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Resumo: Este relato de experiência tem por objetivo discutir o papel do teatro no projeto Mais Educação
do MEC em uma escola estadual de maceió, a qual fui oficineira de teatro. Nessa experiência pude
observar várias questões em relação ao funcionamento deste projeto sob vários aspectos como: estrutura
das escolas, formação das pessoas envolvidas, a ideologia do projeto e todas as dificuldades oriundas
desses aspectos. Essa experiência permitu a comparação com outras escolas e a consulta de referências
de autores com estudos e obras relativos a relação escola/teatro e documentos a respeito do projeto Mais
Educação. Ao final dessas análises foi possível perceber que o projeto apresenta falhas especialmente em
relação a seleção dos profissionais envolvidos e a organização das escolas, as análises indicaram caminhos
para a melhora do projeto e posição dos profissionais de teatro neste.
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Summary: This experience report is to discuss the role of theater in the project More Education MEC in a
state school in Maceió, which was oficineira theater. In this experience I have seen several questions
regarding the operation of this project in many aspects as: structure of schools, training of persons
involved, the ideology of the project and all the difficulties arising from these aspects. This experience
permitu comparison with other schools and query authors references to studies and articles on the
relationship school / theater and documents about the project More Education. At the end of this analysis
it was revealed that the project fails especially regarding the selection of the professionals involved and
the organization of schools, the analysis indicated ways to improve the design

and position of this professional theater.

Keywords: More Education Project. Teaching theater at school. The professional theater.

Minha experiência no projeto Mais Educação

Iniciei a docência dentro do projeto Mais Educação na escola onde desenvolvi oficinas de teatro, através do
intermédio do meu primeiro diretor de teatro. Com ele aprendi técnicas teatrais que me possibilitaram
obter meu DRT[ii]. Meu ex diretor estava atuando na escola “X”[1], o mesmo foi chamado para um outro
trabalho e não tinha ninguém para ficar na referida escola, assim me convidou para desenvolver seu
trabalho. Aceitei o convite, pois esse, representava uma importante oportunidade de experiência
profissional, pois nunca havia ministrado aulas.

O diretor de teatro me orientou sobre comportamento e postura em sala de aula (possíveis conflitos na
relação professor/aluno, cabelo preso, roupa sem nem um decote e um livro para inspirar os alunos a
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leitura). No primeiro dia pensei que só iria falar com os responsaveis da escola, mas, não foi o que
aconteceu, tive que ministrar aula logo no primeiro dia. Fomos até o miniauditorio, o qual estava cheio de
crianças. Pensei que meu professor iria orientar a oficina de teatro, mas ao contrario ele entregou-me o
diario de frequência, apresentou a turma, e foi embora. Fiquei super nervosa fiz a chamada e lembrei do
ultimo exercício que o diretor tinha trabalhado e apliquei com os alunos. Assim chamou-me a atenção a
forma desorganizada com que o teatro era trabalhado na escola, iniciava-se mesmo pela seleção dos
professores, pois depois que ingressei no curso de graduação de teatro, percebi a importância desse
profissional formado na educação.

A respeito da rotina das aulas, inicialmente eram três turmas de 6º anos do ensino fundamental, as
turmas revessavam-se uma no começo do intervalo e a outra depois, por três dias seguidos organizado de
acordo com o tempo de cada um dos chamados “oficineiros”[2]. Os planejamentos, dependiam da época
do ano, normalmente, eram trabalhados temas como: drogas, prostituição, violência, ou seja, temas que
faziam parte do cotidiano da comunidade do entorno da escola, além das datas comemorativas, como: dia
das mães, festas juninas, natal, e outras datas que a coordenadora escolar sugeria.

Nas aulas de teatro, eram comuns, a recreação com jogos teatrais, competições de esquetes ou
monólogos, além do estudo do teatro, com apostilas. Nesse material impresso, produzido por mim e
fotocopiado pela escola, os alunos estudavam a história do teatro, técnicas de postura corporal,
memorização, cenografia e de cuidados com a voz. A oficina de teatro, da qual ainda participava com o
diretor que me indicou na escola, acontecia aos sábados, e representavam uma grande fonte de inspiração
para minhas aulas. Alguns exercícios que eram aplicados eu reproduzia na escola adequando a idade dos
alunos e o ambiente escolar.

As dificuldades e desafios

Uma grande dificuldade no desenvolvimento das oficinas era a cobrança desmedida da coordenadora do
projeto na escola “X” por apresentações teatrais. Pessoas que estão de fora do teatro, desconhecem a
complexidade que é a preparação de atores, mesmo que amadores, para um espetáculo. Dessa forma
existe uma cobrança nas escolas[3] por resultados, ou seja, a apresentação, não havendo uma
preocupação com o conteúdo, ou seja, a aprendizagem do teatro enquanto disciplina. A meu ver, o teatro
nas escolas estaduais de Alagoas, ainda é muito embrionário, o que dificulta seu desenvolvimento.

Os alunos sempre tinham que estar praticando algum exercício físico dando a idéia de que o teatro servia
apenas como recreação, tanto para o aluno, como para quem assistia. A função do teatro nas escolas não
é só o desenvolvimento da pratica, é tambem educar com cultura, desenvolvendo o senso crítico e seu
direito de pensar e falar, sempre refletindo obre seus atos, ser solidário e diciplinado perante aquilo que
acredita, provocando com criatividade, e assim construindo uma linha de vida e estudo, desenvolvendo a
autonomia coletiva e de cada um. Segundo . Cavassin (2008, p. 44,):

O aprendizado da linguagem teatral própria (da qual se destacam os trabalhos de
Viola Spolim sobre o Jogo Teatral) que possibilita o desenvolvimento da
sensibilidade, percepção e conhecimento das especificidades cognitivas ligadas à
prática da improvisação. De acordo com Ingrid koudela (apud SPOLIN, 1985,
p.12), o jogo teatral na educação é importante forma de aprendizado cognitivo,
afetiva e psicomotora através do processo de transformação do ecocentrismo em
jogo socializador. A criatividade dramática auxilia o pensamento criativo e
desenvolvimento social, pois efetiva a passagem a passagem do teatro como
ilusão para o teatro como realidade cênica.

A importância de ser um profissional de teatro ligado a educação, se reflete em sob vários aspectos. No
desenvolvimento de exercícios para os alunos tive muitas dificuldades, porque é facil para mim aprender
os exercicíos teatrais, mas, a falta de técnicas pedagógicas de sala de aula, faziam com que o conteúdo e
as práticas demorassem mais que o normal, assim tinha dificuldade de administração do tempo, da
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organização didática na alternancia entre exercícios práticos e desenvolvimento teórico da disciplina, da
teorização dos exercícios práticos, do limitado arcabouço teórico, pois muitas questões trazidas pelos
alunos, não sabia responder, embora pesquisasse e trouxesse a devolitiva no dia posterior, e a dificuldade
de produção e correção de textos feitos pelos alunos, pois ainda cursava o ensino médio da rede pública
do Estado de Alagoas.

Os alunos adoravam os exercicios de expressão corporal, vocal, os jogos teatrais, os esquetes, os
monólogos e as apostilas com elementos da interpretação. A cada duas semanas, os alunos tinham uma
sessão de filme de arte, especialmente os nacionais e filmes com conteúdos de teatro como Charlie
Charplin, cada filme gerava um debate, uma produção de texto e/ou uma interpretação.

É importante lembrar que, na escola “X” os oficineiros não apenas ministravam aulas, mas envolviam-se
em atividades que ultrapassavam os limites didáticos de cada disciplina, por exemplo, éramos obrigados a
acompanhar os alunos na fila da merenda, acompanhar os alunos em passeios pedagógicos ou não,
participar de eventos da escola em horário contrário e cuidar da disciplina da escola de forma
generalizada.

Ainda sobre a coordenação do Mais Educação na escola “X”, percebi que a mesma, além da cobrança por
resultados, ou seja, peças teatrais, cobrava muito planejamentos, documento que tinha dificuldade de
produzir por inexperiência. Na verdade, a coordenação não observava esses planejamentos, e não me
orientava em nada e posteriormente percebia que os mesmos não eram lidos. Essa deficiência se deve,
provavelmente, ao fato dessa coordenação ser representada por uma professora de ciências desviada de
função, ou seja, não se tratava de uma profissional que orientasse um grupo de professores, uma
pedagoga.

Trabalhei neste projeto na escola X por três anos. Todos os anos a escola renovava pela, a Internet, o
projeto Mais Educação, com atividades diferentes, pois na concepção da coordenação o teatro, não
desenvolvia a visibilidade que esta almejava, assim com o tempo quanto mais atividades eram
incorporadas, as aulas de teatro perdiam espaço. Fui recomendada para outras escolas que possuiam
teatro no projeto, assim fui para mais duas escolas estaduais e fiquei trabalhando manha e tarde, ao
tempo em que estava concluindo o 3° ano do ensino medio no período noite.

As outras escolas que fui trabalhar possuíam turmas diferentes das quais era acustumada, ou seja, alunos
do 6º ao 9º ano, eram meninos de 1º ano ao 5º ano do ensino fundamental. Apenas uma vez, através da
escola “X”, por meio de um evento multidiciplinar, foi possivel trabalhar uma semana com alunos do
ensino médio, o que foi muito interessante, pois esse público, acolheu melhor e de forma mais produtiva
as aulas de teatro. Não estou afirmando que apenas os alunos do ensino médio devem trabalhar artes
cênicas, acredito que o insucesso do projeto para a disciplina de teatro deu-se em função de vários
aspectos negativos, dos quais já citei alguns e o ensino médio foi mais participativo, talvez em função de
tratar-se de uma novidade para eles. O estabelecimento do teatro requer uma organização didática e
pedagógica adequada.

O Projeto Mais Educação

Segundo o Ministério da Educação (MEC)[4] o programa Mais Educação foi instituído pela Portaria
Interministerial n.º 17/2007 e integra as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), como
uma estratégia do Governo Federal para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular,
na perspectiva da Educação Integral. Trata-se da construção de uma ação intersetorial entre as políticas
públicas educacionais e sociais, contribuindo, desse modo, tanto para a diminuição das desigualdades
educacionais, quanto para a valorização da diversidade cultural brasileira. Por isso coloca em diálogo as
ações empreendidas pelos Ministérios da Educação – MEC, da Cultura – MINC, do Esporte – ME, do Meio
Ambiente – MMA, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS, da Ciência e da Tecnologia – MCT
e, também da Secretaria Nacional de Juventude e da Assessoria Especial da Presidência da República, essa
última por meio do Programa Escolas-Irmãs, passando a contar com o apoio do Ministério da Defesa, na
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possibilidade de expansão dos fundamentos de educação pública Essa estratégia promove a ampliação de
tempos, espaços, oportunidades educativas e o compartilhamento da tarefa de educar entre os
profissionais da educação e de outras áreas, as famílias e diferentes atores sociais, sob a coordenação da
escola e dos professores. Isso porque a Educação Integral, associada ao processo de escolarização,
pressupõe a aprendizagem conectada à vida e ao universo de interesse e de possibilidades das crianças,
adolescentes e jovens. O documento afirma que, o ideal da Educação Integral traduz a compreensão do
direito de aprender como inerente ao direito à vida, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade e à
convivência familiar e comunitária e como condição para o próprio desenvolvimento de uma sociedade
republicana e democrática. Por meio da Educação Integral, se reconhece as múltiplas dimensões do ser
humano e a peculiaridade do desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens. Esse ideal está presente
na legislação educacional brasileira e pode ser apreendido em nossa Constituição Federal, nos artigos 205,
206 e 227; no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 9089/1990); em nossa Lei de Diretrizes e
Bases (Lei n.º 9394/1996), nos artigos 34 e 87; no Plano Nacional de Educação (Lei n.º 10.179/2001), no
Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério
(Lei n.º 11.494/2007) e no Plano de Desenvolvimento da Educação. O Programa Mais Educação atende,
prioritariamente, escolas de baixo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), situadas em
capitais, regiões metropolitanas e grandes cidades em territórios marcados por situações de
vulnerabilidade social que requerem a convergência prioritária de políticas públicas e educacional.

É importante salientar que o projeto foi instituído nas escolas do Estado de Alagoas em 2008 e que o
mesmo não representou melhora no Ideb.

Quadro 1. Evolução do Ideb da Rede Estadual de Alagoas

Nivel de
ensino

Ideb

2005
Ranking
por UF

Ideb

2007
Ranking
por UF

Ideb
2009

Ranking
por UF

Ideb
2011

Ranking
por UF

Anos iniciais
do

fundamental
2,9 23° 3,3 22° 3,3 26° 3,4 27°

Anos finais
do
fundamental

2,5 26° 2,7 26° 2,7 27° 2,5 27°

Ensino
médio 2,8 17° 2,6 24° 2,8 25° 2,6 27°

Fonte: adaptado dos dados do MEC/INEP[5]

As escolas são autônomas para escolherem as atividades a serem desenvolvidas no projeto, dentro de
grupos específicos, os macrocampos, sendo que são obrigatórias as aulas de letramento e matemática.
São macrocampos: Acompanhamento Pedagógico; Meio Ambiente; Esporte e Lazer; Direitos Humanos em
Educação; Cultura e Artes; Cultura Digital; Promoção da Saúde; Educomunicação; Investigação no Campo
das Ciências da Natureza; Educação Econômica. Em cada macrocampo foram definidas as atividades:
Teatro localiza-se no macrocampo cultura e artes: Leitura, Banda fanfarra, Canto coral, Hip hop,
Danças,Teatro, Pintura, Grafite, Desenho, Escultura, Percussão, Capoeira, Flauta doce, Cineclube, Prática
circense, Mosaico.

O projetado IDEB ainda continua baixo, conforme observado na tabela, Alagoas possui, atualmente, o
menor IDEB (2011) do país. Este índice é resultado de vários fatores, de acordo com Laurentino (2013), a
ausência de políticas públicas mais efetivas tendem a prejudicar os resultados. No caso do projeto Mais
Educação os valores pagos oferecem sério desestímulo aos profissionais de teatro, sendo este espaço
ocupado, em sua maioria por pessoas despreparadas em busca de objetivos (foi o que observei em outras
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escola, no meu caso já possuia a intenção de cursar teatro na faculdade) específicos, como experiência ou
caridade, já que se trata de “voluntariado”, no entanto é um contrasenso realizar caridade para o Estado.

O valor oferecido é irrisório, estou falando de R$ 60,00 por turma, não podendo ultrapassar o oficineiro
ultrapassar um total de atendimento a 5 tumas. Isso representa, estar em sala todos os dias, por um
turno, o que de certa forma afasta esses profissionais da sala de aula, causando imensa dificuldade das
escolas em encontrar esse oficineiro de teatro, o que normalmente acarreta na diminuição do espaço do
teatro neste projeto. Fica a discussão sobre a profissionalização do profissional de teatro nas escolas.

O teatro e a escola

A efetivação do processo de profissionalização adentra em vários âmbitos, do salário, às condições de
trabalho, da formação do profissional ao reconhecimento social e o profissional licenciado em teatro ainda
não encontrou o espaço desejado, ou seja o reconhecimento do teatro enquanto fazer pedagógico e não
como forma de fase final de projetos escolares. A efetivação desse processo de profisionalização também é
resultado de fatores histórico-culturais, que prejudicam o reconhecimento deste profissional. Chaves in
Reverbel (1979) comenta essa influência e o papel da escola nessa reversão histórica-cultural:

O teatro brasileiro só apresentará um nível profissional elevado na medida em
que houver um público culturalmente maduro para assistí-lo e sustentá-lo. E este
só poderá formar-se numa experiência educacional integradora que inclua a
aprendizagem da relação arte/vida. De nada adianta a instalação de cursos
superiores de arte dramática se essa dimensão não se fizer presente em todos os
níveis do processo educativo.

E neste sentido o papel do profissional de teatro na escola é de fundamental importância. Desgranges (p.
34, 2010) aponta nesse sentido a necessidade de formar expectadores e sujeitos capazes de refletir de
forma coletiva intervindo sobre a realidade que o cerca:

...compreende-se assim aformação de expectadores como a aplicação de
procedimentos destinados a criar o gosto pelo teatro e ressaltar a necessidade e
importancia da arte, quanto como uma proposição educativa cujo objetivo está
voltado para a formação de indivíduos capazes de ohar, observar e se espantar. A
apropriação da linguagem teatral tem o intuito de contribuir para a sensibilidade e
para uma experiência de prazer e comunicação, além de contrubuir para sua
afirmação como sujeito nos rituais coletivos.

Dessa forma, é importante salientar que o profissional licenciado em teatro, não apenas trabalha no
sentido de promover o entreterimento com peças escolares, ou com o estudo da gênese do teatro, mas, a
formação da platéia é de suma importância para o desenvolvimento sócio-cultural.

Segundo o documento Brasil/MEC (2008) que explica como se dá a organização do projeto Mais Educação
nas escolas, não existe um perfil definido a cerca dos profissionais para atuação no mesmo. O documento
baseia-se na Lei nº 9.608/1998, que dispõe sobre o serviço voluntário, a questão nesse caso é a qualidade
de uma educação feita por pessoas não capacitadas. O documento afirma que: “É desejável que o debate
acerca da educação integral mobilize toda a escola, mesmo os professores que não têm conhecimento”.
Tal afirmação é contraditôria, pois não existem “professores sem conhecimento” e uma escola em tempo
integral, é uma escola de ensino regular e acadêmico. Em se tratando de teatro, voluntários que não
possuem vínculo acadêmico tendem a reduzir o teatro a apresentações onde se privilegia a memorização e
a sectarização, uma vez que sempre fui cobrada por apresentações com o mínimo de alunos que são
capazes de decorar textos com rapidez.

O espaço na escola é fundamental para melhor estruturar os alunos em qualquer diciplina, nas aulas de
ensino dramático não é diferente, pois é preciso avaliar os alunos sem serem interrompidos (distraídos)
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tornando-se uma aula dispersa. No pátio da escola que serve para a recreação, em muitas escolas são
também utlizados como quadra para esporte, auditório para reuniões e eventos diversos, por possuie mais
espaço, sempre é utilizado para a maioria das funções da escolas.

A biblioteca que é um lugar de concentração, estudo e silêncio, não deve ser utilizada para outro fim senão
este, o de complementar o estudo e a leitura dos alunos. As salas de aulas regulares estarão sempre
ocupadas pelas suas devidas funções, poucas vezes estarão disponíveis para ás aula de teatro pois mesmo
um auditório não é suficiente para formação dos alunos em teatro, mesmo que esse estudo se atenha a
peças escolares.

A escola a qual trabalhei no projeto Mais Educação pertence a primeira Coordenadoria Regional de Ensino
da secretraia de educação (1ª CRE), a Secretaria de Educação do Estado de Alagoas se organiza em
quinze coordenadorias para melhor sistematizar o atendimento as escolas. A 1ª CRE atende a 34 escolas,
destas apenas 6 optaram pelo componente teatro no projeto, no ano de implantação do Mais Educação em
Alagoas, ou seja, 2008. Atualmente apenas 2 escolas irão trabalhar teatro neste projeto. Essa observação
significa, entre outras conclusões que o teatro nas escolas ainda não conta com o reconhecimento devido e
dentre as escolas que desistiram de permanecer com este componente, provavelmente tiveram
dificuldades de encontrar profissionais pela baixa remuneração e pela falta de estrutura das escolas.

Como conheço posso afirmar que a maioria das escolas da 1ª CRE não possue estrutura para encorporar o
projeto por serem pequenas e estarem em péssimo estado de concervação, o que faz com que ás
proprias, tenham só ás aulas padrões, ou seja, aulas do ensino regular como matemática, português,
história , ciências e geografia, entre outras do currículo. Dessa forma o MEC por meio do Manual do
programa Mais Educação[6] Brasil/MEC (2008), que indica o “jeitinho brasileiro” para a escolas não
adaptadas estruturalmente, tende a não funcionar, nem obter resultados esperados Brasil/MEC (2008,
p.18) :

Muitas vezes, a escola tem uma sala onde são deixadas somente as caixas com
os materiais que o MEC envia! Os manuais, os livros, os jogos devem chegar nas
mãos de quem precisa deles. Vamos lá, professora! Distribua os materiais! Faça
uma estante e ponha os livros no canto da sala que vira uma biblioteca! Esvazie a
sala e tenha um espaço a mais para as atividades de Educação Integral! Vamos
redistribuir os espaços na escola e fora da escola!

De acordo com os argumentos expostos, não é possível fazer educação de uma forma séria baseando-se
em arranjos. Outro ponto interessante desta citação baseia-se no fato do próprio MEC estar ciente de que
ás escolas não possuem a devida estrutura e esta é de fundamental importância para o sucesso do
desenvolvimento artístico e intelectual do educando. Ainda de acordo com o manual qualquer outro lugar
fora da escola seria adequado a educação integral, entendendo que o ensino acadêmico deve possui local
adequaldo, não posso concordar com esse tipo de sugestão, Brasil/MEC (2008, p.19) :

Como faço, se minha escola não tem espaço Inicialmente, é importante mapear
os espaços da escola e os da comunidade, verificando quais atividades é possível
desenvolver e como fazê-lo. Na escola: Biblioteca, Pátio coberto, Sala de leitura;
Na comunidade: Sala paroquial, Espaço dos escoteiros; Em outros espaços,
Museu da cidade, Pátio do Corpo de Bombeiros.

É necessário lembrar que o papel do Estado em relação a educação é garantí-la de forma ampla e com
qualidade. Neste sentido o estado das escolas é de fundamental importância, tanto para o ensino regular,
como para o sucesso do projeto. Terceirizar o espaço da escola para os espaços sugeridos pelo manual
inferem grandes problemas de inadequação estrutural, como nas igrejas, interferência no trabalho de
outros profissionais como no pátio do corpo de bombeiros e dentro da própria escola são necessários
espaços adequados e não “arranjados”. O objetivo desta crítica não é inviabilizar o projeto, mas, alertar
para importância de uma educação séria e de qualidade, com executores comprometidos e políticas
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públicas que funcionem a longo prazo.

Conclusões

Concluí-se que, o projeto necessita de mais organização na seleção dos profissionais envolvidos, de ter na
coordenação deste projeto da escola, uma pessoa formada e com experiência em pedagogia, a melhora da
estrutura das escolas por parte dos governos estadual e federal, um vínculo mais efetivo em relação aos
“professores-monitores”, com remunerações dígnas, o que por si só permite uma maior seriedade em
relação a escola.

Somente com a presença de profissionais comprometidos, valorizados será possível estabelecer melhorar a
escola para seus próprios alunos numa educação integral de qualidade. Profissionais formados também
contribuem para a formação de sujeitos que valorizem a arte, especialmente o teatro, e assim esse
componente possa desenvolver de forma acadêmica a construção desse sujeito transformador.

É necessário mais investimentos, não adianta investir baseando-se em “arranjos” e pessoas com boa
vontade. A educação precisa ser levada a sério, a educação em tempo integral em outros países é bem
diferente daquela proposta pelo projeto Mais Educação e só com modelos que possam servir, realmente,
de referência é que o país pode pensar em pertencer ao rol de países desenvolvidos como deseja o
MEC[7].
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