
Modalidade: Comunicação Oral   GT: Teatro                                 
Eixo Temático: Metamorfoses e narrativas na formação inicial e continuada do professor de Teatro 

 

 

TEATRO UNIVERSITÁRIO: POTENCIALIDADES E DESAFIOS NA EDUCAÇÃO 
ESTÉTICA DE PEDAGOGOS 

 
 

Ana Cristina de Moraes (UNICAMP, São Paulo, Brasil) 
 
 

RESUMO: 
 
Este trabalho discorre sobre experiências estéticas através do teatro numa universidade pública 
estadual situada no Nordeste do Brasil. Analisa potencialidades e desafios do trabalho artístico de 
um Núcleo de Artes Cênicas vinculado ao curso de Pedagogia que desenvolve ações estético-
pedagógicas (cursos e oficinas teatrais, produções e apresentações cênicas, estudos e pesquisas 
em artes). As atividades artístico-pedagógicas deste Núcleo resultaram na criação do Grupo TU 
de Teatro Universitário, e do Grupo Palavra Encantada de contadores de histórias. Tais grupos já 
produziram e exibiram alguns trabalhos cênicos em diversos espaços culturais. Nas ações 
citadas, estimula-se a percepção, a criatividade e a autonomia destes nos processos de 
aprendizagem e elaboração artísticas. Nessa direção, acreditamos que o perfil profissional de um 
pedagogo requer a consolidação de um repertório artístico-cultural amplo que, ao mesmo tempo, 
o guie para a realização de ações pedagógicas através da arte e também gere transformações 
estéticas primeiramente no próprio profissional, tornando-o mais aberto às experiências, mais 
sensível e criativo. O texto focaliza, pois, experiências cênicas desenvolvidas pelo Núcleo (desde 
2006), centrando-se mais nas atividades teatrais e tecendo análises críticas sobre o processo de 
educação estética de futuros pedagogos, a partir dessas experiências. Para tanto, recorremos a 
autores como Read (2001) que defende a educação pela arte, Tardif (2007) que trata de saberes 
docentes, Bondía (2002) ao falarmos de experiência, Duarte-Junior (2010) sobre educação 
estética, bem como autores que tratam de teatro colaborativo como Gonçalves (2012), Martins 
(2010) e Nicolete (2010). 
Palavras Chave: Pedagogia; Educação Estética; Teatro Colaborativo. 
 
 
THEATRE UNIVERSITY: THEIR POTENTIAL AND CHALLENGES IN AESTHETIC EDUCATION 
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ABSTRACT 
 
This paper discusses aesthetic experiences through theater in a public state university located in 
Northeastern Brazil. Analyzes the potential and challenges of the artistic work of a Performing Arts 
Center linked to pedagogy course that develops aesthetic and pedagogical activities (courses and 
theater workshops, productions and performing presentations, studies and research in the arts). 
The artistic and educational activities resulted in the creation of this Group of the TU university 
theatre, and Group “Palavra Encantada” storytellers. Such groups have produced and exhibited 
some scenic work in different cultural spaces. In the actions mentioned above, it encourages the 



perception, creativity and autonomy of the processes of learning and artistic development. In this 
direction, we believe that the professional profile of a teacher requires the consolidation of a broad 
cultural-artistic repertoire at the same time, the guide for the conduct of educational activities 
through art and aesthetic transformations also manages primarily in professional himself, making 
more open to experience, more sensitive and creative. This paper focuses, therefore, performing 
experiments developed by Performing Arts Center (since 2006), focusing more on theatrical 
activities and weaving critical analysis of the process of aesthetic education of future teachers from 
these experiences. For that, we turn to authors like Read (2001) argues that education in art, Tardif 
(2007) which deals with teaching knowledge, Bondia (2002) when speaking of experience, Duarte-
Junior (2010) on aesthetic education, as well as authors dealing with collaborative theater as 
Gonçalves (2012), Martins (2010) and Nicolete (2010). 
Key Words: Pedagogy; Aesthetic Education; Collaborative Theatre. 

 
 
 
1 Introdução 

Este trabalho discorre sobre algumas experiências estéticas através do teatro no 
curso de Pedagogia de uma universidade estadual situada na Região Nordeste do Brasil. 
Trata-se, pois, de um texto com perfil e dimensão de relato reflexivo de experiências arte-
educativas em que a autora proponente do mesmo é uma das envolvidas em suas 
execuções.  

O texto analisa as potencialidades e os desafios do trabalho artístico do Núcleo de 
Artes Cênicas (Nace) vinculado ao curso referido, mais especificamente numa Faculdade 
de Educação situada em uma cidade interiorana e que representa uma dentre as sete 
unidades acadêmicas da universidade em foco, que oferece o curso de Pedagogia. O 
Nace, em suas atividades, desenvolve experimentações estético-formativas – cursos e 
oficinas teatrais, produções e apresentações cênicas, estudos e pesquisas em artes 
cênicas. 

As atividades artístico-pedagógicas deste Núcleo (que atua desde 2006) resultou, 
em seu desenrolar, na criação do Grupo TU de Teatro Universitário (fundado em 2011), e 
do Grupo Palavra Encantada (fundado em 2008), de contadores de histórias. Tais grupos 
já produziram e exibiram alguns trabalhos cênicos em diversos lugares, tanto em cidades 
interioranas, como na capital do Ceará, Estado situado no Nordeste brasileiro. Em tais 
ações, a nosso ver, há um grande potencial no âmbito da educação estética de 
estudantes de Pedagogia por estimularem a percepção, a criatividade e a autonomia 
destes nos processos de aprendizagem e elaboração artísticas.  

Nessa direção, acreditamos que o perfil profissional de um pedagogo requer a 
consolidação de um repertório artístico-cultural amplo que, ao mesmo tempo, o guie para 
a realização de ações pedagógicas através da arte e também gere transformações 
estéticas primeiramente no próprio profissional, tornando-o mais aberto às experiências e 
saberes de seu tempo e contexto sócio-histórico, além de mais sensível e criativo. 

O texto focaliza, pois, as experiências teatrais desenvolvidas pelo Nace, 
culminando com a criação do Grupo TU e faz, a partir dessa trajetória (exposta pela via da 
descrição das atividades realizadas), análises que explicitam as potencialidades e os 
desafios à educação estética de pedagogos a partir dessas experiências formativas. Para 
tanto, recorremos a autores como Read (2001) que defende a educação pela arte, Tardif 
(2007) que trata de saberes docentes, Bondía (2002) ao falarmos de experiência, Duarte-
Junior (2010) sobre educação estética. Além de autores que discutem sobre a proposta 
do teatro colaborativo como Gonçalves (2012), Martins (2010) e Nicolete (2010). 



Entendemos que as características do teatro colaborativo tem a ver com o modo como 
vimos fazendo teatro universitário, numa intenção de também exercer ações artístico-
pedagógicas de modo mais democrático e estimulante da autonomia dos sujeitos nele 
envolvidos. 

 
2 O teatro na universidade: tempos, espaços, configurações 

Na Faculdade “X”1, vinculada à universidade em estudo, verifica-se uma 
interessante fertilidade artística, não só no curso de Pedagogia, mas também no de 
Química e de Biologia (nesta Faculdade só há esses três cursos). Há o Grupo “Tubo de 
Ensaio”, de teatro universitário vinculado ao curso de Química, que alia em suas 
produções artísticas o teatro aos saberes científicos da área de química. Há ainda o 
citado Grupo “Palavra Encantada”, de Contação de Histórias; o “Coral Em-cantando a 
Faculdade”; a “Banda de Lata O Som da Luta”; o “Cine Itinerante”; a “Banda de Rock”; 
além de pessoas que produzem poemas, contos, fanzines, desenhos, músicas etc. 
Mesmo sendo majoritariamente criados e coordenados por professores da Pedagogia, 
nos citados projetos extensionistas há um trânsito contínuo de estudantes dos três 
referidos cursos, seja na apreciação ou na produção de trabalhos artísticos, seja na 
participação em cursos formativos.  

A Faculdade “X” assim, se constitui historicamente, como um fértil espaço de 
produções artísticas e de experimentações estéticas, por iniciativas de artistas e de arte-
educadores leigos (sem uma formação acadêmica específica em artes). Entretanto, tais 
sujeitos, mesmo sem tal formação, possuem uma forte dimensão intuitiva aliada à 
dimensão pedagógica que produz importantes efeitos na formação de educadores, 
particularmente, de pedagogos. É isso o que vimos observando ao longo dos anos de 
atuação na Faculdade. 

O Núcleo de Artes Cênicas (Nace) é um projeto de extensão (Resolução Nº 3217- 
Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE) que germinou em 2006 por iniciativa 
de duas professoras e de alguns estudantes desta Faculdade, sensíveis à promoção e ao 
fortalecimento das artes cênicas na universidade. Inicialmente chamado de Núcleo de 
Teatro da Faculdade “X” – NTF – esse projeto de extensão precisou transformar sua 
nomenclatura e sua área de abrangência, dada a diversidade de manifestações artísticas 
dos sujeitos que compõem a instituição e que foram se agregando ao Núcleo. Nela, 
dançarinos, atores, contadores de histórias, além de músicos e poetas entram em cena, 
recheando de leveza e beleza criadoras o cotidiano de nosso espaço universitário. 

O Nace, com sua perspectiva de educação estética, vem tentando aguçar os 
diversos sentidos humanos e o olhar sensível de futuros educadores na ênfase de 
dimensões que, muitas vezes, estão apenas adormecidas nas pessoas como a lúdica e a 
criativa. Percebemos o quanto a dimensão lúdica e a criatividade são intrínsecas à 
educação – formal e informal – e como a escola e a universidade, como espaços de 
educação formal legitimados socialmente, precisam estar atentas a tais dimensões e, 
juntamente, estimular a energia artística das pessoas e esforçarem-se para criar 
situações de dilatação destas dimensões como base curricular. 

Fomentar a ampliação da dimensão sensível dos futuros pedagogos é, pois, sob 
nossa ótica, tarefa essencial de uma faculdade de educação. Nessa direção, o 
desenvolvimento da percepção sobre o contexto sócio-histórico em que se situam as 

                                                 
1
 Como forma de evitar identificações, não será revelado o nome da universidade nem da faculdade que está a ela 

vinculada e que é lócus de investigação do presente estudo. Assim, intitulo a instituição analisada como Faculdade “X”. 



ações pedagógicas, bem como sobre as especificidades dos modos de ser de cada 
estudante e de cada configuração curricular das diferentes instituições educativas, pode 
ser exercitada no âmbito da formação inicial, e aperfeiçoada ao longo da trajetória de 
atuação de tais pedagogos. 

A aquisição da sensibilidade relativa às diferenças entre os alunos constitui 
uma das principais características do trabalho docente. Essa sensibilidade 
exige do professor um investimento contínuo e a longuíssimo prazo, assim 
como a disposição de estar constantemente revisando o repertório de 
saberes adquiridos por meio da experiência (TARDIF, 2007, p.267). 

 
É com esta intencionalidade que a valorização das artes como campo de 

conhecimento precisa se tornar elemento básico que permeie todos os currículos dos 
cursos de Pedagogia, particularmente da Faculdade em foco, podendo, com isso, 
possibilitar uma realidade de educação integral, onde os diversos sentidos humanos se 
interconectem. Nesse sentido, acreditamos que o estímulo da apreciação, da produção e 
da análise de obras artísticas, é essencial para a formação de educadores no campo da 
arte-educação. Assim como a arte, o currículo é também uma produção cultural, e 
precisamos apreendê-lo sempre estando inscrito num dado contexto sócio-histórico: “[...] 
propomos outra forma de pensar o currículo, não mais como seleção de conteúdos ou 
mesmo como seleção de cultura, mas como uma produção cultural. O currículo é uma 
produção cultural por estar inserido nessa luta pelos diferentes significados que 
conferimos ao mundo” (LOPES e MACEDO, 2011, P. 93). 

Os objetivos propostos pelo Nace, desde sua gênese, são: valorizar e aprimorar o 
potencial artístico-educativo de estudantes e professores da Faculdade “X”, por meio da 
pesquisa em arte e da realização de atividades cênicas articuladas com o núcleo temático 
curricular de arte-educação, favorecendo a formação artístico-estética dos educadores da 
microrregião; proporcionar aos estudantes e professores a apreensão de conhecimentos 
teórico-metodológicos no campo das artes cênicas, visando aprimorar as intervenções 
pedagógicas na perspectiva da arte-educação; identificar e estimular as potencialidades 
artísticas presentes na micro-região formando multiplicadores para desenvolver trabalhos 
voltados à formação artística e arte-educativa de modo permanente na região, em 
parcerias com os órgãos públicos, escolas, outras instituições educativas, movimentos 
sociais e ONGs; e, promover uma maior integração entre a Faculdade “X” e comunidade 
local, com o intuito de exercer, de modo mais efetivo, a função social da universidade. 

No histórico de atuação deste Núcleo, por conta de interesses específicos por 
certas linguagens cênicas, tanto professoras fundadoras desse projeto como alguns 
estudantes participantes do Nace foram se subdividindo e se agregando em dois projetos: 
O Grupo “TU”, de Teatro Universitário (2011) e o Grupo “Palavra Encantada”, de 
Contação de Histórias (2008). 

Apesar dessa subdivisão, os integrantes de cada grupo citado, por vezes, 
trabalham articuladamente e/ou participam de momentos formativos, ou em cursos e 
oficinas de contação de histórias, ou de teatro, o que proporciona a esses atores uma 
formação contínua em artes cênicas, além de um enriquecimento mútuo de todos os 
envolvidos. 

O Grupo “TU”, vem buscando criar parcerias para apoio aos seus trabalhos 
formativos e para conquista de espaços para exibição das produções artísticas. Tais 
parceiros, como a Associação de Artistas; a Casa de Teatro da cidade; a Companhia de 
Dança Contemporânea “y”; os Centros Acadêmicos dos cursos da Faculdade; os 
movimentos sociais, principalmente o de artistas, o estudantil e o docente; as instituições 



educativas locais; além da Pró-Reitoria de Extensão – Proex – e da Pró-Reitoria de 
Assuntos Estudantis – Prae – compõem o conjunto de entidades que, historicamente, 
contribuem para o desenvolvimento do citado Grupo. 

Dentre as atividades desenvolvidas pelo Núcleo, desde sua fundação, elencamos: 
estudos em arte-educação; pesquisas e experimentações de diferentes modalidades 
cênico-artísticas; promoção de eventos para exibições e apreciações das produções 
artísticas; participação em eventos organizados junto com nossos parceiros; promoção de 
cursos, oficinas e seminários no campo da arte-educação e em linguagens cênicas 
específicas. 

Para um melhor detalhamento dessas atividades, citamos as seguintes realizações 
de produções e apresentações realizadas: em 2007 as coordenadoras do Nace passaram 
por uma formação artística a partir de um curso de Teatro do Oprimido, realizado em 
Fortaleza-Ce e oferecido pelo Centro de Teatro do Oprimido – Ponto de Cultura sediado 
no Rio de Janeiro. A idéia deste Ponto de Cultura era criar grupos de multiplicadores do 
Teatro do Oprimido espalhados pelo Brasil, e as duas coordenadoras do Nace se 
tornaram parte deste grupo no Ceará. A intenção após o processo formativo foi 
desenvolver ações teatrais dentro da universidade e então, a partir de 2008, foram 
realizadas oficinas de Teatro do Oprimido na cidade em que se situa a Faculdade “X”; 
dessas oficinas artístico-pedagógicas foram elaboradas duas peças de Teatro do 
Oprimido, que foram apresentadas em sessões de Teatro Fórum (BOAL, 2005) em 
diferentes espaços culturais. Tais peças também foram exibidas no I Festival de Teatro do 
Oprimido de Fortaleza e na II Mostra Intenções de Arte Contemporânea (edição 2007, 
Ceará).  

Em 2009, o Nace organizou outros cursos e oficinas de teatro e de contação de 
histórias na Faculdade “X” e em escolas locais da cidade em que está sediada, destinada 
a estudantes de Pedagogia e a professores. Concebeu e organizou nesse mesmo ano o I 
Contos e Cantos ao Redor do Fogo2, na Faculdade em foco, evento este que já está em 
sua sexta versão (2014). Este evento está instituído no calendário anual da Universidade 
e tem o objetivo de valorizar e divulgar elementos artístico-culturais de cunho popular 
local e nacional e conta com ampla presença de participantes (da Faculdade e da 
comunidade local), tanto para apreciar o evento como para se apresentar artisticamente. 
Os integrantes do Grupo “Palavra Encantada” e também do Grupo “TU” tem participação 
efetiva na organização e na elaboração de atrações artísticas do “Contos e Cantos...” de 
2009 até hoje. 

Em 2010, o Nace continua com sua perspectiva de promoção de cursos e oficinas 
de teatro e de contação de histórias na Faculdade “X” e em escolas locais na intenção de 
garantir formação continuada. Foram estas ações pedagógicas que se tornaram decisivas 
para as possibilidades de escolhas por alguma linguagem cênica específica – teatro ou 
contação de histórias – por parte de professores e estudantes envolvidos. 

Com tudo isso, a idéia de criação do Grupo “TU”, foi sendo amadurecida e, em 
2011, o mesmo foi instituído por um grupo de dez pessoas. A idéia era nos concentrarmos 
em produções teatrais para a criação de espetáculos cênicos, bem como para a 
continuidade da promoção de cursos formativos nesta linguagem.   

Foi também no ano de 2011 que tivemos um projeto coletivo de financiamento 
(envolvendo diversas extensões da Faculdade) aprovado pela CAPES3, o que 
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 Este evento foi idealizado e organizado inicialmente pela professora que é atualmente coordenadora do Grupo 

“Palavra Encantada”, de contação de histórias. 
3
 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES/MEC. 



impulsionou consideravelmente as ações extensionistas da instituição por todo o ano 
referido. Intitulou-se Projeto Institucional Novos Talentos – “Arte-educação e ciências 
naturais na educação básica: A Faculdade “X” formando novos talentos para a vida 
cidadã”. A partir do financiamento deste projeto, o Nace, mais particularmente o Grupo 
TU, teve a possibilidade de pensar em peças mais elaboradas no sentido do suporte 
material para a compra de figurinos, maquiagens, acessórios e objetos cênicos 
necessários às peças teatrais. Elaboramos, pois uma peça chamada “Brincando com 
Veríssimo”, onde foi feita uma adaptação de cinco contos4 de Luis Fernando Veríssimo, 
de seu livro Comédias para se ler na escola (2001). 

A peça teatral “Brincando com Veríssimo” foi exibida em diferentes espaços sócio-
educativos no decorrer de 2011, como: no  auditório da Faculdade “X”, no campus central 
da Universidade em estudo (em Fortaleza), numa escola municipal de Fortaleza, na Casa 
de Teatro da cidade-sede da referida Faculdade e numa escola municipal desta mesma 
cidade. 

O Grupo “TU” seguiu com outras experimentações cênicas criando e exibindo em 
diferentes espaços sócio-educativos, as peças: “Azar, não. Um dia de cão”; “Chega de 
presentes, queremos um Natal diferente”; “Toda mãe sabe”. Estas três peças citadas 
tiveram seus textos produzidos coletivamente pelo Grupo TU. Alguns trechos de tais 
peças, por vezes, eram também apresentadas em salas de aula, no pátio da Faculdade 
ou em alguma escola, a depender do convite de um professor ou mesmo da oportunidade 
dada em um dado evento acadêmico. 

A mais recente produção e exibição de peça teatral do Grupo TU ocorreu no dia 
09/08/14 por conta do VIII Ciência em Cena, em São Carlos – SP. A peça intitula-se "O 
senso incomum do comum" e retrata aspectos do desenvolvimento da ciência e suas 
relações com o senso comum. 

 Em 2012 o Nace ofereceu ainda o curso de teatro “Performances poéticas” que 
teve a proposta de aliar a leitura de poemas de diferentes autores com a construção 
cênico-teatral. Deste curso participaram vários estudantes de outra universidade pública 
estadual, o que nos foi muito gratificante pelo fato de que as ações extensionistas 
promovidas pelo Núcleo estão sendo procuradas por grupos externos à universidade em 
análise. 

No desenrolar de suas ações, o Nace também contribui para a organização e 
apresentação dos “Intervalos com Arte” na Faculdade, que é uma atividade organizada 
pelo Centro Acadêmico de Pedagogia, bem antes da existência deste Núcleo. Os 
intervalos das aulas no período noturno acontecem entre 20:10 às 20:30. Nesses espaços 
de tempo, cada turma de alunos é convidada previamente para ir ao auditório, apreciar 
alguma apresentação artística, que é variável, podendo ser uma esquete em dança, 
teatro, recital poético, música ou mesmo a exibição de um filme (de curta duração). Às 
vezes também há pequenos debates sobre o que foi exibido. Tais intervalos constituem 
momentos bastante significativos para quem deles participa, pois é um espaço de acesso 
à produção cultural dos estudantes e dos professores e também de valorização da arte 
em suas diferentes linguagens. 

Os “Intervalos com Arte” não possuem uma periodicidade fixa e contínua, pois 
dependem da forma em que as atividades acadêmicas e as produções artísticas estejam 
se desenvolvendo, ou seja, se há excesso de atividades pedagógicas em sala de aula da 
Faculdade, se há um momento de refluxo da ação dos representantes do Centro 
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 Os contos de Veríssimo (2001) são: “Sexa”; “A bola”; “O homem trocado”; “Adolescência”; “Siglas”.  



Acadêmico, se há recesso (férias) estudantil ou mesmo se algumas atividades 
extensionistas estão menos frequentes, então tudo isso pode interferir para a 
descontinuidade da realização dos intervalos artísticos citados. Apesar disso, com a 
existência do projeto e a semente plantada, em diversos momentos no decorrer do ano o 
“Intervalo com Arte” ainda ocorre, inclusive com a presença de artistas e grupos artísticos 
externos à Faculdade e que são convidados para compor este momento. 

Com todas essas ações artístico-pedagógicas realizadas, o Nace e, 
especificamente, o Grupo “TU” vem nos possibilitando aprendizagens grandiosas que se 
refletem nas nossas intervenções profissionais, mas também no nosso modo de perceber 
a própria vida inserida num dado contexto sócio-histórico: 

O resultado é um teatro sincero, à flor da pele e, devido ao seu processo, 
naturalmente corajoso; uma arte que, antes de chegar ao público, já 
intervém na vida, desafiando e trocando questionamentos com esta. Teatro 
é troca. Atores vazios não terão o que trocar com a platéia. Bem mais que 
representar, o ator contemporâneo precisa se sentir representado pelo que 
faz (MARTINS, 2010, p. 19). 

 
A intenção, daqui pra frente, é darmos continuidade aos trabalhos artístico-

pedagógicos no campo do teatro, acreditando que a constância e o aprofundamento de tal 
linguagem, constitui elemento imprescindível ao processo formativo de futuros 
pedagogos, principalmente por conseguir mobilizar o corpo destes numa perspectiva 
integral, acionando saberes experienciais que interferem na dilatação da sensibilidade, da 
percepção, da criatividade: “A vivência é tão importante quanto a consciência – a reflexão 
a respeito dela. [...] A corporeidade faz parte da nossa cultura, mas não faz parte da 
cultura da sala de aula. Isso é uma contradição” (RABELLO, 2012, p.35). É preciso, pois 
rompermos com a lógica tradicionalista de ensino universitário, que quase imobiliza 
totalmente o corpo “em nome da ciência”, principalmente ao nos voltarmos para a 
formação de futuros pedagogos, que também precisa de uma inteligência corporal-
cinestésica e artístico-cultural para atuar, dentre outros espaços, no campo da educação 
formal de crianças e jovens. 

 
3 Teatro universitário colaborativo e sua dimensão formativa no processo de 
educação estética de pedagogos 

O modo como percebemos o desenrolar das ações do Nace tem muito a ver com a 
atual tendência do teatro colaborativo, em que há intenções de, nos processos de criação 
artística do grupo, descentralizar ações, idéias, responsabilidades. Esta tendência, por 
sua vez, possui em cada grupo modos diversos de manifestação, com graus 
diferenciados de hierarquias ou poderes de decisão tanto por parte do diretor, do autor da 
peça, dos atores, etc. 

Acreditamos que, por refletirmos coletivamente sobre cada composição de peça 
teatral, definição de figurinos, de texto e delineamento estético das cenas, nosso fazer 
teatral seja colaborativo. A intenção ao desenvolver os trabalhos teatrais no Grupo “TU” 
caminham em direção a tal proposta, pois percebemos que nela há uma “distinção das 
funções, mas conserva o espírito de troca, no qual todos são levados em consideração” 
(MARTINS, 2010, p. 14). Ao nos reunirmos para realizar estudos, levantar idéias para 
criar algum trabalho cênico e para executar ensaios, propomos a abertura ao diálogo, com 
momentos de rodas de conversa no início e no fim do encontro, para que cada 
participante, seja ele estudante ou professor, tenha a possibilidade de expor suas idéias a 



respeito do que está sendo elaborado. Junte-se a isso, em certos momentos de ensaios, 
pedimos que os integrantes do grupo observem atentamente o ensaio (ou passagem) de 
cada cena, com um “olhar de diretor”, para que logo após sugiram algo que possa ser 
acrescentado, retirado ou melhorado. Com isso, a produção teatral vai se expandindo 
qualitativamente, junto com a experiência cênica e participativa de cada um. 

Nossa concepção de grupo parte da premissa de que o teatro colaborativo que 
fazemos se exerce como tentativa tanto de gerar educação estética, mobilizando idéias 
criativas, originais, como também política, no sentido do estímulo à participação ativa nos 
processos de elaborações coletivas. Nesse sentido, a proposta de exercitar uma 
produção teatral colaborativa requer, por parte de todos os integrantes de um grupo, a 
construção de autonomia nos processos de criação e isso, a nosso ver, é uma ação 
pedagógica de fomento à participação consciente e livre. É, pois também parte de um 
processo de formação política. 

Escolher o processo colaborativo como um modo de fazer teatro na 
universidade é deixar que as vozes do teatro entrem em sintonia com o 
fazer acadêmico, o que pode resultar em uma busca utópica ou também 
numa possibilidade de criação cênica que se diferencie de modelos 
educacionais já postos [...]. (GONÇALVES, 2012, p. 171). 

 
Com isso, exerce-se uma concepção pedagógica pautada em princípios menos 

marcados pela tradicional postura de hierarquia e autoritarismo nos processos de ensino-
aprendizagem. Mas é importante ressaltar que esse exercício de ordem mais democrática 
não constitui tarefa fácil, pois, por um lado alguns estudantes ainda esperam pelo 
direcionamento dado pelo professor/coordenador do projeto ou atividade pedagógica; por 
outro, algumas vezes, nos vemos tomando atitudes diretivas, viciadas na lógica de que “é 
o professor quem deve assumir as decisões e definições de idéias”. Com isso, percebe-se 
o desafio que é querer desenvolver um trabalho artístico-pedagógico de caráter 
colaborativo. Nesse processo, as aprendizagens são cotidianas, postas no “calor da 
ação”. 

Dentre os ganhos ou vantagens de um processo colaborativo, Nicolete (2010, p. 
33) aponta o seguinte: “autonomia de criação, equivalência de funções, mútua 
interferência nas instâncias criativas, maior independência [...]”. Entendemos, assim, que 
o estímulo à autonomia criativa e à participação precisam ser reforçados, tanto como 
intenção de contribuir com a formação política quanto estética dos envolvidos. 

Os processos colaborativos no teatro são variáveis, a depender das condições e 
dos contextos em que cada grupo está inserido. Condições como, por exemplo, “[...] o 
nível de experiência dos participantes, o tempo disponível, as condições econômicas e 
físicas de trabalho [...]” (NICOLETE, 2010, p. 35), dentre outros fatores. No caso do Grupo 
“TU”, tais fatores elencados acima influenciam sobremaneira no desenvolvimento dos 
trabalhos. O tempo destinado aos encontros e ensaios se reduzem a uma vez por 
semana, à tarde (16:30 às 18:30) ou à noite (21:45 e 23:45) após as aulas do curso de 
Pedagogia, horários estes que contemplam, a disponibilidade de todos os integrantes – a 
depender do semestre e de cada participante do grupo, o horário do encontro semanal se 
altera. Além disso, a experiência teatral destes não é tão ampla, o que nos situa em 
modos de atuação bastante intuitivos, mas que muitas vezes funciona bem a favor de 
construções estéticas interessantes e até bastante aplaudidas.  

O Grupo é composto por professores e estudantes do curso de Pedagogia que 
possuem alguma formação teatral através de cursos livres e de experimentações cênicas 
variadas. Nenhum deles possui graduação em artes cênicas, o que é um dado que 



também pode ser observado em diversos cursos de Pedagogia do País5, onde alguns 
professores desenvolvem atividades estético-formativas no campo de conhecimento das 
artes, apesar de não ser, necessariamente, formado (licenciatura ou bacharelado) em 
alguma linguagem artística. 

O Grupo “TU” tem a característica de ser bastante rotativo, pelo fato de ser parte 
de um projeto de extensão universitária (dentro do Nace) e por ser composto por 
estudantes de Pedagogia, que concluem seu curso, saem da universidade e vão 
desbravar outros caminhos. Junte-se a isso, o fato de que alguns professores possuem 
contratos temporários (na função de professores substitutos) e essa inconstância, por 
vezes, impede a continuidade e o aprofundamento das ações estético-pedagógicas. No 
decorrer da história do Nace, desde 2006, diversas pessoas passaram por suas 
atividades, seja permanecendo por mais de um ano – inclusive como bolsistas de 
pesquisa e de iniciação artística, seja apenas participando de alguns momentos 
formativos como cursos e oficinas de artes. 

De qualquer modo, reconhecemos que houve, mesmo que em períodos curtos, 
momentos formativos importantes para contribuir com o processo de educação estética 
de futuros pedagogos, viabilizados pelo Nace. Sendo que tal processo está preconizado 
nas atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia (2006), onde está 
estabelecido que todos os cursos de Pedagogia do País precisam contemplar em seus 
projetos pedagógicos saberes estéticos no âmbito da formação de pedagogos (artigos 3º 
e 6º). 

Para Tardif (2007, p. 263-265), os saberes docentes são temporais, plurais e 
heterogêneos, além de serem personalizados, por se constituírem também a partir da 
subjetividade e da história de vida dos professores. Tal conjunto de saberes necessários à 
formação docente precisa compor, pois, o processo de formação do pedagogo, como 
forma de fundamentar e qualificar sua atuação. Nessa direção, Tardif esclarece: “Pode-se 
definir o saber docente como um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos 
coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, 
curriculares e experienciais” (2007, p. 36). Segundo ele, todos os saberes são 
“costurados” pela experiência: “[...] os saberes oriundos da experiência de trabalho 
cotidiana parecem constituir o alicerce da prática e da competência profissionais, pois 
essa experiência é, para o professor, a condição para a aquisição e a produção de seus 
próprios saberes profissionais” (Idem, p. 21). Nesse sentido, a experiência faz com que 
esses educadores mobilizem saberes e recursos apreendidos ao longo do tempo e da sua 
trajetória. 
 A experiência, como vivência concreta em artes, nos parece ser um caminho 
fundamental no referente aos processos de educação estética de pedagogos, pois a 
apreensão de saberes estéticos requer uma razão prática e, um projeto extensionista em 
teatro, por exemplo, pode ser uma ótima rota para a formação de pedagogos, atingindo 
esta dimensão prática, numa aprendizagem a partir do fazer vivenciado. 

Para Bondía (2002, p. 25-26), há um componente fundamental da experiência que 
é a capacidade desta de “formar e transformar as pessoas”: “É experiência aquilo que 

                                                 
5
 A esse respeito, o Grupo de Pesquisa Arte na Pedagogia (Universidade Mackenzie – SP), coordenado pelas 

professoras Mirian Celeste Martins e Lúcia Maria Lombardi, vem realizando um levantamento sobre a presença da arte 
nos cursos de Pedagogia de diversas universidades do País e também sobre o perfil dos professores que ministram 
artes nesses cursos. O estudo mostra que boa parte desses professores não possui graduação específica em alguma 
linguagem artística. Assim, nosso curso reflete parte dessa realidade nacional, onde professores leigos assumem esse 
campo de saber, seja intuitivamente, seja por possuir formação em cursos livres. 
Ver: http://gpap-artenapedagogia.blogspot.com.br/p/quem-somos.html 



„nos passa‟, ou que nos toca, ou que nos acontece, e ao nos passar, nos forma e nos 
transforma. Somente o sujeito da experiência está, portanto, aberto à sua própria 
transformação”. O saber da experiência para ele constitui-se com os sentidos atribuídos 
pelo sujeito da experiência ao fato experimentado. Nesse sentido, toda experiência é 
singular. 

Ao adquirir a clareza de que esse conjunto de saberes são alimentos essenciais à 
sua qualificação profissional, o futuro pedagogo vai aprendendo a exercitar uma prática 
de caráter “antropofágico”, buscando continuamente, experimentando, fruindo e criando 
saberes culturais diversos que tenderão a dilatar seus processos de ensino-aprendizagem 
de modo mais criativo, dinâmico e interdisciplinar, posto que o mesmo terá mais 
fundamentos para trabalhar atuando como mediador nos processos de ensino-
aprendizagem. Sobre esse processo, Martins (2011) o denomina “nutrição estética”.  

No âmbito universitário, lócus primordial de formação de pedagogos segundo a 
atual LDB (Lei nº 9.394/1996), possibilitar uma educação estética dos estudantes é algo 
imprescindível à formação profissional dos mesmos, principalmente pelo fato da 
universidade ser um espaço privilegiado de produção e de experimentação de saberes 
diversos. E o saber estético precisa, cada vez mais, ser afirmado e aprendido como 
elemento de primeira ordem, dadas as excessivas investidas da dimensão racional em 
detrimento das outras dimensões humanas ao longo da história. 

[...] uma das funções básicas de uma universidade [...], que forma 
centenas de professores e professoras, é abrir os olhos de seus alunos e 
ativar sua sensibilidade, de modo que eles possam apreciar o que vêem. 
Pois o que eles apreciam vendo [...] é arte. Uma das qualidades da 
apreciação é ser contagiosa, e em todos os lugares deveríamos tentar 
difundir a consciência da vividez desse hábito da apreciação que é a arte 
(READ, 2001, p. 292-293). 

 
Nessa defesa de uma educação estética pela arte, Read reitera: “O caminho para a 

harmonia racional, para a postura física e a integração social, é o mesmo caminho – o 
caminho da educação estética”. Read explicita ainda que: “[...] uma educação estética é a 
única educação a trazer graça para o corpo e nobreza para a mente [...]” (2001, p. 315-
316). 

Na intenção de viabilizar o caminho que possibilite uma educação estética, Duarte-
Junior enfatiza que o sentido dessa educação estética, precisa ser criado a partir de 
vivências concretas. Tais vivências ou experiências, 

[...] não se restringem à simples contemplação de obras de arte, seja 
ouvindo música, seja assistindo a teatro, seja freqüentando museus. Elas 
devem, sobretudo, principiar por uma relação dos sentidos com a realidade 
que se tem ao redor, composta por estímulos visuais, táteis, auditivos, 
olfativos e gustativos. Há um mundo natural e cultural que precisa ser 
freqüentado com os sentidos atentos [...] (2010, p. 30). 

 
É, a nosso ver, este caminho que estamos tentando construir nos trabalhos de 

formação de pedagogos dentro da Faculdade que atuamos e que é vinculada a 
Universidade em análise neste trabalho. As investidas de alguns professores 
universitários ao proporem projetos de extensão, de ensino e de pesquisa que envolvem 
artes, vem se configurando como um rico esforço de fortalecimento da educação estética 
de futuros pedagogos, o que é também tarefa árdua mediante a pouca tradição da 



presença do campo de saber artístico em um curso de graduação que não é 
especificamente em artes. 

Com isso, criar sentidos de inserção de elementos artísticos na formação de 
pedagogos talvez seja a tarefa mais importante nesse momento histórico de emergência 
de práticas e reflexões em/sobre arte nos cursos de Pedagogia do Brasil, como parte de 
um projeto de educação estética desses profissionais. 

A esse respeito, Duarte-Junior discorre sobre a necessidade dos professores 
formadores desenvolverem sua própria sensibilidade, sua própria educação estética em 
processo contínuo, com o intuito de eles conseguirem conduzir a contento outros 
processos formativos: “[...] uma educação sensível só pode ser levada a efeito por 
educadores cujas sensibilidades tenham sido desenvolvidas e cuidadas, tenham sido 
trabalhadas como fonte primeira dos saberes e conhecimentos que se pode obter acerca 
do mundo” (2010, p. 31). Será, pois, este educador sensível que poderá desencadear, 
efetivamente, ações estético-pedagógicas pela via artística, afinal, só se pode oferecer o 
que se possui. Como um professor irá, por exemplo, expor aos estudantes um amplo 
repertório de estilos musicais ou experimentar diferentes tendências de dança e do teatro, 
se ele mesmo não conheceu experiencialmente essas linguagens artísticas ou mesmo 
nunca fez uma pesquisa para tentar, minimamente, conhecer a história, as técnicas ou os 
artistas que exercem tais linguagens? 
 
4 Considerações finais 

Na trajetória de atuação do Nace até o presente momento, ao observarmos as 
diversas ações artísticas e pedagógicas exercidas, compreendemos que este Núcleo vive 
um processo de experimentações, descobertas e tentativas de delinear uma matriz 
identitária. Particularmente em relação ao teatro, o Núcleo vivenciou em sua busca, 
diversas linguagens cênicas, passando por contação de histórias, teatro de bonecos, 
teatro de rua, teatro do oprimido, teatro de palco (italiano). Sendo que tais experimentos 
se deram tanto através de oficinas e cursos como pelo processo criativo e intuitivo de 
peças. Com isso, as ações teatrais estão ainda em processo de definições, num tatear 
que é também construtivo, posto que é busca, é pesquisa.  

Sabemos que é importante fazermos escolhas sobre o tipo de teatro que queremos 
fazer, que linha teórico-prática queremos assumir como base identitária do Núcleo. 
Entretanto, passar por momentos de conhecimentos e de experimentações é, sim, 
aspecto significativo num trabalho de formação de pedagogos pela via arte-educativa.  

Aprendizagens diversas vem emergindo nessa trajetória, desde aspectos técnicos 
relacionados à linguagem teatral, à elaboração ou adaptação de textos teatrais, à 
interação grupal, ao desenvolvimento de técnicas e formas de composição cênica etc. 
Junto a isso, convive-se com a existência de algumas barreiras como certas questões 
institucionais – momentos de incompatibilidade entre as atividades extensionistas e as de 
ensino; a falta de maior apoio e investimentos para essas atividades (ampliação de bolsas 
para os estudantes, de materiais diversos, de pro labore para os arte-educadores); o 
choque de horário de alguns estudantes para participar continuamente das ações 
formativas; etc. – além de limitações pessoais de cada participante como a falta de uma 
formação teatral mais densa e o excesso de atividades acadêmicas a cumprir por parte 
dos professores e dos estudantes. 

Muitas vezes, ações pontuais e descontínuas do Nace se dão pelo fato de haver 
períodos de greves ou mesmo pelos recessos escolares presentes no calendário 
institucional da Universidade. Foram diversos os fatores que, de certo modo, impediam a 



realização de um trabalho mais intenso e estruturado. Dentre eles apontamos as questões 
institucionais ditas acima, bem como o fato das coordenadoras do Nace não residirem na 
cidade-sede da Faculdade em análise, dispondo-se apenas de dois ou três dias para 
todas as atividades acadêmicas e artísticas dentro da instituição; Mas, mesmo com ações 
teatrais – formativas e de criação – por vezes, de caráter pontual do Nace ao longo dessa 
trajetória, houve tentativas de articulações e diálogos entre diferentes sujeitos no esforço 
de se criar ações artísticas e pedagógicas aos participantes do mesmo. 

 Algumas alegrias perpassam o nosso trabalho como perceber que determinados 
estudantes, antes mesmo de tornarem-se profissionais, já intervém em espaços 
educativos como multiplicadores das oficinas e cursos que ministramos; a partir de seus 
próprios relatos, eles afirmam desenvolver trabalhos arte-educativos junto a grupos de 
crianças e também de adultos, em cursos de formação continuada. O que nos é muito 
gratificante, por vermos que estamos plantando sementes no âmbito da arte-educação. 

Apesar de todas as dificuldades elencadas, há muitos desejos de continuidade dos 
trabalhos arte-educativos, do aprofundamento de estudos e experimentações em artes, 
gerando novas construções pedagógicas tendo em vista a educação estética de 
pedagogos. 

A partir do que foi exposto, temos claro que um projeto de educação estética no 
âmbito da formação (inicial) universitária requer, além de professores que desencadeiem 
processos instigantes e mobilizadores da sensibilidade de seus educandos, um apoio 
institucional e investimentos financeiros em políticas educacionais para o ensino superior 
capazes de gerar condições para a viabilização de ações pedagógicas diversificadas aos 
mesmos. Tal projeto requer ainda muita capacidade de sonhar e de elaborar ações 
artístico-pedagógicas individuais e coletivamente, por parte dos professores universitários 
em parceria com os estudantes.  
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