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A EXPERIÊNCIA ESTÉTICA POR MEIO DA PEDAGOGIA TEATRAL: 
UMA PROPOSTA NA ESCOLA ESTADUAL DEPUTADO MATEUS 

SALOMÉ 

 

Matheus Correa dos Santos1 

RESUMO 

Esta pesquisa pretende trazer breves reflexões e mostrar possíveis caminhos para se 
valorizar as noções de experiência enquanto formas de conhecimento, por meio da 
educação teatral. Através da experiência individual dos alunos, busca-se trabalhar o 
reconhecimento da corporeidade dos mesmos, traçando novas relações entre alunos 
e o espaço escolar, possibilitando aos mesmos a concretização de maior criticidade.  
Acreditando na noção de experiência como uma peça fundamental para o 
aprendizado, sendo ela rica em subjetividades, grande propulsora da criatividade, usa-
se diferentes noções de experiências no teatro como propositoras de relações 
interpessoais. Através da realização de jogos e de vivências no espaço escolar, a 
experiência do teatro em sala de aula auxiliou na amplitude da sensibilidade e da 
noção de existência dos alunos.  

PALAVRAS-CHAVE: Experiência. Teatro. Pedagogia teatral  
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 Lutar pela alegria da escola é uma forma 
de lutar pela mudança do mundo. 

(FREIRE, in Snyders, 1993, p.10). 
 

As Experiências que obtive enquanto aluno na escola regular estão em meu 

corpo. Elas reverberam até hoje e fazem com que eu pense e lance olhares sobre a 

escola. Ainda vejo o espaço da escola com curiosidade acerca dos diversos usos 

desse local. Assim, sou constituído e atravessado por diversos professores. Afinal, 

somos formados por resultados de relações. E quando me coloco nesse espaço de 

compartilhamento, vejo como essa construção se deu a partir de experiências na 

escola, que hoje tomam sentido e geram diferentes formas de conhecimento. 

Conhecimentos tais que ajudaram a construir a minha personalidade, minhas 

habilidades e meus interesses. E agora tenho que propor também um ensino de 

qualidade, ou seja, em que eu me torne um mediador na transformação do aluno. 

Nos dias atuais, muitos teóricos repensam a educação, principalmente no que 

diz respeito à forma como se dá o aprendizado. Logo, este artigo pretende trazer 

alguns autores para levantar questões, acreditando ser a experiência a peça 

fundamental para o aprendizado. 

Os PCNS (Parâmetros Curriculares Nacionais) norteiam as diretrizes e 

parâmetros que os sistemas de ensino devem seguir. Dentre as matérias a serem 

seguidas pela escola, está o ensino de artes, que abrange a algumas linguagens 

artísticas, dentre elas está o teatro, em que o documento especificamente salienta 

sobre essa área que: 

O teatro, no processo de formação da criança, cumpre não só função 
integradora, mas dá oportunidade para que ela se aproprie crítica e 
construtivamente dos conteúdos sociais e culturais de sua 
comunidade mediante trocas com os seus grupos. No dinamismo da 
experimentação, da fluência criativa propiciada pela liberdade e 
segurança, a criança pode transitar livremente por todas as 
emergências internas integrando imaginação, percepção, emoção, 
intuição, memória e raciocínio (BRASIL, 1997, p. 57). 

Tendo conhecimento desses parâmetros, questiono: A aula de teatro está 

explorando todos esses pontos apresentados? Como o teatro pode contribuir 

pedagogicamente? Como instigamos os estudantes de maneira criativa? Quantas 

escolas tem a aula de teatro como parte da grade de disciplinas? 



5 

 

E aí está o nó: temos muitos pontos de interrogação e poucos de exclamação. 

Dentro do meio educacional há um estigma em cima dessa linguagem artística, que 

muitas vezes é usada apenas como forma de apresentar algum conteúdo ou é usada 

em comemorações, tais como o dia da família, dia do índio e festa junina. Geralmente, 

o processo de criação dessas apresentações tem a mesma forma de outras 

disciplinas: apresentar o conteúdo, decorar e executar. Sendo assim a aula de teatro 

se torna um espaço para ensaios de apresentações. 

Temos como professores de teatro “[...] a necessidade de o teatro existir dentro 

da escola, abrindo um espaço que permita reconhecermos o seu ensino como um fim 

em si mesmo, e não de ser instrumento para fins de outra natureza” (SILVEIRA 2006, 

p. 3), para que, de alguma forma, pensemos o teatro na escola como uma experiência 

estética, em que os alunos possam explorar suas potencialidades corpóreas e 

cognitivas, dando aos alunos, ainda, a possibilidade de um aprendizado diversificado, 

que valorize o corpo do aluno e sua integridade. 

A prática educacional está fundamentada no termo educere, advindo do latim que 

significa “[...] extrair, desabrochar, desenvolver algo no indivíduo” (ARAÚJO, 1999, p. 

8). À luz de Araújo, constato que a atividade educacional preza pelo desenvolvimento 

das potencialidades de cada indivíduo. Isso dá ao educador o compromisso de 

compreender que o conhecimento não advém só dele, mas está inserido no próprio 

educando, e que cabe a ele instigar para que isso se revele. 

Para que as aulas de teatro sejam um espaço critico, os alunos precisam ser 

estimulados a se repensar enquanto sujeitos, e isto pode ocorrer a partir de suas 

criações, formulando suas próprias opiniões, desenvolvendo assim, maior senso 

crítico, e, por último, apurando um olhar mais sensível, dado através de trocas de 

conhecimento entre os próprios alunos. Isso só ocorre quando se estabelece um 

ambiente onde haja oportunidades.  

Segundo Henri Giroux (1997), quem pode estabelecer este espaço é o 

professor, que detém o papel de desafiar os seus alunos, de tirá-los da zona de 

conforto para que eles possam experimentar algo novo. Através de experiências, de 

vivências, de dinâmicas, de músicas e de jogos teatrais, o professor utiliza 

ferramentas que cruzam tempo e espaço em um processo contínuo. 
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Paulo Freire escreve que “a alegria não chega apenas no encontro do achado, 

mas faz parte do processo de busca” (FREIRE 2010, p. 142). Esse processo de busca 

pode vir a se configurar como o saber através da experiência, já que pode vir a ocorrer 

uma irrupção de saberes passados que, em conflito com o presente, geram 

aprendizados, configurando a experiência como uma forma potente de aprendizado. 

 

A EXPERIÊNCIA 

A palavra “experiência” vem do latim experiri, radical que se repete em 

periculum, que dá origem à palavra “perigo”. A raiz per relaciona-se com a ideia de 

travessia, o que sugere a ação de se colocar em risco. Estar aberto a explorar o 

desconhecido e encontrar novas possibilidades que podem ir além da forma cotidiana, 

de pensar e sentir o mundo para que se possa produzir subjetividades.  

Em grego há numerosos derivados dessa raiz que marcam a 
travessia, o percorrido, a passagem: peirô, atravessar; pera, mais 
além; peraô, passar através, perainô, ir até o fim; peras, limite. Em 
nossas línguas há uma bela palavra que tem esse per grego de 
travessia: a palavra peiratês, pirata. O sujeito da experiência tem algo 
desse ser fascinante que se expõe atravessando um espaço 
indeterminado e perigoso, pondo-se nele à prova e buscando nele sua 
oportunidade, sua ocasião. (BONDÍA, 2002, p. 25) 

A Experiência é sobretudo um encontro com algo, podendo ser um objeto ou 

sensação que se experimenta, que se prova. A percepção sensível que induz a 

verdadeira experiência ocorre quando são estimuladas as nossas faculdades 

sensoriais, intelectuais e emocionais.  

De acordo com Intrator (2003), o aprendizado ocorre quando o sensorial recebe 

um estimulo advinda de um dos sentidos (visão, audição, olfato, paladar e tato) e o 

transforma em significado. Como o sentir um cheiro e saber identifica–lo. Só sabemos 

que o cheiro de alho fritando, é esse cheiro em especifico por que já passamos pela 

experiência de senti–lo.  

Por exemplo, se uma pessoa nunca sentiu o cheiro de café, ela nunca saberá 

como é esse aroma. Já ela tendo a experiência de ter sentido uma vez esse cheiro e 

registrado esse novo conhecimento, ela terá um novo conhecimento intelectual e 

saberá dali em diante como é esse aroma, podendo, depois, até atribuir um sentido 



7 

 

emocional a esse aroma, e assim construímos e fundamentamos nosso entendimento 

de mundo através de experiências: 

A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. 
Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia 
se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos 
acontece. Dir-se-ia que tudo o que se passa está organizado para que 
nada nos aconteça. (BONDÍA, 2002, p. 21) 

Nesse sentido, posso experimentar várias vezes o aroma do café e me levar 

ao mesmo lugar, mas a experiência de sentir o aroma do café pela primeira vez não 

é repetível. Se o experimento é previsível, a experiência é incerta, porque não haver 

um caminho objetivo, previsto e visualizado. É anuveado, um caminho desconhecido 

envolto em brumas, cuja direção não se pode prever. E só ao cruzar a fronteira entre 

o conhecido e o desconhecido é que damos sentido ao que nos acontece e, assim, 

aprendemos. 

O fazer da experiência precisa ser um ato que não esteja associado a uma 

finalidade específica senão ele visaria apenas ao acúmulo de conteúdos. E estaria 

relacionado ao ter e não ao fazer. Para que uma experiência seja potente de fato, é 

necessário assumir essa ação como “meio puro”, uma ação que não esteja 

direcionada para uma finalidade específica, mas que se esgota em si mesma. Uma 

ação que se realiza totalmente em seu acontecer. 

Bondía, em seu texto “Notas sobre a experiência e o saber de experiência” 

(2002), traz a tradução da palavra experiência em várias línguas. Na tradução em 

espanhol, a experiência é um território de passagem; em francês é um ponto de 

chegada e em português, italiano e em inglês a experiência soa como aquilo que 

acontece. 

O corpo é colocado como fronteira, passagem, chegada e acontecimento. Uma 

superfície sensível que se afeta, que ganha marcas, cicatrizes, lembranças, deixa 

alguns rastros, vestígios e esquecimentos. Um espaço do Acontecer. O Corpo se 

transforma em um confluente de sensações. Certezas e dúvidas. Um espaço onde o 

individual se molda aos poucos, como uma criança brincando com massinha colorida. 

Primeiro se usa uma cor da massinha para fazer uma forma, se acrescenta um pedaço 

de massinha azul e se transforma em outra forma, vão se acrescentando novas cores 

até chegar no que se acredita ser uma forma completa. Até receber um novo estimulo, 
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provocado por uma nova experiência e se transformar de novo, em um ciclo. Para isso 

se precisa de tempo.  

Ou seja, se faz necessário ter um tempo em que possamos estar presentes. 

Para que tenhamos controle e possamos dar pausas quando necessário para que a 

reflexão aconteça. Essa necessidade vai na contramão a maneira como a maioria das 

escolas são estruturadas: a grade escolar é organizada em uma quantidade grande 

de horas/aulas em um espaço curto de tempo. Com isso, aceleramos também os 

processos de aprendizado e empobrecemos nossas experiências no âmbito escolar. 

Se antecipa o raciocínio, e não se vive a emoção, sem tempo para refletir, logo 

classificamos. Para depois decorar e executar, não dando espaço para desenvolver 

um pensamento crítico. Esse desabrochar deveria ocorrer nos meios educacionais, 

desenvolvendo as capacidades perceptivas dos alunos para que eles busquem 

conhecimento das mais variadas formas, para que o professor não vire a única 

referência de conteúdo, mas que a própria vivência se torne conhecimento, tornando 

alunos críticos e porosos aos estímulos externos. 

Quando o aluno começa a desenvolver seus próprios argumentos, gera um 

reconhecimento. Ele primeiro observa a si próprio, para assim, observar o que está a 

sua volta, e fundamentar seus conhecimentos a partir de sua própria observação. O 

Aluno atribui sentidos e estabelece relações entre ele e os outros alunos, relações 

essas que poderiam passar despercebidas por ele. 

 Precisamos sensibilizar os alunos para que eles possam construir suas 

próprias opiniões, exigindo uma nova forma de percepção que deságue em uma 

produção de sentidos que se realize de forma pessoal e intransferível, “destruindo” 

pensamentos em massa e valorizando o indivíduo. É justamente na pluralidade que 

ganhamos qualidade, já que o acontecimento artístico não está prenhe de sentidos e 

significados predefinidos. Acredito, assim como Gagliardi (1998, p. 68), que “jamais 

deveríamos exigir do teatro que ele se faça didático, portador de noções ou de 

ensinamentos moralizantes” ou querer até que ele “se torne o objeto de exercícios 

escolares propostos como verificação da eficiência de sua recepção”.   

Deixemos que a prática teatral seja rica em sua ação e possa causar sensações 

diferenciadas. Para que assim, cada aluno em sua particularidade, possa se expor a 
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novas experiências, descubra novas perspectivas, cruze suas fronteiras e assim se 

transforme em um indivíduo mais consciente. 

 

A ESCOLA QUE DESVALORIZA A EXPERIÊNCIA CORPÓREA 

Os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) ditam as diretrizes e parâmetros 

que são estruturados em séries ou ciclos e organizados em componentes curriculares 

segundo a Base Nacional Comum: Língua Portuguesa, História, Geografia, Ciências, 

Matemática, Educação Física, Informática, Língua estrangeira e Artes. 

A disciplina de Artes engloba o teatro, artes visuais e dança, e é uma matéria 

obrigatória. Em grande parte das escolas, essa disciplina ainda não consta nos 

currículos ou é absorvida em outras disciplinas como uma ferramenta, ajudando no 

entendimento das matérias em forma de dramatizações, cartazes e apresentação de 

coreografias sobre temáticas exploradas, mas não como uma matéria isolada.  A 

disciplina de artes muitas vezes é usada como um “preenchimento de um tempo” com 

“atividades expressivas” de caráter livre ou vista como uma “válvula de escape” para 

os alunos mostrarem seu “talento”, quase como um segundo recreio. 

Quando oferecida, geralmente é em apenas uma hora/aula semanal e seu 

conteúdo é voltado para as artes plásticas, ao contrário de outras disciplinas elegidas 

como “necessárias”, que têm maior atenção dos pais, alunos e da própria escola. 

Conceber a aula de artes dentro desses parâmetros que se tornaram 

recorrentes e preconceituosos é menosprezar as possibilidades infinitas de 

aprendizado dentro dessa disciplina, reduzindo a arte teatral a um lugar do vazio. O 

que poderia ser um espaço rico em experiências educacionais, em que o “pensar não 

é somente ‘raciocinar’ ou ‘calcular’ ou ‘argumentar’, como nos tem sido ensinado 

algumas vezes, mas é sobretudo dar sentido ao que somos e ao que nos acontece. ” 

(BONDÍA, 2002, p.19) para que possamos formar alunos expressivos, pois ainda 

temos uma fragilidade em nossa comunicação, que por vezes não precisa ser da 

forma verbalizada, e dessa maneira o teatro vem a explorar essa aérea que usufrui 

do corpo:  

As oficinas de jogos teatrais são úteis ao desenvolver a habilidade dos 
alunos em comunicar-se por meio do discurso e da escrita, e de formas 
não verbais. São fontes de energia que ajudam os alunos a aprimorar 
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habilidades de concentração, resolução de problemas e interação em 
grupo. (SPOLIN, 2007, p. 209) 

É perceptível que a criança, antes mesmo de frequentar aulas de teatro, possui 

uma predisposição à dramatização, já que exercita naturalmente a teatralidade no seu 

cotidiano em brincadeiras de faz de conta e jogos que usufruem da imaginação. 

Quando as aulas de teatro são inseridas dentro da escola, temos o encontro entre 

diferentes formas de experiências, com alunos de diferentes idades e que muitas 

vezes não têm acesso às aulas de arte fora do âmbito escolar. Gagliardi acredita que 

o teatro na escola é fundamental e só ele:  

[...] pode desenvolver um trabalho de alfabetização artística e oferecer 
a oportunidade de uma aproximação com a experiência teatral a todas 
as crianças, independente de suas diferenças socioculturais e 
econômicas – diferenças que, como se sabe, têm uma forte influência 
no espectador adulto nas salas de teatro (GAGLIARDI,1998, p. 68). 

A Educação teatral, está para muito além dos resultados finais, que seriam 

apresentações de peças. Desperta um olhar sensível, em que o aluno compreende os 

limites e questões de sua corporeidade e a sua relação com o corpo do outro. A Partir 

de suas próprias relações e observações.  Isso tudo ocorre muito antes de um 

encontro efetivo com algum espetáculo. O teatro é uma forma de partilhar 

sensibilidades, retirando os alunos da passividade e contribuindo para indivíduos 

reflexivos. 

 

A IMAGINAÇÃO COMO TERRITÓRIO PARA A EXPERIÊNCIA 

A Realidade/racionalidade se impõe como primordial fonte de conhecimento na 

maior parte do currículo escolar. O fato, exato, linear e previsível. Dedica-se pouco ou 

às vezes nenhum tempo à imaginação, apesar dos outros campos usufruírem da 

inventividade e consequentemente da imaginação. Estimular a criatividade é expandir 

e dar espaço ao que há de mais rico no aluno, a singularidade. “Imaginar é a 

capacidade de ver além do imediato, do que é, de criar possibilidades novas.” 

(ARANHA, 1986). 

Uma das características do teatro é que essa linguagem usufrui da imaginação 

como fonte de conteúdo. Através do subjetivo é possível acessar experiências, 

vivências e acontecimentos. Gerando um acesso a acontecimentos cotidianos e a 
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espaços imaginados. Então, a partir desses e outros conteúdos o aluno consegue 

criar. 

A diferença da imaginação usada nas outras disciplinas é que no meio artístico 

não há um “certo” e também não há uma regra que obriga o criador a explicar a sua 

criação, pois cada observador lança um olhar diferente para a criação, sendo o 

professor não um “corretor”, mas um estimulador, o que torna a própria experiência 

artística do aluno um vetor de mudança: 

Nos sentimos mais vivos e experienciamos nossas vidas como 
melhores, mais ricas e mais interessantes quando nos sentimos 
criativos. Seres humanos são animais que comem, reproduzem, vivem 
e morrem. Ainda assim, diferente de outros animais, nós também 
parecemos ter grande necessidade e vontade de criar. Somos homo 
fabricator, pessoas que fazem coisas. Raramente ficamos contentes 
em deixar o mundo da mesma forma que o encontramos... esculpir, 
construir uma cerca, plantar uma árvore, fazer uma torta de maçã, 
pintar o teto da Capela Sistina, reposicionar as válvulas em um 
Chevrolet 1952 – geralmente estamos mais vivos, mais nós mesmos, 
quando estamos engajados em alguma ação criativa. Criatividade nos 
transforma de observadores imparciais em participantes responsáveis 
(INTRATOR 2003, p.132). 

Estimular a criatividade é uma forma de contribuição aos educandos, assim 

eles conseguem imaginar e agir na ausência de regras. Incitando autoconfiança ao 

instigar a imaginação. Visto que, na aula de teatro o referencial não é mais o professor, 

mas o seu próprio corpo. Não tendo uma resposta correta a um estimulo, não existindo 

o errado. Sendo assim, a noção de certeza cede lugar à subjetividade do aluno, que 

tem seu aprendizado através de suas próprias sensações, tendo como referencial 

suas experiências teatrais. “Levando o aluno à (re)definir as fronteiras de seu corpo e 

a renovar sua relação com o mundo exterior.” (BOLSANELLO, 2005, p.103). 

Com isto, pode-se dizer que a experiência para o aluno deve ser valorizada 

pelo professor, como sendo algo singular. Fomentando no aluno um contato com a 

subjetividade do seu corpo. Despertar nos alunos novas formas de percepção que os 

tire de padrões de comportamento que o senso comum reproduz. 
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A EXPERIÊNCIA NA ESCOLA DEPUTADO FEDERAL MATEUS SALOMÉ 

A proposição da oficina ocorreu na escola Deputado Federal Mateus Salomé2 

com as turmas de integral da escola. São duas turmas compostas cada uma por 20 

alunos, que permanecem em tempo integral na escola, tendo aulas da grade normal 

pela manhã e, à tarde, aulas de reforço. As turmas são compostas de crianças de 

diferentes idades, de 6 aos 9 anos, que fazem parte de diferentes turmas.  

Meu objetivo na escola foi propor uma oficina, fundamentada nas noções de 

experiência. E que o saber por meio da experiência estética se desse por meio da 

educação teatral, que estimulassem os alunos a terem apreensão de conhecimentos 

através de outro viés que não só o lógico, usando jogos, vivências teatrais, explorando 

o espaço escolar e corporeidade singular de cada aluno, visando a chegar às 

experiências interessantes e a sensibilização corporal. Abaixo discorro sobre alguns 

exercícios. 

Elenquei três exercícios dentre todos os que experimentamos para essa reflexão, 

pois nestes estão presentes as três áreas de trabalho que foram vivenciadas: 

Espacialidade da escola, espacialidade da sala de aula e a espacialidade do próprio 

corpo, criando três camadas de trabalho.  

A) Espacialidade da escola 

A relação dos alunos para com a espacialidade da escola foi algo que me 

chamou muito a atenção em função da forma como eles enxergavam esse lugar: 

muitos dos alunos não gostavam de estar naquele lugar, o que era significativo, já que 

eles passavam todo o seu dia dentro da escola. 

Dessa forma, a escola era vista como um “espaço infértil” e não como um 

espaço de possibilidades. Propus, então, que eles “vissem” esse espaço de outra 

forma, que eles sentissem esse espaço em uma caminhada sensorial. 

Pedi para que todos os alunos ficassem descalços, depois cada um recebeu 

uma venda para os olhos. Como forma mais segura e para uma melhor execução do 

exercício, eles foram organizados em duas filas. Então saímos em uma caminhada 

pela escola, explorando a espacialidade da escola de uma outra forma, recebendo 

                                                           

2
 Endereço: Av. Sete de Setembro - Matozinhos, São João Del Rei - MG, 36305-060 



13 

 

estímulos diferentes do cotidiano ou tomando mais atenção aos estímulos já 

recebidos. Como sentir as diferentes temperaturas do chão, texturas das paredes, os 

sons que existem na escola, aromas dos diferentes espaços. 

O início da atividade foi tomado por uma grande euforia todos queriam dividir 

as novas percepções, como sons antes não percebidos e texturas desconhecidas. 

Entre todo o caminho percorrido, a experiência mais comentada foi o andar pela horta, 

sentir o chão molhado, a textura da lama e chegar à conclusão do que seria aquilo 

molhado. Pedras pelo caminho, folhas, muitas texturas que foram amplificadas pela 

falta da visão na exploração. 

Ao final da caminhada, pedi para que os alunos desenhassem por onde eles 

passaram, fazendo um mapa da escola, mas um mapa sensorial, no qual cada 

participante foi dando colorações diversas às experiências vividas em cada espaço. 

Cada um ao seu modo foi desenhando os espaços por que passou e destacando 

aqueles que mais lhe despertou o interesse.  Depois eles voltaram aos espaços para 

ter certeza do que a imaginação deu conta de mostrar. 

 

Figura 1. Construção do mapa sensorial, dia 02/10/2017, Matheus Correa. 

A dificuldade dessa vivência pela escola foi mais minha por me preocupar com 

a segurança de todos alunos, por ser uma turma agitada. Então em atividades que 

requerem uma concentração e que seja silenciosa, ela se tornava complicada, por 
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eles ficarem ansiosos e inquietos e, como passamos por lugares que poderiam ter 

pedras, galhos, terrenos irregulares, era necessário um cuidado maior. 

A insegurança em estar vendado e ser guiado por outro aluno fez com que um 

dos alunos não conseguisse ficar vendado até o final, pois ele tinha uma necessidade 

visual de se localizar. Ele colocava e tirava a venda ao longo de todo exercício e eu o 

deixei fazer isso, por achar importante ele se acostumar aos poucos com a falta de 

visão, até ele construir uma sensibilidade maior dos outros sentidos para que se 

sentisse confiante. “No entanto, a obsessão pela opinião também anula nossas 

possibilidades de experiência, também faz com que nada nos aconteça. ”. (BONDÍA, 

2002, p. 22) o que pode ter vindo a acontecer a esse aluno. Mas que também teve 

uma experiência diferente dos demais, podendo gerar um outro registro sobre a 

atividade. 

Nessa atividade, explorei duas áreas, a espacialidade da escola se 

relacionando diretamente com o corpo de cada aluno, trabalhando esse 

reconhecimento do espaço cotidiano por outro viés, construindo um mapa mental 

sensorial, fazendo uma relação entre espaço e a experiência obtida naquele espaço, 

podendo transformar a forma de enxergar a espacialidade da escola, gerando novos 

afetos com o espaço cotidiano. 

B) Espacialidade da Sala de aula 

A sala é um ambiente que se transforma a cada aula, cada professor que passa 

por esse ambiente traz sua temática de aula, mas também a sua forma de se 

relacionar com esse espaço, podendo ser ele mutável. Para os alunos, estar nesse 

lugar pode ser por vezes entediante. Filas de carteiras, quadro à frente, mesa da 

professora, objetos de uma sala de aula que por vezes estão no mesmo lugar, como 

um padrão a ser seguido. 

Esse exercício foi criado a partir da vontade de olhar a sala de aula de outra 

forma. O objetivo era que a sala se transformasse em um espaço em que todos 

gostariam de estar, mas que também servisse de estímulo para os alunos, 

descobrirem outras possibilidades da disposição da sala. 

Esse jogo surgiu nos primeiros exercícios, que eram feitos na quadra. Em um 

dia de chuva, mudei minha aula para dentro da sala, o que gerou uma insatisfação 
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geral pela “sala de aula ser chata” segundo os próprios alunos. Então disse a eles que 

a aula seria na sala e que na próxima aula, mudaríamos a sala para ela ser mais 

divertida. 

Na outra aula pedi para que cada aluno escrevesse em um papel o que gostava 

e o que não gostava na sala de aula. Conversamos sobre o que tinha sido escrito junto 

à professora da turma e traçamos alguns objetivos. O que seria possível mudar 

fisicamente na sala de aula, para que ela tivesse um melhor uso. Por exemplo, a 

disposição das carteiras enfileiradas e os desenhos infantis que ficam colados pelas 

paredes, foram demandas apresentadas em maior número pelos alunos. 

Ao final da conversa, pedi para que cada aluno escrevesse em uma cédula um 

lugar que gostaria de estar naquele momento, que não fosse a sala de aula. Dobramos 

e colocamos em um saco. Quando sorteávamos um papel, tínhamos como objetivo 

construir o lugar sorteado, usando como material as mesas e cadeiras da sala. Depois 

que o espaço estivesse construído, criaríamos figuras que habitam esse espaço. 

Foram sorteados lugares como: São Paulo, mochila, praia e hospital. 

O primeiro estímulo do jogo era construir o espaço que foi sorteado, o que foi 

curioso na construção de “São Paulo”. O aluno que propôs esse lugar tinha um vínculo 

afetivo com a cidade, mas os outros alunos não tinham e nunca tinham ido até a 

cidade de São Paulo. Essa situação os colocou em um lugar imaginário que se 

chamava São Paulo, mas que não tinha nenhuma semelhança com a cidade de 

mesmo nome. Criando árvores falantes que dão conselhos e brotam dinheiro dos 

galhos, estátuas imensas e um rei chamado Paulo que tem um trono no alto de uma 

montanha. 

O segundo estímulo era a criação de figuras que habitariam o lugar construído. 

Então para o lugar “São Paulo” criaram o Rei Paulo, que era quem governava toda a 

cidade, toda família da monarquia, animais fantasiosos e a figura do “atrasado”. O 

terceiro estímulo era habitar esse lugar e interagir entre os habitantes. Então os alunos 

exploraram esse espaço com regras estabelecidas por eles mesmos na construção 

do espaço, como respeitar o rei, pedir conselhos às árvores falantes e cuidar dos 

animais. Após a exploração do espaço, todos saíam de suas figuras e apenas 

observavam o espaço construído. Em seguida era sorteado um novo lugar. 
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Figura 2.  Construção do lugar: Mochila, dia 25/10/2017 , Matheus Correa. 

Em outro espaço sorteado como o “hospital”, os alunos foram mais fiéis à 

realidade, buscaram em suas memórias essa espacialidade para poder construir esse 

espaço, o que ficou parecido com o real. Montando um hospital com macas, mesas, 

suporte para soro, entre outros objetos hospitalares. 

O meu receio nesse momento foi que essa “realidade” do hospital pudesse 

evocar memórias que afetassem os alunos de forma que os deixassem frágeis, mas 

não aconteceu, na verdade ocorreu o inverso. Além disso, posto que não se pode 

antecipar o resultado, a experiência não é o caminho até um objetivo previsto, até uma 

meta que se conhece de antemão, mas é uma abertura para o desconhecido, para o 

que não se pode antecipar nem “pré-ver” nem “pré-dizer”. (BONDÍA, 2002, p. 28) 

O segundo estímulo do jogo é criar figuras e logicamente no hospital haviam 

figuras doentes. Mas as doenças não eram tão reais quanto o lugar construído. Os 

“pacientes” sofriam de “estresse”, “muito dever de casa” e “física”. O que me 

tranquilizou, pois não levava para um caminho da representação de fatos, mas de um 

“faz de conta”. E assim foram feitos apenas uma parte dos lugares elegidos pelos 

alunos, mas todos ficaram bem satisfeitos. 
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Essa atividade possibilitou com que os alunos explorassem suas corporeidades 

de forma mais abstrata, diferente da primeira que tem os seus estímulos concretos. 

Nessa atividade, o corpo do aluno está como um todo ligado ao exercício, ele constrói 

o espaço que ele vai se relacionar, cria uma figura que não é mais o corpo cotidiano 

e cria relações entre o corpo, a figura e o espaço imaginário. A complexidade em volta 

desse jogo se dá pelo modo de executar, mudar carteiras de lugar, empilhá-las, 

colocá-las no chão, todas essas ações envolvem barulho, o que incomodou outras 

turmas. 

Com a euforia dos alunos de construir os lugares, se tornou uma grande 

“bagunça”. Coloco entre aspas, porque vi que aquilo que é visto como bagunça foi 

uma experiência importante para eles como mudança de percepção da sala de aula e 

possibilitou com que eles percebessem outras possibilidades e potências da sala de 

aula e do seu próprio corpo. 

C) Espacialidade e corpo 

Levando em consideração a corporeidade de cada aluno, que é singular e que 

deve ser explorada para que ele obtenha mais conhecimento de seu próprio corpo, 

propus uma experiência dentro da sala de aula em que os alunos deveriam explorar 

as potencialidades de um objeto a partir de estímulos dados pelo propositor. 

O material escolhido foi o jornal, por ele ser fácil de limpar depois, para que 

assim não atrasasse as aulas posteriores a de teatro. Os estímulos para a exploração 

eram dados através de verbos: Espalhar, jogar, chover, cobrir, rasgar, brincar, flutuar 

e limpar. 

A regra era seguir o seu impulso a partir do estímulo dado, mas observei que 

por conta dessa regra, perdiam-se algumas potencialidades que advinham dos 

alunos, pois ao dar um novo estímulo, acabava por desperdiçar a reverberação do 

estímulo já dado e a transformação dele em outro. 

A partir disso, constatei que era mais interessante ver que caminhos os alunos 

propunham a partir da reverberação do estímulo que levava à próxima ação, 

estabelecendo um diálogo mais horizontal, me incluindo no jogo e não sendo mais um 

propositor. Os participantes, em um acordo não verbalizado, propunham um estímulo 

e transformavam-no aos poucos em outro em fluxo. 
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O momento que me chamou mais a atenção foi quando um dos alunos 

começou a construir uma máscara com o jornal e quando pronta começou a 

assombrar os outros participantes. A partir daí todos começaram a desenvolver uma 

ação semelhante: uns construíram máscaras, outros escolheram encher as roupas 

com jornal e formar corpos disformes, alterando configuração corpórea, pois 

construíam figuras que lembravam monstros, moldando a sonoridade também. 

Eu, nesse momento, vi que havia uma potência a ser explorada e saí do lugar 

de participante, tornando-me novamente propositor. Dei estímulos para que eles 

aprofundassem suas figuras perguntando: Qual era o nome dessa figura? Por que ela 

andava daquele jeito? Se ela estivesse com medo como ela andaria? Com fome como 

ela fica? 

Até que um dos participantes se sentiu cansado e começou a desfazer sua 

figura. Retirou todo jornal de dentro de sua roupa, saiu do jogo, e começou a formar 

bolinhas com o papel. Em um certo momento ele se nomeou “ o matador de zumbis” 

e começou a jogar bolinhas de papel nos outros participantes que ainda estavam nas 

suas figuras de “monstros”.  

Como forma de se defender, eles começaram a desfazer suas figuras para 

poder revidar as bolinhas de papel, o que se transformou em uma “guerra”. Para 

Figura 3. Foto: Atividade de exploração do jornal, dia 16/11/2017, Matheus Correa. 
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alguns alunos foi frustrante, pois estavam imersos naquelas figuras, enquanto para a 

maioria foi uma transição natural para a guerra de bolinhas de papel. 

Se a experiência não é o que acontece, mas o que nos acontece, duas 
pessoas, ainda que enfrentem o mesmo acontecimento, não fazem a 
mesma experiência. O acontecimento é comum, mas a experiência é 
para cada qual sua, singular e de alguma maneira impossível de ser 
repetida (BONDÍA, 2002, p. 27) 

  Sendo interessante esse momento de frustação para que assim, eles possam 

enxergar o outro como diferente, mas como também parte do grupo. Para que aquele 

que é frustrado não se torne o errado, mas sim um segundo propositor. Podendo o 

grupo como um todo escolher qual caminho seguir dentro da experiência. Assim, o 

jogo continuou até que os pedaços de jornal se transforam em pequenas gotas de 

chuva, transformando a sala aos poucos em uma tempestade com raios e trovões. 

Nessa atividade, pude explorar algo que ainda estou na busca de ferramentas 

para alcançar, que é o diálogo horizontal, onde todos podem contribuir para uma aula 

melhor. Acredito que fui feliz na escolha de me incluir no jogo e me retirar do papel de 

propositor. O que gerou nos alunos um olhar de estranhamento a minha atitude, de 

fazer parte da aula, e não um observador da experiência. O que reverberou nas aulas 

seguintes, pois consegui um entrosamento maior com a turma. 

Pude constatar também que eles precisam de atividade de grandes gastos de 

energia, para extravasar a expressividade deles. A professora relatou após a aula que 

eles ficaram muito calmos, o que só reforça que é necessário o corpo ser explorado 

dentro da escola para que os alunos possam se expressar das mais variadas formas, 

para que também eles possam ter uma melhora em outras matérias. Não que seja um 

instrumento de controle para que os alunos se cansem e assim fiquem calmos, mas 

que seja um instrumento que utilize esse imaginário e possa explorar toda a cognição 

para que eles possam ter um aprendizado da melhor forma. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Figura 4: Avaliação final, dia 22/11/2017, Matheus Correa. 

Como conclusão do meu trabalho na escola, experimentei uma forma de os 

alunos expressarem o que eles acharam de todo esse percurso de experiências. 

Deixei dois metros de papel pardo no chão. Ao redor, tintas, giz de cera e lápis de cor 

e pedi para que eles expressassem nesse papel o que eles acharam dos encontros e 

como as experiências mexeram com eles. 

Parte do resultado está exemplificado acima, abstrato como uma experiência, 

e pude concluir e observar que a experiência é algo que pode ocorrer todo dia, que 

você pode se provocar, alguém pode te provocar ou pode surgir naturalmente. Que o 

papel como professor é usar dessa ferramenta para estimular os alunos a terem 

experiências que os transformem, que em consequência irão transformar a escola, e, 

assim, a sociedade. A partir do conhecimento de si, o aluno conhecerá mais o outro, 

estará mais preparado para as adversidades e poderá conhecer mais coisas a partir 

do próprio olhar. 

Através do uso da imaginação, você coloca o aluno em seu estado de 

criatividade, retirando-o da sua zona de conforto, levando-o a criar novas ideias, uma 

nova experimentação do seu corpo, experimentar outro registro que não o cotidiano, 

tomar uma consciência maior da amplitude de movimentos do seu corpo. 
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A experiência reverbera no corpo, marca, transpassa e reflete no aprendizado 

dos alunos, sendo isso um processo que é constante e que deveria ser mais explorado 

na escola para que o aprendizado aconteça também através de experiências. 
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