendo o Teatro Sete de Setembro, localizado na cidade de Penedo/AL como
um espaço não formal de educação. Para a compreensão das modalidades de educação, da arquitetura e
do neoclassicismo, da metodologia do trabalho e contexto histórico utilizei como referencial teórico os
estudos de Maria da Glória Gohn, John Summerson, Marcus Pollio Vitruvius, John W. Creswell, José Carlos
Libâneo, Ernani Méro, Carlos Santa Rita e o ‘Jornal do Penedo’, que compõe o acervo particular da
Fundação Casa do Penedo. Como objetivo geral proponho construir uma proposta para o estudo e
pesquisa de um espaço não formal com base nos princípios orientadores dos PCN – Arte tendo o Teatro
Sete de Setembro como produto cultural e espaço de ensino-aprendizagem.
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ABSTRACT: this paper presents an analysis of the National Curriculum – Art and reflections about teaching
and research with the ‘Sete de Setembro Theater’, located in Penedo, a small city from the Alagoas
State/Brazil whose space, this research, was considered a non-formal education territory. In order to
understand the education modalities, architecture and neoclassicism, the methodology and historical
context, I have utilized as theoretical reference the studies of Maria da Glória Gohn, John Summerson,
Marcus Pollio Vitruvius, John W. Creswell, José Carlos Libâneo, Ernani Méro, Carlos Santa Rita and a local
newspaper called ‘Jornal do Penedo’, that is a part of the private collection from the ‘Fundação Casa do
Penedo’. As general purpose I propose to build a proposal for the study and research of a non-formal
space based on the guiding principles of the Paramenters National Curriculum (PCN) -Art into ‘Sete de
Setembro Theater’ as a cultural space and teaching and learning.
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INTRODUÇÃO

A leitura ou a audição do termo ‘teatro’ direciona o pensamento humano para dois significados: pode ser
um espaço físico, arquitetônico, onde são apresentadas peças teatrais, como pode ser uma atividade
desempenhada por atores, ou seja, os atores ‘fazem’ teatro, não no sentido de erigir uma casa de
espetáculo, mas no sentido de desenvolver uma linguagem artística com a utilização do corpo e da voz
dentro de um espaço físico ou num espaço aberto. Por meio de um ou outro desses significados, ambos
estão relacionados com um processo de apreciação, contextualização e produção, e que contribuem como
área do conhecimento e formação educacional por meio do desenvolvimento de ‘propostas’ para o ensino
de arte e do teatro nas distintas ‘modalidades’ da educação brasileira, que segundo Maria da Glória GOHN
(2008) são conhecidas como educação formal, não formal e informal.
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Uma das propostas para o ensino de arte e que pode ser aplicada ao conhecimento sobre o teatro é
conhecida como ‘Abordagem Triangular’ que integra a apreciação, a contextualização e a produção de uma
obra de arte. Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) – Arte (BRASIL, 1997, p.31), essa
proposta foi criada pela arte-educadora Ana Mae BARBOSA (2010), difundida no Brasil na década de 80 e
pode ser desenvolvida nas instituições escolares ou não escolares. Nas páginas seguintes abordarei os
fundamentos para pesquisas em educação sobre um espaço não formal, especificamente um teatro,
designado como o Teatro Sete de Setembro na cidade história de Penedo, Estado de Alagoas, e como ele
pode ser apreciado, pesquisado e estudado com fundamentações nos PCN – Arte.

Essa pesquisa que aborda o estudo sobre o espaço físico de um teatro se originou como um projeto
direcionado ao Programa de Pós-Graduação Strictu Sensu, em andamento. O objetivo dessa produção é
uma dissertação para a obtenção do título de Mestre em Educação, na Universidade Tiradentes (Unit) em
Aracaju/SE. Esse é um trabalho que, conforme John W. CRESWEL (2010, p.35) se orienta como uma
pesquisa qualitativa, em que o investigador sempre faz alegações de conhecimento com base em
perspectivas construtivistas, usando de estratégias de investigação como narrativas, fenomenologias,
etnografias, estudos baseados em teoria ou estudos de teoria embasada na realidade.

Como uma casa de espetáculo é o objeto desse estudo, proponho como objetivo geral construir uma
proposta para o ensino do teatro e de um espaço não formal com base nos princípios orientadores dos PCN
– Arte tendo o Teatro Sete de Setembro como produto cultural, apreciação estética e espaço
interdisciplinar de ensino-aprendizagem. Para isso é necessário realizar os objetivos específicos como
analisar os PCN – Arte e identificar os princípios estabelecidos que contribuam para atividades pedagógicas
nesse espaço, distinguir e conceituar os elementos visuais de sua arquitetura que justifiquem o seu estilo
arquitetônico neoclássico na história da arte e identificar as ações executadas relacionadas ao teatro para
conhecer a sua história através de pesquisas em livros e jornais.

Quando menciono o termo ‘educação’, várias interpretações podem ser enfatizadas a depender de como as
pessoas vivem e são instruídas. Muitas delas podem associar a educação à alfabetização (leitura e
contagem de números, apenas), como também, associar à escola, habilidade, polidez, boas maneiras ou
‘conhecimento’. Conforme Jesús MARTÍN-BARBERO (2008, p.237), como também sob um ponto de vista
histórico, a evolução de uma produção humana já foi ocupada pelo trabalho através da força muscular,
que mais tarde foi substituída pelas máquinas e atualmente se vive uma era do conhecimento. Como não
posso deixar de associar conhecimento e educação e consequentemente direcionar o olhar para um espaço
não formal de educação, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394,
sancionada em 20 de dezembro de 1996, enfatiza de forma clara o termo educação através do Art. 1º que
estabelece: “A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na
convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.” (BRANDÃO, 2007, grifo do autor).

A LDB ainda estabelece no Art. 3º e inciso II que “o ensino será ministrado com base no princípio da
liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber.” (grifo do
autor). Das reflexões sobre esse inciso, destaco que um teatro localizado numa cidade do interior de
Alagoas é o objeto de estudo e pesquisa numa busca ao conhecimento sobre um elemento da nossa
cultura brasileira. Outras abordagens também são consideradas a partir dessa pesquisa sobre a sua
história, pois a sua forma e estilo arquitetônico correspondem a um dos movimentos artísticos na história
da arte, o neoclássico, que faz parte de um acervo local e compõe o patrimônio histórico, arquitetônico,
artístico e cultural. Também está determinado na LDB por meio do Art. 26 que:

Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional
comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento
escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e
locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. (grifo do autor).
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O Art. 26 e § 2º também estabelece que “o ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório,
nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos” e
proporcionou uma maior visibilidade às linguagens artísticas na Educação Básica, ao tornar a Arte como
componente curricular obrigatório, contribuindo para a valorização dessa área do conhecimento. Esse
artigo que trata dos currículos a serem desenvolvidos tendo uma base nacional comum e que será
complementado ‘por uma parte diversificada exigida pelas características regionais e locais da sociedade e
da cultura’ possibilitou que uma ideia fosse pensada para a realização de um estudo e pesquisa sobre uma
casa de espetáculo, espaço não formal que faz parte da cultura local e como um dos conteúdos do
currículo do componente curricular Arte.

Posteriormente à implementação da LDB que determina as bases e as diretrizes para o melhor
direcionamento da Educação Básica, que deve ser respeitada e que considera uma lei maior, a
Constituição da República Federativa do Brasil, foram produzidos os PCN direcionados ao ensino
fundamental e médio como instrumentos no apoio às discussões pedagógicas na escola, que contribuem
para a reflexão na construção de projetos educacionais, estabelecem critérios para a elaboração do
currículo e planejamento das aulas, com um detalhe importante: não determina especificamente quais os
conteúdos a serem desenvolvidos em cada disciplina e área do conhecimento, mas estabelecem critérios
na orientação à equipe docente e pedagógica para definir o seu currículo e contribui com a autonomia da
escola e do professor.

Os PCN – Arte referente às primeiras séries do ensino fundamental indicam alguns objetivos a serem
atingidos e dentre eles destaco os objetivos em que os alunos sejam capazes de “utilizar as diferentes
linguagens – verbal, matemática, gráfica, plástica e corporal – como meio para produzir, expressar e
comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das produções culturais [...]”, como também, “conhecer e
valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro [...]” (BRASIL, 1997, p.7,8, grifo do autor).
Para valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro é preciso conhecê-la e esse encontro
para conhecer um teatro como patrimônio cultural local está sendo possível a partir de um projeto
desenvolvido no ensino de arte no Instituto Federal de Alagoas (IFAL), Campus Penedo.

Como objetivos gerais do componente curricular Arte para o ensino fundamental, os alunos podem
desenvolver um conhecimento estético com a produção de trabalhos artísticos nas diversas linguagens e
estar preparado a apreciar, valorizar e julgar os bens artísticos de diferentes civilizações que tenham sido
produzidos na história da arte de épocas passadas e na atualidade. Nesse sentido, segundo os PCN – Arte,
os alunos devem,

Compreender e saber identificar a arte como fato histórico e contextualizado nas
diversas culturas, conhecendo, respeitando e podendo observar as produções
presentes no entorno, assim como as demais do patrimônio cultural e do universo
natural, identificando a existência de diferenças nos padrões artísticos e estéticos.
[...]. Buscar e saber organizar informações sobre a arte em contato com artistas,
documentos, acervos nos espaços da escola e fora dela (livros, revistas, jornais,
ilustrações, diapositivos, vídeos, discos, cartazes) e acervos públicos (museus,
galerias, centros de cultura, bibliotecas, fonotecas, videotecas, cinematecas
[teatros]), reconhecendo e compreendendo a variedade dos produtos artísticos e
concepções estéticas presentes na história das diferentes culturas e etnias.
(BRASIL, 1997, p.53,54, grifos do autor).

Como consta nos PCN – Arte (BRASIL, 1997), o ensino do teatro pode ser desenvolvido sob três princípios:
1 – o ‘teatro como expressão e comunicação’; 2 – o ‘teatro como produção coletiva’; 3 – o ‘teatro como
produto cultural e apreciação estética’. O teatro como ‘expressão e comunicação’ e como ‘produção
coletiva’ levará o professor a desenvolver várias atividades em que se enfatiza a ação dos alunos enquanto
atuantes/atores, atividades que sempre são enfocadas no ensino do teatro com os argumentos de que os
alunos precisam exercitarem a sua liberdade de expressão. Enquanto esses princípios geralmente são
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enfatizados, outras ações importantes para o conhecimento de um espaço não formal acabam por ficarem
esquecidas. A ênfase dada a esse trabalho tem como referencial o terceiro princípio muitas vezes
esquecido: o ‘teatro como produto cultural e apreciação estética’, em que o teatro seja um espaço de
aprendizagem e fruição. As atividades a serem desenvolvidas em educação e pesquisa nesse espaço
incluem:

Pesquisa e leitura de textos dramáticos e de fatos da história do teatro;

Pesquisa e frequência às fontes de informação, documentação e comunicação

presentes em sua região (livros, revistas, vídeos, filmes, fotografias ou qualquer

outro tipo de registro em teatro);

Elaboração de registros pessoais para sistematização das experiências observadas
e da documentação consultada. (BRASIL, 1997, p.88,89, grifo do autor).

Verifiquei também que o conhecimento sobre esse espaço necessita que os conteúdos trabalhados atuem
na formação de valores, normas e atitudes das pessoas. Diante disso, os PCN – Arte (BRASIL, 1997)
estabelecem critérios para a escolha de conteúdos relativos a valores, normas e atitudes em que o aluno
possa identificar e valorizar a ‘arte local’ e nacional, seja atencioso, valorize e respeite as obras e
monumentos do patrimônio cultural e torne-se interessado pela história da arte (BRASIL, 1997, p.91,92).

Os PCN – Arte das últimas séries do ensino fundamental também expõem os objetivos gerais e que podem
ser aplicados ao se trabalhar com um espaço não formal, onde se possa “conhecer a documentação
existente nos acervos e arquivos públicos sobre o teatro, sua história e seus profissionais.” (BRASIL, 1998,
p.90, grifo do autor). Dentre os conteúdos de teatro como produto histórico-cultural, é indicado também
fazer consultas e levantamentos em centros de documentação, nos arquivos multimídias, nos acervos e
em bancos de textos dramáticos sobre o teatro da cidade, do país e sobre a dramaturgia de autores
estrangeiros. Verifiquei, então, através desse objetivo, mais um fundamento que possa ser aplicado à
aquisição do conhecimento sobre um espaço não formal.

Ao consultar novamente a LDB, o Art. 35 estabelece que o ensino médio, como etapa final da Educação
Básica, tenha a duração mínima de três anos e estabelece algumas finalidades. O inciso I desse artigo
deixa claro que uma das finalidades será a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos
adquiridos no ensino fundamental e que possibilite o prosseguimento dos estudos, enquanto que, o Art. 36
no seu inciso I determina que o currículo do ensino médio destacará “[...] a compreensão do significado da
ciência, das letras e das artes e o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura.”
(BRANDÃO, 2007). Como no Art. 35 fica estabelecido o prosseguimento dos estudos adquiridos, as
pesquisas sobre uma produção nas diferentes linguagens artísticas como produto e patrimônio cultural
podem continuar sendo abordadas também no ensino médio.

Percebi, então, a necessidade em analisar como os PCN – ensino médio (BRASIL, 1999) abordam as
propostas para o ensino do teatro. Nesses PCN, “a formação do aluno [no sentido geral e não
especificamente sobre o teatro] deve ter como alvo principal a aquisição de conhecimentos básicos, a
preparação científica e a capacidade de utilizar as diferentes tecnologias relativas às áreas de atuação” e
propõe também “a formação geral, em oposição à formação específica; o desenvolvimento de capacidades
de pesquisar, buscar informações, analisá-las e selecioná-las; [...]” (BRASIL, 1999, p.15,16, grifo do
autor).

Os estudos e discussões sobre o ensino de arte continuaram no ano de 2004, quando iniciou um encontro
com os gestores das Secretarias Estaduais de Educação cuja demanda era a retomada da discussão dos
PCN – ensino médio. Porém, somente em 2006, outro documento foi encaminhado aos professores como
resultado dessas discussões e sob outra nomenclatura: ‘Orientações Curriculares para o Ensino Médio’.
Nesse documento, “a política curricular deve ser entendida como expressão de uma política cultural, na
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medida em que seleciona conteúdos e práticas de uma dada cultura para serem trabalhados no interior da
instituição escolar.” (LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS, 2006, p.8, grifo do autor).

Os conhecimentos de Arte em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (2006) abordam uma revisão
histórica e apresentam as principais tendências pedagógicas e suas repercussões no ensino das diversas
linguagens artísticas, fazem referências à legislação educacional, ressaltam a importância da
contextualização no processo educativo, pontuam as múltiplas possibilidades do trabalho na sala de aula e
sugerem referências bibliográficas para o ensino do teatro, das artes visuais, música e dança. Essas
orientações curriculares para o ensino médio também sugerem que o ensino de Arte contemple a
diversidade e pluralidade cultural, o cotidiano, a mídia e considere o impacto das novas tecnologias.
Dentre os seus princípios, dois deles me chamaram a atenção:

O ensino do teatro, da música, da dança, das artes visuais e suas repercussões
nas artes audiovisuais e midiáticas é tarefa a ser desenvolvida por professores
especialistas, com domínio de saber nas linguagens mencionadas;

O trânsito entre as linguagens deve ser desenvolvido de maneira cuidadosa,
evitando as abordagens superficiais e o uso de múltiplas modalidades sem
aprofundamento consistente. (LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS,
2006, p.202, grifo do autor).

As pesquisas, análises e reflexões que faço sobre o teatro como um espaço não formal que possibilita um
aprendizado sobre a história do teatro e movimentos artísticos na história da arte, além de estarem
diretamente em concordância às propostas pedagógicas para o ensino da Arte com referência nos
documentos analisados e supracitados, transita com outras linguagens artísticas. Essa relação entre o
teatro e as artes visuais é possível ser reconhecida tendo em vista o movimento artístico em que a
arquitetura do Teatro Sete de Setembro foi erigida, o estilo neoclássico. Essa abordagem precisa ser
desenvolvida de forma cuidadosa, com base consistente e evitando as abordagens superficiais. Para que
esse princípio fosse respeitado e para melhor orientação no desenvolvimento desse trabalho, retornei aos
PCN – Arte (BRASIL, 1997, 1998) e verifiquei quais os critérios estabelecidos para a condução do trabalho
docente com a linguagem das artes visuais.

As artes visuais possuem suas formas tradicionais já conhecidas como a pintura, escultura, arquitetura,
gravura, desenho, cerâmica, cestaria, entalhe, artesanato. Além dessas, outras formas de expressão e
comunicação resultantes da modernidade e dos avanços tecnológicos passaram a integrar essa área, como
a fotografia, artes gráficas, cinema, televisão, moda, vídeo e arte em computador. As obras com imagens,
cores e luzes que são produzidas e estão presentes no cotidiano precisam também de uma educação para
saber ver e perceber essas formas, distinguindo sentimentos, ideias e qualidades presentes nessas
produções e nos diversos ambientes. Assim, “a educação em artes visuais requer entendimento sobre os
conteúdos, materiais e técnicas com os quais se esteja trabalhando, assim como a compreensão destes
em diversos momentos da história da arte.” (BRASIL, 1998, p.63, grifo do autor).

Dentre os objetivos gerais no ensino de artes visuais é necessário “frequentar e saber utilizar as fontes de
documentação de arte, valorizando os modos de preservação, conservação e restauro dos acervos das
imagens e objetos presentes em variados meios culturais, físicos e virtuais, museus, praças, [...]”, como
também, “compreender, analisar e observar as relações entre as artes visuais com outras modalidades
artísticas e também com outras áreas do conhecimento humano (Educação Física, Matemática, Ciências,
Filosofia, [Teatro]) [...]” (BRASIL, 1998, p.66, grifos do autor). Ainda nos PCN – Arte (BRASIL, 1998), os
critérios para a seleção de conteúdos no ensino de artes visuais coincide com os três princípios
estabelecidos também para o ensino do teatro organizados da seguinte forma: 1 – ‘expressão e
comunicação em artes visuais’; 2 – ‘apreciação significativa em artes visuais’; 3 – ‘as artes visuais como
produção cultural e histórica’.

As propostas para o desenvolvimento da pesquisa e do ensino de arte e do teatro a partir dos critérios
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estabelecidos nos PCN – Arte (BRASIL, 1997, 1998), e que enfocam um espaço não formal são atividades
onde é possível apreciar, usufruir, conhecer e contextualizar as obras de arte, de teatro e também sejam
abordadas a história da arte, do teatro, dos dramaturgos e os movimentos artísticos.

Um teatro como produto cultural, apreciação estética e espaço de ensino-aprendizagem pode ser
trabalhado enfatizando o contexto histórico de sua construção e as características que fazem parte de um
movimento artístico na história da arte. Para isso, tomo como referencial dois autores que me auxiliam no
entendimento a esse estilo, o inglês John Summerson (2009) e o romano Marcus Pollio Vitruvius (2007).

A leitura da obra de Summerson (2009) aborda com detalhes as características do classicismo a serem
identificadas numa arquitetura, pois não bastam apenas identificar e classificar as linhas e formas
expostas no frontispício da edificação, mas observar as relações existentes entre elas, para a partir disso
confirmar a essência do classicismo. Como Summerson (2009) faz muitas referências ao romano Vitruvius
(2007), busquei a sua obra intitulada o ‘Tratado de Arquitetura’, que aborda detalhadamente a arquitetura
teatral da Roma antiga.

Nesse processo, aprendi a olhar com profundidade e detalhes sobre as características do estilo clássico e
neoclássico com a leitura das obras específicas desses autores na medida em que lia e fazia associações
ao meu objeto de estudo. Essas associações aconteceram a partir do momento em que procurava os
conceitos através das imagens que foram fotografadas por mim, como também, quando visitava o Teatro
Sete de Setembro. Não realizei apenas uma leitura isolada, mas a partir dela fiz uma associação entre
suas características no espaço externo e interno. Esse processo em procurar o espaço, visitá-lo,
explorá-lo, observá-lo, indagá-lo e fotografá-lo fez com que cada detalhe do que lia e via se fixasse na
minha memória como uma possibilidade para a elaboração de um plano de ensino sobre o estudo e a
pesquisa num espaço não formal de educação.

À medida que realizava a leitura da obra de Vitruvius (2007) e notava detalhes sobre os assentos e a área
interna do teatro Greco-romano, lembrei-me da disposição dos espectadores na história do teatro fazendo
associações com referências também a outro período clássico, como no teatro elizabetano e no teatro do
século de ouro espanhol (1600). Dessas disposições dos espectadores em vários períodos que o teatro
efervesceu difundidas por autores que se dedicaram à história do teatro, passei a fazer indagações sobre a
disposição atual na busca ao entendimento sobre as mudanças. Sobre isso, recorri às referências de
Margot Berthold (2000) e Mario Cacciaglia (1986). Busquei nessas obras as referências e o contexto
histórico para situar o teatro no seu tempo, suas modificações e as reflexões sobre o espaço teatral. Para
a pesquisa sobre a história do Teatro Sete de Setembro foram utilizados os acervos públicos da biblioteca
da cidade e particular da Fundação Casa do Penedo.

De posse dos critérios nos PCN – Arte, da LDB nº 9.394/96, dos estudos referentes à arquitetura
neoclássica e da história do Teatro Sete de Setembro foi elaborado um plano de ensino a ser desenvolvido
com os alunos para visitas ao espaço do teatro, pesquisa, estudo e compreensão de seus elementos
clássicos na história da arte. A organização dos itens para a composição de um plano de ensino pode
diferenciar entre os teóricos da Didática, porém, mesmo com suas diferenciações em alguns aspectos, eles
possuem um eixo comum. Para a organização do plano de ensino tendo como tema central o Teatro Sete
de Setembro, estabeleci os seguintes itens conforme José Carlos LIBNEO (1994): identificação do plano,
justificativa da disciplina, objetivos geral e específicos, conteúdos, metodologia, recursos didáticos e
estruturais, avaliação e referências.

O plano de ensino vem sendo desenvolvido com os alunos da 1ª série dos cursos Técnico em Açúcar e
Álcool e Técnico em Meio Ambiente do Instituto Federal de Alagoas (IFAL), Campus Penedo, situado à
Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, S/N, Loteamento São José, Penedo/AL. CEP: 57.200-000.
Telefone: (82) 3551-3095. URL: www.ifal.edu.br. Porém, nessa instituição, a disciplina Arte assumiu a
nomenclatura de ‘Estudo das Artes’ e a carga horária estabelecida é de 20 aulas no semestre com duração
de 50 minutos no ano letivo de 2013.
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A disciplina ‘Estudo das Artes’ compõe o currículo de disciplinas dos cursos Técnicos integrados ao Ensino
Médio do IFAL. Justifico a sua inserção no currículo com base na LDB nº 9.394/96, Art. 26, § 2º que
estabelece: “o ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente
curricular obrigatório nos diversos níveis da Educação Básica, de forma a promover o desenvolvimento
cultural dos alunos.” (Redação dada pela Lei nº 12.287, de 2010).

Como objetivo geral para a execução desse plano proponho que os alunos possam conhecer o patrimônio
local representado pelo Teatro Sete de Setembro como um produto cultural e apreciação estética. Para
atingir esse objetivo, estabeleço como objetivos específicos que os alunos possam apreciar, identificar e
pesquisar os elementos visuais e as características do neoclassicismo na arquitetura do teatro; coletar
dados sobre as ações executadas referentes ao teatro e as manifestações artísticas desenvolvidas no seu
interior para conhecer a sua história; produzir textos sobre o teatro para avaliar o conhecimento adquirido
e que esses objetivos possam contribuir para a conscientização e construção de valores e atitudes nos
alunos para com o seu patrimônio cultural.

Quanto à metodologia utilizada para a execução desse plano de ensino iniciei o semestre solicitando aos
alunos uma produção textual para uma avaliação prévia do conhecimento que detinham sobre o Teatro
Sete de Setembro. Essa atividade foi solicitada a partir da formação de grupos compostos com quatro
alunos. A partir disso, as aulas seguintes enfatizaram a arquitetura, em que os alunos frequentaram o
teatro para uma aula de campo e para fotografarem detalhes de sua arquitetura externa, interna e o que
de mais significativo chamou a atenção. Em seguida, defini o detalhe arquitetônico de interesse dos alunos
que depois se dirigiram a pesquisar os conceitos utilizando-se da tecnologia existente no laboratório de
informática da própria instituição de ensino: o computador e a internet.

Dessa pesquisa inicial, da visita ao teatro em que os alunos puderam associar as pesquisas aos elementos
de suas fachadas e compartilharam com a turma a definição dos termos arquitetônicos encontrados na
internet, foi identificado o seu estilo artístico e as mudanças no interior de uma casa de espetáculo ao
abordar a história do teatro nos períodos clássicos. Após esse processo e de visita ao teatro, foi realizada a
segunda produção de texto dos alunos quanto ao conhecimento resultante desse trabalho sobre a
arquitetura do Teatro Sete de Setembro.

Na terceira etapa desse processo, os alunos novamente voltaram à pesquisa para desenvolver essa
habilidade, só que desta vez dirigiram-se aos livros e especificamente aos jornais na busca a alguma
informação que se referisse ao tema central. Após as semanas de pesquisas aos jornais encontrados nos
arquivos público e particular da cidade, cada aluno comunicou à turma a notícia que encontrou. O próximo
aluno ao fazer o seu comentário sobre o que tinha encontrado se juntava ao outro aluno cujas notícias
eram semelhantes ou estavam diretamente relacionadas. Por exemplo, foram formados grupos com todas
as notícias encontradas sobre as peças teatrais representadas e companhias que se apresentaram no
teatro; outro grupo a partir das notícias sobre os festivais que aconteceram no espaço; outro foi formado
com todas as notícias que mostram que o teatro também foi utilizado como espaço para exibição de
filmes, e assim sucessivamente. Esses novos grupos foram formados de forma dirigida.

Posteriormente às pesquisas sobre a história do teatro, os grupos se reuniram novamente para redigirem
a terceira produção textual tendo como tema a história do Teatro Sete de Setembro, que em seguida foi
analisada e devolvida aos grupos para uma nova redação considerando as observações. Na quarta e atual
etapa do processo, os alunos pesquisarão na internet os conceitos sobre patrimônio arquitetônico,
patrimônio histórico, patrimônio artístico e patrimônio cultural, como também, acessarão os sites que se
referem ao patrimônio cultural, e como exemplo, o site do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN). Além desse site, também assistirão a um documentário sobre patrimônio e tombamento
exibido através das ‘Oficinas Culturais na TV’ pela TV Cultura.

A última avaliação e produção textual para compreender o conhecimento construído pelos alunos referente
ao espaço não formal por meio do Teatro Sete de Setembro ainda será realizada. Nesse processo, dentre
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as quatro produções textuais, os alunos farão uma autoavaliação do processo e de comparação entre o
primeiro e o último texto produzido verificando os conhecimentos adquiridos.

Como recursos didáticos para essas atividades foram utilizados computadores, editor de texto Word, pen
drive, internet, e-mail da turma, slides, câmera de celular, máquina fotográfica, projetor, aparelho de
som, livros, jornais, documentos, cartazes, panfletos, programas, máquina copiadora e impressora. Como
recursos estruturais foram utilizadas as salas de aula, laboratório de informática e biblioteca da instituição
de ensino, biblioteca pública da cidade, Fundação Casa do Penedo e o Teatro Sete de Setembro.

Conforme Claudino PILETTI (2006), o processo avaliativo foi realizado através de avaliações de
diagnóstico, formativa e somativa, em que priorizei a expressão dos alunos sobre o que assimilaram nesse
processo. A primeira avaliação visava diagnosticar o conhecimento prévio dos alunos sobre o Teatro Sete
de Setembro (sem atribuição de conceitos ou notas); a segunda avaliação foi uma produção textual sobre
as pesquisas e conceitos encontrados referentes à arquitetura do Teatro Sete de Setembro (com atribuição
de conceitos); a terceira avaliação se referiu às pesquisas e fatos da história do Teatro Sete de Setembro
encontrados nos jornais (com atribuição de conceitos); e a quarta avaliação será uma produção de texto
final sobre todas as pesquisas realizadas quanto à arquitetura e a história do Teatro Sete de Setembro e
as ações para valorização e preservação desse patrimônio (atribuição de conceitos).

Esse plano de ensino que enfatiza a construção do conhecimento através de pesquisas, tendo o Teatro
Sete de Setembro como um espaço não formal de educação, pesquisa e que está na sua última etapa tem
como referências as obras de Albernaz (2000), Amorim (2010), Berthold (2000), Libâneo (1994), Lima &
Cardoso (2010), Ménard (1991), Méro (1994), Nuñez (1994), Santa Rita (1965), Serroni (2002),
Strickland (1999), Summerson (2009) e Vitruvius (2007). Como referências documentais consultei os
Estatutos da Imperial Sociedade Phyl´harmônica Sete de Setembro (1994), os impressos ‘Jornal do
Penedo’, ‘Correio de São Francisco’ e ‘O Luctador’ que compõem o acervo particular da Fundação Casa do
Penedo e circularam na cidade em várias décadas do século XX. Além dessas referências impressas, está
sendo consultado o site: , como também, o documentário ‘Patrimônio: tombamento ou tombamento’
exibido pela TV Cultura nas ‘Oficinas Culturais na TV’.

As pesquisas em livros, na internet, a visita ao teatro, ao site do IPHAN e a exibição do documentário
visam à aquisição de conhecimentos sobre o Teatro Sete de Setembro cujo objetivo é compreender e
usufruir do teatro como um espaço não formal de educação e pesquisa e a conscientização do aluno na
valorização, respeito e preservação ao seu patrimônio cultural e local.
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