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“Na verdade, sempre quis e gostei de ensinar, 

mas ensinar, sobretudo, para conhecer.” 

(Jaques Lecoq) 



 

RESUMO 

 

Cenas em vestígios: rastros de memórias do teatro na escola é uma pesquisa desenvolvida na 

Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Deputado José Martins 

Rodrigues, onde se realizou uma investigação cênica que problematiza a tríade: memória, 

escola e teatro. Considerando primeiramente os conceitos de Nora (1993) sobre memória e 

como poderiam se aplicar dentro da construção de cena no ambiente escolar, esta pesquisa 

também dialoga com Salles (2013) e suas percepções acerca do processo de criação. 

Investigando a preparação, experimentação, construção de cenas realizadas e estimuladas 

pelas memórias dos alunos na escola, resultou em um espetáculo teatral denominado Rastro, 

que problematiza as questões referentes às memórias individuais e coletivas dos alunos, 

percebendo que o ser humano investiga o passado, para compreender o presente e projetar o 

futuro, conhecendo quem fomos, influenciando quem somos e impulsionando quem seremos. 

O processo de criação teatral através de memórias revela e evidencia potencialidades 

pedagógicas e criativas. Dessa maneira, aponta-se ainda a reverberação e o impacto deste 

processo de criação nos alunos e na escola.  

  

Palavras-chave: Teatro na escola. Processo de criação. Memória e teatro. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Scenes Traces: Traces of Memories Theatre School is a research developed at EMEIEF Mr 

José Martins Rodrigues which took place a scenic research that questions the triad of memory, 

school and theater. First considering the concepts of Nora (1993) on memory and how they 

could be applied in the construction scene in the school environment, this research also 

converses with Salles (2013) and their perceptions about the creation process. Investigating 

the preparation, experimentation, building scenes performed stimulated by memories of the 

students at school, resulted in a play called Rastro, which discusses the issues of individual 

and collective memories of students, realizing that man investigates the past, to understand the 

present and plan for the future, knowing who we were, who we are influencing and driving 

who will be. The process of theatrical creation through memories reveals and highlights 

educational and creative potential in this way is still pointed to the reverberation and the 

impact of this process of creating the students and school. 

 

Keywords: Theatre school. Creation process. Memory and theatre. 
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Leitor, se você escrevesse ou desenhasse neste quadrado que está posto acima baseado em 

uma memória sua, qualquer uma delas, o que você grafaria? 

Caso deseje, grafe-o. Após grafar, rasgue, retire, amasse, faça o que bem entender. 

Transforme-a em fragmentos. 

Agora, vire a página.  

  



 

Após decompor, componha. 

Com os fragmentos da página anterior, construa à sua forma um caminho com os fragmentos 

de suas memórias. 
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1 RASTROS E VESTÍGIOS AO LONGO DO CAMINHO 

 

“Na verdade, sempre quis e gostei de ensinar, 

mas ensinar, sobretudo, para conhecer.” 

(Jaques Lecoq) 

  

É necessário situar de onde surgiu este entrecruzar entre teatro, memória e 

escola, que são os pontos direcionais desta investigação. Ainda na graduação, até mesmo 

antes mesmo de entrar nela, o desejo era de trabalhar dando aulas de teatro. Através da 

participação no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid)
1
 se foi 

pensando-praticando diversas formas de criação artística dentro da escola. Após a 

experimentação, partindo de estímulos, utilizando diversas matérias-primas, foi-se 

observando como o aluno criava. Revela-se, assim, uma das áreas dos profissionais do 

teatro: a docência artística. Ainda assim, continua existindo certo preconceito, segundo o 

qual “O profissional do teatro, para muitos, é aquele que se dedica unicamente ao palco, ao 

exercício criativo. Qualquer outra função, como a de docente, é vista como menor ou 

mesmo como um desvirtuamento da sua função primeira, ou seja, do fazer artístico” 

(TELLES, 2013, p. 18). Contudo, percebe-se que o optar pela docência não exclui o 

exercício profissional do teatro, a dedicação ao palco, pois são atividades que podem se 

fundir, sobretudo na escola, visto que dentro da sala de aula existe processo de criação, 

existe teatro. É sobre isso que se pretende pensar-praticar esta pesquisa.  

Tendo trabalhado em todos os níveis da educação básica, fundamental I, 

fundamental II e ensino médio, foi possível notar que as possibilidades de criação de cena 

na escola eram diversas, mas, como nos ensina o compositor, professor e musicólogo 

brasileiro de origem alemã, Hans-Joachim Koellreutter (2010, p. 3): “Viver no desperdício 

do mais ou menos não é a compreensão. Petiscar de tudo, não é largueza de horizontes. O 

verdadeiro estudo exige a realização clara e concreta das coisas, a concentração numa só 

coisa dentro da ampliação ilimitada do universal”. 

                                            
1
  “O Pibid é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a 

educação básica. O programa concede bolsas a alunos de licenciatura participantes de projetos de 

iniciação à docência desenvolvidos por Instituições de Educação Superior (IES) em parceria com escolas 

de educação básica da rede pública de ensino. Os projetos devem promover a inserção dos estudantes no 

contexto das escolas públicas desde o início da sua formação acadêmica para que desenvolvam atividades 

didático-pedagógicas sob orientação de um docente da licenciatura e de um professor da escola” (CAPES, 

2008, p. 1). 
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Apresentou-se, assim, durante esta pesquisa, a necessidade de delimitar um 

estímulo que direcionasse a criação no meu trabalho de professor de teatro dentro da escola. 

Pensando nisto, foi percebido que uma possibilidade para provocar essa “concentração” foi 

trabalhar tendo como estímulo as memórias da/de escola nos estudantes e perceber as 

potencialidades artísticas e pedagógicas desta para o processo de ensino. A partir dessa opção, 

surgiram diversas perguntas, que são a base de investigação desta pesquisa.  

Esta dissertação, denominada Cena em vestígios: rastros de memórias do teatro 

na escola, surgiu de algumas questões. Entre estas: qual o alcance pedagógico do processo de 

criação teatral através da memória? Numa tentativa não de responder, mas de possibilitar esta 

pergunta, apresenta-se a hipótese de que a inventividade do aluno tem influência das suas 

experiências vividas, deflagrando potenciais na criação na escola que se relacionam e 

potencializam, por sua vez, a sua própria dinâmica de formação escolar. Desse modo, quando 

um aluno questiona “Por que estudar artes se eu não vou usar isso na minha vida” 

(MUNDIM, 2013, p. 76), através desta pesquisa se quer responder, além dos outros aspectos 

que arte implica, que a vida pode ser utilizada no teatro como matéria-prima para a criação. 

De fato, foi isso a que se quis aqui talvez responder, em uma indagação das memórias desses 

estudantes, para ir forjando a criação que fez parte desta pesquisa. Ou seja, “Ensina-se teatro, 

ensina-se com teatro e ensina-se por meio do teatro; aprende-se representando, e representa-se 

para ensinar” (PIRABIBE, 2013, p. 10).  

Através da experimentação da cena, possibilita-se a cognição e assimilação da 

linguagem teatral. Abordar a memória e sua relação com a escola direciona a algumas 

percepções. O historiador francês Pierre Nora (apud GONÇALVES, 2012, p. 28), na 

apresentação de seu livro Historien public, publicado em dezembro de 2011, diz que “Depois 

de ter editado cerca de setecentos livros, resolvi editar a mim mesmo”. Após se 

autoinvestigar, investigar as memórias, conhecer-se a si próprio, decidiu, assim, editar-se a si 

mesmo a partir dessas percepções. O que se quer aqui destacar é como, no caso de nossa 

experiência pedagógica, as memórias da escola pertencem ao aluno e, ao serem investigadas, 

possibilitam uma edição dos indivíduos que eles próprios são, abrindo a possibilidade de 

poderem (re)ver a si mesmos, o que e quem foram. O teatro opera nesse contexto como um 

potencial poético de possibilidades, que transforma em arte a memória e assim a investiga 

também como material poético. 

O sociólogo e historiador austríaco Michael Pollack (1992, p. 201), caro a este 

estudo pelos seus pensamentos acerca da memória, afirma que esta é constituída por alguns 

componentes: os acontecimentos, as ações e as vivências reais; as pessoas, que são “[...] 
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personagens realmente encontradas no decorrer da vida”; e os lugares, onde os 

acontecimentos ocorreram ou tenham alguma ligação com a memória, “[...] lugares 

particularmente ligados a uma lembrança” (POLLACK, 1992, p. 201-202). As memórias são 

singulares por sua parcialidade, idiossincrasias e particularidades, mas são plurais à medida 

que preenchem lacunas existentes nas lembranças de acontecimentos com outras pessoas, 

principalmente que habitam o mesmo espaço. A memória revela, assim, o eu e suas relações 

com o mundo, com os outros, ou seja, revela um “eu-outro”. Esse “eu-outro”, o indivíduo, 

pode, ao mesmo tempo, referir-se a si e também à sua função naquele espaço, como, por 

exemplo, falar sobre o seu eu aluno, recortando espacialmente as memórias. Este é o caso 

desta investigação: a memória recortada à escola e dentro da escola a trabalhar com 

estudantes dos anos finais do ensino fundamental.  

Em termos gerais, percebe-se que a 

 
Memória não é algo do passado, é um fenômeno que traz em si um sentimento de 

continuidade e de coerência, seja ele processado individualmente ou em grupo em 

reconstrução em si, torna-se o fator preponderante para o entendimento de 

sentimento de identidade. (SANTOS, 2005, p. 5). 

 

Ser do passado não pressupõe um sentido contrário à continuidade, pelo contrário, 

pressupõe que para ser passado já foi presente e esbarra no presente ao tratar do sentimento de 

quem se é, de identidade, ou melhor, de identificação, pois essa identidade vai mudando a 

partir de sua constante relação com os outros. Desse modo, diz-se o passado não no sentido de 

pertencer ao passado, mas que passou e pertence e reverbera no presente. Vendo que, como 

diz a pensadora teatral e performer Mara Leal (2012, p. 1), com um importante estudo para 

esta pesquisa da relação entre memória e performance: “A Memória pode-se traduzir como as 

reminiscências do passado que afloram no pensamento de cada um no momento presente”. 

Essas reverberações, esses desdobramentos, essas reminiscências é que são os estímulos para 

a criação da cena, neste caso, na escola. 

Um exemplo bastante comum da pedagogia teatral é dizer que os alunos que 

fazem teatro se tornam mais disciplinados ou que eles tendem a “aprender” a se expressar 

melhor em público. Existe, de certa forma, algumas dessas “habilidades” desenvolvidas pelo 

teatro que já estão imbricadas nele, mas o que importa indagar aqui são os potenciais poéticos 

dessa arte mais do que seus potenciais instrumentais; e aqui teatro e memória se propõem a 

caminhar juntos. O potencial instrumental do teatro, ainda que possa ser visto como algo 

importante, despercebe os alcances pedagógicos mais significativos do teatro como arte na 
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escola, onde os estudantes podem se enfrentar com seus próprios questionamentos sobre o 

mundo que os rodeia. Se tornam pensadores e, por que não, produtores do/de mundo.  

Na relação teatro e memória, arquiteta-se a cena, as movimentações, as rubricas, 

os estados, os sentidos, os sentimentos, as falas e outros mais, utilizando-se de valiosos e 

complexos aspectos que se guardam em nossas lembranças, visto que “[...] a memória é falha, 

omissa, escorregadia, suspeita: muitas vezes, ela é conveniente, e não imparcial” (ARAÚJO, 

2011, p. 1), podendo, por suas contradições, direcionar-se para possibilidades cênicas plurais. 

Pode-se asseverar que o teatro compreende algumas áreas que lhes são também importantes; 

uma dessas áreas é a memória. Pode-se, de maneira pobre, atrelar o trabalho do teatro com a 

memória ao fato de se decorar textos. Mas não se refere à capacidade de se memorizar algo, 

mas à capacidade de problematizar uma lembrança e transformá-la em cena, para que possa 

gerar uma reflexão para quem faz e para quem viu o feito. 

A memória não se restringe à mente, o corpo também tem memória. Além do 

corpo, o espaço onde se habita leva em si memórias mudas, que não podem ser contadas por 

eles, porém as paredes, os muros, as texturas e as pinturas levam sobre si uma camada de 

acontecimentos que, cobertos de poeira, ali morrem e ressuscitam todos os dias. Ou seja, esses 

espaços mudos, por suas texturas, permitem ser interpretados, lidos.  

Desse modo, a escola é um dos locais em que diversas memórias podem ser 

problematizadas, criadas e atualizadas diariamente. Esse é o local de criação de conhecimento 

e local onde o ser humano inicia de fato uma importante etapa de sua vida social; por isso 

mesmo, pode-se apontar também como um espaço dinâmico na memória. Como o teatro pode 

processar poética e pedagogicamente esses apontamentos? As propostas de laboratório de 

criação, tendo a memória como estímulo, que foram realizadas na escola durante esta pesquisa 

buscaram possibilidades de respostas para esta questão onde memória, espaço e aluno 

dialogam para compor processos cênicos e refletir durante esse e seus alcances pedagógicos.  

Em meio a um furacão de sentimentos, sensações, ações, acontecimentos, entre 

outras situações, os indivíduos da escola confrontam-se com o experimentar e o experienciar 

da escola, do teatro e das memórias, retirando-as da inércia de um cérebro e trazendo-as para 

o palco, para a vida, a fim de refletir sobre essas e outras. O ambiente selecionado para esta 

pesquisa foi a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental (Emeief) Deputado José 

Martins Rodrigues
2
, por conta do revelar da necessidade de falar sobre suas memórias que os 

                                            
2
  Este local é a escola na qual o professor realizador desta pesquisa está lotado em dedicação exclusiva, 

lecionando a disciplina de Artes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental II. Localizada no bairro Jereissati 
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alunos apresentavam durante as aulas de arte. A escola tem em suas mediações uma 

população de classe baixa e, segundo a linha de base
3
 da escola, pode-se notar que o alunado 

é bastante carente, dentre os quais uma boa quantidade já teve contato com algum tipo de 

droga ilícita, além de, em sua maioria, serem filhos de casais separados. A escola atende a 

cerca de 900 alunos e funciona durante os três turnos. 

O trabalho se iniciou com alguns alunos do grupo de teatro que foi criado após 

a chegada do projeto na escola, proposto por mim. Critérios como assiduidade, 

pontualidade e compromisso com o trabalho foram determinantes para a escolha dos alunos 

que participariam desta investigação. Tendo em vista que este trabalho seria desenvolvido 

através da realização de uma obra artística, ou seja, um espetáculo de teatro, era 

imprescindível que os alunos que participassem deste pudessem seguir com ele durante o 

processo. Com um grupo composto por nove discentes, sete meninas e dois meninos, o 

trabalho começa a ser gerado. Neste trabalho serão apresentadas algumas falas desses 

estudantes que foram dadas em encontros, escritas nos diários de bordo, faladas em rodas 

de conversas, em entrevistas, entre outros
4
. Os educandos tinham uma faixa etária variante 

entre 12 e 15 anos. Os encontros com eles foram realizados duas ou três vezes por semana, 

de março a outubro de 2015, estendendo-se a fevereiro de 2016 por conta das 

apresentações do espetáculo gerado. 

O objetivo principal foi investigar o processo de criação teatral através da 

memória na escola e experimentar a memória como matéria-prima e potencializadora para 

a criação de espetáculo. Desse modo, esta pesquisa foi se dando de maneira teórico-prática, 

em que foram sendo criadas células cênicas através dos estímulos estudados com a 

finalidade de apresentar essas mesmas células para públicos diversos e constantemente 

analisando a criação. 

O período de desenvolvimento das atividades práticas da pesquisa se iniciou em 

março de 2015, quando aconteceu a coleta de informações e dados relevantes sobre a 

pesquisa; iniciando-se a formação prática teatral e laboratorial em abril, que se estendeu até 

outubro, junto com o processo de montagem e ensaio do espetáculo. O mês de outubro foi 

dedicado para as apresentações do espetáculo e os debates após cada apresentação. 

                                                                                                                                        
I, na parte central da cidade de Maracanaú, cidade que pertence à região metropolitana d e Fortaleza, no 

Ceará. 
3
  Linha de Base é o resultado de uma pesquisa realizada em cada uma das escolas da rede pública de ensino 

de Maracanaú. A pesquisa é realizada através de questionários e respondida pelos alunos e por seus pais, 

tendo como base perguntas de caráter social, relacional, comportamental, com temas da sociedade 

contemporânea.  
4
  Para resguardar a identidade dos alunos e o sigilo das informações, os nomes dos discentes serão substituídos 

por pseudônimos. 
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A realização desta investigação partiu da premissa de que a memória é um tema 

relevante para se questionar identidade, autoconhecimento e sensação de pertencimento a 

algum local – neste caso, à escola –, ou a relação entre alunos e escola. Assim, dessa 

relação, podem emergir diversas questões de cunho pedagógico, artístico e social no que 

tange ao aluno, ao professor, ao artista, ao espectador, à gestão escolar e à comunidade em 

geral. Dessa forma, foram sendo analisadas todas essas questões que serão desaguadas a 

partir desses processos de investigação, dando evidência aos diversos aspectos referentes 

aos alunos. 

Nesta abordagem, o professor assume um papel de problematizador dessas práticas. 

O músico e médico João Gabriel M. Fonseca
5
 (1997) afirma, ao comentar sobre o trabalho de 

Koellreutter (2010), que o professor ainda sem experiência ensina somente aquilo que sabe, mas 

o professor experiente ousa, desafia, incita e acaba ensinando aquilo que ainda não sabe. Já “[...] 

os que se tornam ‘mestres’ são capazes de ensinar o aluno a ‘des-aprender’, a remover as 

inúmeras camadas de verniz que a vida passa sobre nossos sentidos e emoções, para que a 

potência criativa de cada um possa se manifestar novamente” (FONSECA, 1997, s.p.). Fonseca 

(1997) ainda afirma que Koellreutter recusa o papel de “informador”, preferindo o de 

“animador”, quase sempre atuando como um “desequilibrador”. A função de desequilibrar, 

fazer desaprender, opera no terreno de possibilitar novos conhecimentos. Porém, a arte e o 

teatro se encontram, por vezes, como ocupantes das margens na escola, sendo postas em 

segundo plano, inclusive por estruturações hierárquicas educacionais de regime nacional. 

Dado que o Plano Político-Pedagógico (PPP) da escola (MARACANAÚ, 2014) 

evidencia uma inclinação para as disciplinas de Português e Matemática, onde aponta a meta 

de aumentar os índices das avaliações externas dos sistemas governamentais, como: Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)
6
, Prova Brasil

7
, Sistema Permanente de 

Avaliação da Educação Básica do Ceará (Spaece)
8
 e outras. Notando, de certa forma, 

negligência para com as outras disciplinas, tendo em vista que nessas avaliações externas só 

são verificadas as disciplinas citadas anteriormente. Isso faz com que, de certa forma, a 

                                            
5
  A partir do pensamento do escritor, sociólogo, crítico literário, semiólogo e filósofo francês Roland Barthes. 

6
  “O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado pelo Inep em 2007 e representa a 

iniciativa pioneira de reunir em um só indicador dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da 

educação: fluxo escolar e médias de desempenho nas avaliações” (INEP, 2011a, p. 1). 
7
  “A Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) são avaliações para 

diagnóstico, em larga escala, desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep/MEC). Têm o objetivo de avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema 

educacional brasileiro a partir de testes padronizados e questionários socioeconômicos” (INEP, 2011b, p. 1). 
8
  “O Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (Spaece) foi implementado em 1992 pela 

Secretaria da Educação (Seduc), com o objetivo de promover um ensino de qualidade e equânime para todos 

os alunos da rede pública do estado” (SPAECE, 2014, p. 1).  
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displicência com as outras disciplinas, entre elas a de Arte, aconteça. Isso ocorre nas 

instâncias municipais, estaduais e federais, impactando diretamente o ensino nas próprias 

escolas. Koellreutter (2010, p. 2) afirma que, para uma educação que objetive o 

questionamento crítico do sistema e à sua reprodução, é necessário “[...] que as artes e a 

estética em particular, como reflexão sobre o ato criador, encontrem lugar tão eminente 

quanto o das ciências das disciplinas tecnológicas”. Para que a escola não se torne um local 

onde meramente se “adestra” os alunos, é necessário que, como já foi sugerido, colocá-la em 

um desequilíbrio crítico, e um desses elementos desequilibradores é o teatro. Dessa forma, 

devem realizar-se os esforços necessários para se ter espaços onde o teatro e as artes de uma 

forma geral possam acontecer dentro da escola. 

Ao se falar de teatro na escola, existe uma grande resistência, dado que muitos 

ainda encaram o teatro na escola como forma de simplesmente alegorizar festas de datas 

comemorativas, não percebendo a potência pedagógica dos processos criativos, não 

conseguindo perceber as forças poético-metafóricas existentes nele, relegando-o a simplórias 

e banais comparações com as telenovelas. É preciso colocar a escola em movimento, ela não 

pode ser estanque, não pode estar inerte. É preciso pôr a escola para mover-se, mover-se 

geográfica e ideologicamente, empurrando as carteiras à procura de um espaço vazio, como 

diz a Professora Doutora Márcia Strazzacappa (2008), e empurrando ideias e pensamentos, 

colocando-os em movimento. O teatro ainda tem um espaço a galgar dentro da escola, e isso 

também constitui boa parte desta pesquisa. 

Esta pesquisa está pautada em uma pesquisa-ação: “[...] se alguém opta por 

trabalhar com pesquisa-ação, por certo tem a convicção de que pesquisa e ação podem e 

devem caminhar juntas quando se pretende a transformação da prática” (FRANCO, 2005, 

p. 485). Dessa maneira, tendo em vista que se trata de uma investigação sobre a construção 

de cena, ou seja, da prática teatral, da ação teatral, os procedimentos metodológicos de 

criação cênica realizados em conjunto com os estudantes fazem parte do pensamento desta 

pesquisa. A ação, a prática, é a ferramenta de investigação da pesquisa, que é mais potente 

nos procedimentos pedagógicos artísticos nas escolas. Mas esta investigação também vem 

de encontro a alguns pontos da pesquisa cartográfica, ao considerar que “[...] a pesquisa 

cartográfica consiste no acompanhamento de processos [...]” (POZZANA; KASTRUP, 

2009, p. 53) e “[...] tem como desafio desenvolver práticas de acompanhamento de 

processos inventivos e de produção de subjetividades” (POZZANA; KASTRUP, 2009 p. 

55-56). Acompanhar a criação pressupõe acompanhar todos os seus componentes e 
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influentes, os sujeitos criadores e seu contexto histórico-sócio-político, o campo de criação, 

o tema das criações e as formas de se criar. 

Como o processo de investigação desta pesquisa ocorreu dentro da escola, tornou-se 

válido consultar os instrumentais que apontam os conteúdos, habilidades, competências, 

objetivos de ensino de cada disciplina e para cada série correspondente. Assim, pode-se, de 

maneira mais aprofundada, validar o conhecimento, fazendo com que ele esteja pautado no que 

os parâmetros nacionais e municipais dizem a respeito da disciplina
9
. 

Uma das ferramentas de investigação utilizadas para a realização desta pesquisa 

– diretamente relacionada ao processo de criação – foram as entrevistas, quando o aluno 

pôde descrever informações, sensações e sentimentos para fazer o registro do que aconteceu 

em um determinado encontro de prática teatral. Assim, iam sendo analisados 

constantemente os procedimentos laboratoriais, as atividades, os jogos, os exercícios e os 

estímulos para criações cênicas, percebendo que essas ferramentas fizeram parte importante 

do procedimento metodológico da pesquisa-ação. Segue-se, nesse sentido, a David Tripp 

(2005, p. 460), quem aponta que na pesquisa-ação as “[...] entrevistas de grupo e análise das 

tarefas dos alunos são duas óbvias estratégias [...]”. 

Foram realizadas entrevistas abertas e semiestruturadas, para que elas 

pudessem, de uma forma mais incisiva, apontar caminhos e abrir pensamentos e ideias que 

alunos desenvolviam a partir e nas práticas teatrais. Utilizando desses recursos, pretendeu-se, 

mais abertamente, captar, ouvir, perceber o que os alunos sentiam e percebiam e de que 

forma eles lidavam com as situações apresentadas nas ações metodológicas desta 

pesquisa. Optou-se por aplicar questionários para coleta de dados, os quais continham 

perguntas subjetivas e objetivas. Nesse caso, os discentes optaram por respostas que 

tratavam de assuntos como memórias, teatro e escola. Percebeu-se ainda que essas 

questões nutrem a pesquisa, a qual modifica seu campo, formando um sistema de 

retroalimentação em que um alimenta o outro, ou, conforme a pesquisa-ação, uma espiral 

cíclica
10

 em que a percepção de algo reverbera no planejar e executar da ação posterior , e 

assim sucessivamente. 

                                            
9
  Foi realizada a análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997 e 1998), assim como a análise 

das indicações da disciplina de Artes do ensino fundamental II do município do Maracanaú. Este último é um 

material disponibilizado como mapa curricular, onde se indicam os conteúdos, habilidades e competências que 

o aluno deve desenvolver em cada série e em cada disciplina. 
10

  “Kurt Lewin (1946) considerava que a pesquisa-ação é um processo de espiral que envolve três fases: 1. 

planejamento, que envolve reconhecimento da situação; 2. tomada de decisão; e 3. encontro de fatos 

(fact-finding) sobre os resultados da ação” (FRANCO, 2005, p. 487).  
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Além das entrevistas, foram gerados também laboratório de criação e 

experimentação cênica, nos quais também se deu esse movimento em espiral. A cada 

laboratório de criação eram suscitadas algumas questões que reverberavam na realização 

do próximo laboratório. A partir das entrevistas, os estudantes trabalharam com narrativas 

cênicas, propostas por eles mesmos na sala de trabalho. Desse modo, essa ação modificava 

o planejamento da próxima ação, gerando uma espiral em que o hoje influenciará no 

próximo laboratório, ensaio, encontro. Aqui se encontra a chave de uma pesquisa-ação, 

como diz a pesquisadora Maria Amélia Franco (2005, p. 498), a partir de René Barbier 

(2002, p. 117): “[...] que o verdadeiro espírito da pesquisa-ação consiste em sua 

‘abordagem em espiral’”. 

Significa que “[...] todo avanço em pesquisa-ação implica o efeito recursivo em 

função de uma reflexão permanente sobre a ação”. Pensando nisso, no decorrer dos 

laboratórios de criação, através das avaliações realizadas em forma de conversa ao final de 

cada sessão, eram elencados pontos que pudessem basear os próximos encontros. O que se 

deu foi que um encontro nutria o outro, modificava-o em potencial. Para que essas 

propostas de intervenção ocorressem de maneira mais continuada, foi necessário que elas 

fossem registradas de diversas maneiras; pensando nisso, “[...] é conveniente gravar as 

conversações para uma posterior análise e do uso do diário de campo, como instrumento 

que se utiliza para anotar informações, observações e reflexões pertinentes ao trabalho de 

equipe de pesquisa” (BALDISSERA, 2001, p. 12). 

O Diário de Bordo foi um instrumento pedagógico bastante potente para esta 

pesquisa, fazendo parte das memórias que eram postas em jogo pelos estudantes nos 

ensaios teatrais. Assim, o diário era o local onde os alunos experimentadores grafavam e 

podiam descrever, escrever, desenhar e riscar o que iam experienciando, apontando os 

seus pontos de vista. O diário também funciona como recurso didático para o 

acompanhamento do professor e para as propostas de novos laboratórios e ações, sem 

deixar de levar em consideração que é um instrumento de autoanálise em que se podem 

notar as percepções dos alunos em registros feitos por eles. Sobre o regist ro do processo, 

pode-se ver que: 

 
A pesquisa requer o registro rigoroso e metódico dos dados. Esse trabalho precisa 

ser constantemente realizado. Há autores, entre eles, Lavoie, Marquis e Laurin 

(1996) ou mesmo Morin (1986), que chegam a falar da necessidade de um ‘diário 

de bordo’ como um instrumento necessário para consignar os dados recolhidos 

durante todo processo de pesquisa. Sendo ou não jornal, importa que seja um 

registro diário e cotidiano, de forma a objetivar o vivido e o compreendido. Esses 

registros de dados e fatos incluem, entre outros: • referências dos acordos 
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estabelecidos para o funcionamento de grupo; • dados referentes a compreensões, 

interpretações, sínteses das leituras de fundamentação teórica; • descrição de 

atividades e práticas do grupo; • sínteses das reflexões e decisões grupais; • 

caracterização das mudanças institucionais e administrativas que estão ocorrendo; 

• descrição da participação dos elementos do grupo. Esses dados são discutidos, 

refletidos, apropriados, ressignificados pelo grupo, principalmente por meio das 

espirais cíclicas, transformando-se gradativamente em conhecimentos do 

processo de pesquisa. Essas compreensões/interpretações/análises/revisões 

precisam ser processadas sob forma de registros críticos. (FRANCO, 2005, p. 

499). 

   

No contexto desta pesquisa, tendo em vista que, por diversas vezes, não se 

conseguem “traduzir” algumas sensações em palavras, foram usados também como recurso de 

registro no diário: a imagem ou até mesmo o som. 

Após as experimentações cênicas e os laboratórios, começaram-se a formar as 

cenas do espetáculo, dando surgimento à dramaturgia, ao figurino, à luz, ao corpo, à voz, à 

sonoplastia e aos diversos elementos componentes da cena. Ensaiar, repetir, limpar, 

destinar ações, figurinos, roupa, maquiagem, cenário, entre outros elementos, tudo isso se 

converteu em processo que também precisou ser investigado, tendo em vista que se estava 

tratando da criação de uma proposta poético-pedagógica de espetáculo cênico em uma 

escola. Assim,  

 
Para a análise e avaliação das práticas, será necessário um trabalho contínuo para 

que os participantes se envolvam em auto-observação, observação de outros, 

refletindo sobre as transformações na realidade que as ações práticas produzem, 

reconstruindo suas percepções, construindo novas teorias sobre as práticas, 

trocando e analisando intersubjetivamente suas compreensões. (FRANCO, 2005, 

p. 500). 

 

Os alunos, durante a experimentação dos laboratórios, montagem de cenas e 

ensaios, observavam os parceiros de trabalho e a si próprios e teciam comentários sobre 

suas percepções no diário de bordo e nas rodas de conversa. Já em relação à análise de 

produto, o espetáculo foi pensado para ser apresentado em diversos ambientes, como a 

própria escola, teatros, em associações, percebendo-se esse ato de externar como um 

explorar desse Rastro dos alunos através da linguagem teatral publicamente. Foi 

considerando também que os alcances da realização deste projeto se desse em quatro 

dimensões: 1) nos alunos (como investigadores da criação teatral e como alunos em si); 2) 

no professor (com relação aos seus preceitos metodológicos de criação e ensino); 3) na 

escola (tendo em vista as implicações e desdobramentos pedagógicos); e 4) na comunidade 

em geral (na percepção do produto como narrativa memorial de outrem). Desse modo, pode-se 

entender que a ideia-chave que cruza esta pesquisa atrela memória, o processo cênico, na 
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dimensão eminentemente pedagógica da arte, do teatro, na escola, fora das margens 

instrumentais onde comumente se ensina na escola arte.  

Com relação ao nome do projeto do espetáculo gerado – Rastros –, a partir das 

pesquisas e dos capítulos desses escritos, dá-se pelo motivo que o termo “rastro” relaciona-se 

com as marcas que ficam a partir de algo que se faz. Desse modo, vale pensar sobre os “[...] 

sentidos possíveis da palavra rastro: rastros sobre os quais trabalha o historiador (escritos e 

eventualmente arquivados); impressão enquanto afecção resultante do choque de um 

acontecimento notável, marcante; e, por último, a impressão corporal” (OLIVEIRA; 

TEDESCHI, 2011, p. 47).  

Rastros são os vestígios deixados. Tendo em vista que se está trabalhando com 

memória, atinge-se diretamente a perspectiva desta pesquisa, da reflexão de um passado por 

parte dos alunos, de algo que já foi vivido. Trata-se, evidentemente, de uma reflexão que seja 

produtiva para a cena, ou seja, em cena, sobre a potencialidade de ter memórias e articulá-las, 

trançando passado, num palco presente, projetando futuro. Os vestígios, os fragmentos de 

lembrança, os pedaços de ontem em jogo, jogo de teatro, fragmentos de passado em cena. Por 

onde se passa, ficam vestígios; deixando-se rastros, deixa-se um pouco de si e leva-se um 

pouco de onde se passou.  

Os capítulos desta dissertação se chamam rastros porque se deixa, durante a 

construção deles, um pouco das experiências que foram vivenciadas e se leva, o que durante 

sua construção foi-se incitado a buscar. São rastros de conhecimentos, rastros de teatro, 

rastros de memórias, rastros de escola, rastros de artistas, rastros de vestígios e rastros de 

rastros. Mas, afinal, o rastro serve para quê? Para indicar de onde veio aquele caminho, 

rastrear o ontem para perceber o hoje e suas movimentações. Desse modo, divide-se este 

trabalho em cinco rastros.  

No rastro 1, que se denomina Rastros e vestígios ao longo do caminho, encontra-se 

a introdução das abordagens e conceitos desta dissertação (este é o capítulo que se lê agora). 

Perpassando pelo percurso formativo do pesquisador até a delimitação do tema e investigando 

como se intercruzam as ideias de teatro, memória e escola. A intenção aqui é dar a ver o 

ambiente teórico, prático, artístico e pedagógico desta pesquisa: alunos e locais escolares e 

suas características. Reflete ainda sobre o que vem sendo pensado da cena na escola e faz um 

suporte metodológico baseado na pesquisa-ação, observando as aproximações com a 

cartografia que visa apontar processos.  

No rastro 2, que se denomina Rastros de memória, de teatro e de escola, 

realiza-se uma problematização da memória como lugar; da escola como lugar de memória 
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desvendada pelo teatro; e do teatro, que materializa essa memória, seguindo os preceitos do 

historiador francês Pierre Nora (1993) e de outros teóricos que abordam a questão da 

memória. Aqui se quer relacionar teatro, escola e memória a partir da teoria desse autor. 

Para isso, foram aplicados, também, questionários de investigação sobre essa tríade, assim 

como se fez a tabulação das respostas e reflexões dos dados coletados. Abordam-se ainda 

reflexões acerca dos conceitos de memórias individuais e memórias coletivas do sociólogo 

francês Maurice Halbwachs, cujo pensamento é apontado por diversos pensadores como um 

levantamento crítico contra as histórias oficiais, relacionando esta teoria com a prática 

cênica aqui desenvolvida. 

Nesse rastro, reflete-se ainda sobre o levantamento, por meio de questionários, 

dos temas, aspectos e questões que os alunos apontaram como sendo interessantes na escola. 

Apontamentos que foram realizados para perceber quais as áreas delimitadas das memórias 

que seriam processadas nos laboratórios de criação. Desse modo, foi-se realizando o 

planejamento dos laboratórios, percebendo a já referida espiral cíclica, de como essa espiral se 

relacionava com a cena e com a educação. 

No rastro 3, que se denomina Rastros do processo de criação através da 

memória, aborda-se especificamente o processo de criação teatral desenvolvido na escola, 

tendo com suporte os conceitos sobre processos de criação em artes da linguista brasileira 

Cecília de Almeida Salles (2013). Levando em consideração ainda as questões entre cena e 

memória, interrogando quais são os campos de possibilidades que a memória abre para o 

teatro e este procedimento dentro da escola na atualidade. Pensa-se o percurso criativo, 

possibilitando, assim, o emergir das memórias, que foi a matéria-prima para a criação aqui 

desenvolvida. Aqui o tema da memória foi desenvolvido, como já referido anteriormente, com 

as indicações para a disciplina Arte dentro da linguagem teatro, propostas para o ensino 

fundamental tanto pelas instituições nacionais (Parâmetros Curriculares Nacionais de Artes) 

como pelas instituições da cidade onde se encontra a escola. 

Assim sendo, nesse rastro, também será abordado um dos aspectos mais 

importantes do processo de iniciação teatral aqui desenvolvido, que pretendeu dar base ao 

aluno para que desenvolvesse sua própria criação, para que ele percebesse as relações entre o 

teatro realizado, ensinado e problematizado dentro de uma escola, questionando-se: “Como os 

estes dois universos dialogam, teatro e escola? Eles dialogam de fato? O que acontece?”. 

Após esse processo de base teatral, aborda-se o trabalho prático, que inicia o 

contato entre teatro e memória, sendo importante aqui o pensamento de Augusto Boal 

(2009), sobretudo seu livro Jogos para atores e não atores, no qual ele separa alguns jogos 
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criados por membros do teatro do oprimido na categoria Memória dos sentidos, em que 

explora a memória e suas potencialidades como jogo teatral. Também será importante aqui a 

percepção-memória, que são estímulos de trabalho com a cena propostos pela pesquisadora 

Mara Leal (2013).  

No rastro 4, que se chama Rastros dos rastros no teatro e na escola, abordam-se 

as análises dos instrumentos-procedimentos utilizados durante o processo de criação, a 

saber: os diários de bordo, as rodas de conversas e os registros sonoro-visuais, percebendo 

suas potências como ferramentas de pesquisa, refletindo-se a respeito de como dialogam 

esses elementos entre o teatro-educação e o processo criativo, entre o processo de ensino-             

-aprendizagem e o processo de criação. 

A estruturação dramatúrgica e da montagem das cenas e os ensaios do espetáculo 

Rastro serão aqui analisados. Tomando como base os Diários de Bordo e suas anotações, dos 

alunos e do professor, notando a teatralização do que era apenas uma narrativa mental e que 

passa a ser uma cena, levando em consideração os escritos dos alunos, fazendo conexões e 

diálogos com os autores do processo de criação e da criação da cena e discutindo a memória 

pessoal na escola, o aluno como produtor de memória individual e logo formador de uma 

memória coletiva.  

Discute-se ainda sobre a obra construída, o espetáculo Rastro, a análise de 

aspectos do espetáculo, fazendo uma conexão comparativa entre o projeto, o processo e o 

produto artístico. Como a memória se transformou em cena? Quais modificações foram 

necessárias? Em que a cena potencializou a memória? A narrativa memorial tornando-se cena, 

tornando-se objeto estético passível de interpretação. Aqui se abordam também outras 

questões: quais as potencialidades das lacunas das memórias dos alunos? Elas podem ser 

preenchidas por outras situações? Como se dá a interpretação de uma memória que não é 

exatamente sua? Porém, ele também nos pertence coletivamente. Quais, de fato, foram as 

experiências dos discentes durante esse processo que concomitantemente foi formativo e 

criativo? Como o aprendizado dos educandos do grupo de teatro que participaram reverbera 

dentro da sala de aula? E dentro da escola? 

No rastro 5, que se denomina Rastros pedagógicos e criativos – Reverberação do 

processo: os rastros conclusivos, aborda-se a reverberação de todo o processo criativo nos 

alunos, professores e na escola em geral, percebendo as assimilações de memória, identidade 

e pertencimento, observando ainda os aspectos referentes ao comportamento, ao estado de 

ânimo e autonomia do conhecimento pelos próprios alunos, além da percepção crítica e do 

estímulo ao pensamento.  
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Leitor, se você fosse convidado a construir um autorretrato que tivesse como 

inspiração suas memórias da escola, como você o faria? 

Caso queira, sinta-se à vontade para compor esse autorretrato.  
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2 RASTROS DE MEMÓRIA, DE TEATRO E DE ESCOLA 

 

Quer se pensar aqui na tríade memória-teatro-escola. Quanto tem da memória no 

teatro? Quanto tem do teatro na escola? Quanto tem da escola na memória? Quais são esses 

ambientes de interseção? Quais operações, situações e locais podem ser comparados? A 

ordem de colocação das palavras na tríade aqui apresentada não implica uma maior 

importância da primeira ou demérito das outras; assim, durante os textos, ao ser citada a tríade 

aqui problematizada, poderá ser encontrada com ordem variada de organização. Porém, a 

organização das palavras pode revelar qual dos elementos da tríade está em evidência. O que 

interessa pensar aqui são as áreas de interseção que se apresentam no contato dos elementos 

da tríade, entendendo-se cada um dos elementos como área movente.  

Vale iniciar aqui com a fala de uma das alunas do espetáculo durante um 

laboratório. Ela diz: “Quando eu chegava na escola que eu via diversas pessoas, tinha a 

impressão de estar em um palco, em que todos interpretavam o seu eu no dia a dia da escola” 

(ESPETÁCULO RASTRO)
11

. A discente Josefa compara o ambiente escolar com os palcos do 

teatro, trazendo à tona essa ideia de espetacularização do cotidiano dentro da escola, nesse 

caso apontando para alguns hábitos engessados da escola e que tocam o campo da 

representação, da interpretação. O teatro da escola e na escola faz com que, com olhos 

poéticos, consiga-se notar o teatro como escola e a escola como teatro, onde “[...] tem 

professor, tem aluno, tem ensinar e tem aprender” (JOSEFA, 2015, notas de aula). 

A aluna aborda o “ensinar e aprender” entendendo a escola como esse lugar de 

aprendizado. Aqui se podem comparar estes dois termos, escola e memória, considerando os 

pensamentos da pesquisadora Maria Roseli Sousa Santos (2005), quando pensa sobre a 

produção de saberes e a sua relação com a memória e a identidade. A mesma considera que os 

conhecimentos construídos possuem a marca da forma como se compreende o mundo e que 

essa compreensão depende de sua história (de vida), suas memórias. 

Pode-se considerar então a escola como uma potência de produção de saberes. Aqui 

já se esboça uma relação entre escola e memória, partindo da afirmação de Santos (2005), a qual 

aponta a memória como um campo intrinsecamente relacionado com a produção de saberes, 

saberes estes que são apontados não como mero acúmulo quantitativo de conhecimentos. Aqui se 

entende a memória como uma problematizadora que movimenta os conhecimentos e que não 

simplesmente os deposita em algo, mas faz com que eles sejam abalados, transformados. Aqui se 

                                            
11

  Texto retirado do Caderno de Bordo da aluna Josefa, o qual foi transformado em texto dramático do 

espetáculo Rastro.  
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abre uma ideia de escola como local onde o conhecimento é posto em movimento, onde ele é 

estremecido e as ondas geradas a partir dessas vibrações podem produzir saberes, memórias e, 

por que não dizer, também escolas. 

Relacionando agora teatro e memória, aludindo a ela como o palco, podem-se 

notar diversos aspectos intercedentes, como, por exemplo, o fato de algumas memórias 

estarem no proscênio de nossas lembranças, encontrando-se em evidência e sendo facilmente 

rememoradas; outras já se encontram atrás das coxias e não aparecem na cena. Essas cenas 

esquecidas se encaixariam com aquilo que não está na cena nem nas coxias, passaram pelo 

teatro e pela memória e foram descartados, porém não desaparecem por completo, 

influenciando, de alguma ou outra forma, nas lembranças e na própria cena.  

Nesse sentido, os esquecimentos também são importantes de considerar no 

processo criativo, visto que os mesmos provocam cena. Assim, o esquecimento não deve ser 

tratado como uma forma, “[...] mas como o avesso de sombra da região iluminada da 

memória” (OLIVEIRA; TEDESCHI, 2011, p. 47-48). Não está sob as luzes, está na sombra. 

É a parte não iluminada, o escuro, aquilo que não pode ser visto, o que não quer dizer, que 

não pode ser ouvido ou ser sentido, ou que não pode interferir na mesma memória. Como 

isso se relaciona com nossa tríade: memória, teatro e escola? O que de fato a memória pode 

influenciar na escola? Onde os conhecimentos teatrais podem ser problematizados através 

do trabalho com a memória?  

 

2.1 O lugar de memória no teatro e na escola 

 

O que seriam os lugares de memória? De que forma esses poderiam ser 

problematizados na escola e no teatro? Para iniciar as questões relativas aos lugares de 

memória, é necessário tomar ciência do que Pierre Nora (1993, p. 15) diz: “O que nós 

chamamos de memória é, de fato, a constituição gigantesca e vertiginosa do estoque material 

daquilo que nos é impossível lembrar, repertório insondável daquilo que poderíamos ter 

necessidade de lembrar”. Essa vertigem citada pode ser identificada pela dificuldade de fazer 

mapeamentos pela memória. São lugares transitórios e variantes, vacilantes, vertiginosos. 

Assim operam os lugares de memória conceituados por Nora (1993), eles, quando 

colocados em um contexto, evocam sentidos que podem ser compartilhados com os outros, 

tendo em vista que “[...] nenhum lugar de memória escapa aos seus arabescos fundadores” 

(NORA, 1993, p. 23). Desse modo, entender de onde eles vêm se torna importante na hora de 

querer indicar sentidos e trilhar caminhos. Esses lugares de memória, sem estarem ligados a 
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um contexto, ainda provocam questões, porém de maneira vaga. Para que um lugar possa 

provocar sentidos, deve ser contextualizado.  

Nora (1993, p. 12) dá algumas indicações do que são os lugares de memórias, 

inicialmente apontado que “[...] os lugares de memória são, antes de tudo, restos”, mostrando 

que os vestígios são os que formam os lugares de memórias. São esses restos de 

acontecimentos, esses vestígios, fragmentos de ações que “sobraram” e habitam/habitaram 

aquele lugar, que possibilitam a constituição desse espaço como um lugar que justamente, por 

meio de seus vestígios, evoca memórias. Desse modo, o que habita aquele espaço são restos, 

tornando-o um lugar, um lugar de memória. E esses lugares de memórias apresentam-se 

necessários, porque é por meio deles que são evocadas e tornam-se vivas as memórias, 

impedindo que essas sejam esquecidas ou negligenciadas. Assim, o lugar de memória é um 

documento, um arquivo. É necessário criar arquivos.  

Entre a necessidade de se registrar as memórias, diz-se que “[...] os lugares de 

memória nascem e vivem do sentimento que não há memória espontânea, que é preciso criar 

arquivos [...]” (NORA, 1993, p. 13). Assim, o lugar de memória se caracteriza como um 

arquivo que guarda subjetivamente diversas possibilidades de memórias, sendo que esse 

arquivo não pode ser aberto por qualquer pessoa. Para que a pessoa entenda o arquivo e 

dialogue com ele, é necessário ela ter gerado vínculos com aquele lugar e naquele espaço ter 

guardado restos, as memórias, assim, dando sentido – ou sentidos – àquele lugar de memória 

onde estão os seus fragmentos. Mas que tipo de arquivos pode ser eficaz para se 

problematizar a escola? É necessário pensar um arquivo que seja movente, da mesma forma 

que a memória o é, um arquivo que possa possibilitar questões geradas sobre os próprios 

restos. Esse arquivo transformaria os restos em cena e as cenas em rastros de escola, de 

memória, de vidas, de histórias. Rastros de rastros provocadores de rastros.  

Esses lugares se tornariam um pontapé inicial para a criação da cena, tendo em 

vista que “[...] há locais de memória porque não há mais meios de memórias” (NORA, 1993, 

p. 7). A palavra “meio” nessa citação se refere ao acontecimento, ou seja, existem lugares de 

memórias, pois os acontecimentos, as vivências, já não existem mais, são memória. Nora 

(1993) direciona que os lugares de memória cumprem a função de reativar as memórias dos 

acontecimentos que já não existem mais, assim os lugares existem pela inexistência dos 

meios. Com isso, pode-se pensar que se perder dentro das memórias, dentro das lembranças, 

faz com que se possibilite visitar lugares nunca visitados, mas que foram indicados por 

alguma memória. Tendo a memória como a possibilidade para o pontapé inicial para criação 

da cena, entende-se o teatro, a cena, como esse lugar de memória que evocará lembranças e 
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esses vestígios. Mas, para isso, torna-se necessário entender os três sentidos do que Nora 

entende por lugar. 

Nora (1993) identifica três tipos de lugares: material, simbólico e funcional, 

onde cada um obedece a algumas características. Sobre o lugar material, onde é evidente a 

materialidade no sentido físico, da possibilidade de toque, pois se trata de objetos, de 

materiais. Nora (1993) chama a atenção para o fato de que, ainda que esse mesmo possua 

uma aura simbólica, para que seja realmente um lugar de memória, é necessário que, através 

da imaginação, gere símbolos e sentidos a partir destes, caso contrário seria constituído 

apenas por simples objetos, não representando, portanto, um lugar de memória. Exemplos 

seriam casas, roupas, cadeiras ou quaisquer materiais físicos. Sobre o lugar funcional, 

aponta para uma função, que será um lugar de memória se for objeto de ritual no seguinte 

sentido: ele precisa, através do contexto, fazer sentidos para uma determinada situação 

comum, a exemplo de um conjunto de práticas consagradas, como a leitura de um 

testamento ou outros rituais, ou seja, aquele elemento mostra-se lugar de memória 

atrelando-o a um ritual ou situação. Já os lugares simbólicos obedecem a casos que são 

dotados de significação, a exemplo de um minuto de silêncio, em, que, através dessa 

situação podem ser rememoradas diversas outras circunstâncias, tornando-se, assim, um 

lugar de memória, tendo em vista que essas mesmas o evocam. 

Neste estudo, interessa sobretudo o que Nora aponta com a coexistência desses 

três tipos de lugares, aqui um acaba tocando nos campos dos outros, ocorrendo uma 

hibridização entre esses três tipos. Esses podem ser levados aos laboratórios para a criação de 

cena, no sentido que os lugares de memórias evocados podem emanar de lugares materiais: 

como os objetos da escola, carteiras, lousas, giz; de lugares funcionais: como um tratado de 

normas de convivência; e de lugares simbólicos: como a sirene e outros sons da escola. Esses 

mesmos serviram de base para a realização dos laboratórios de criação em nosso processo de 

pesquisa junto aos alunos na escola.  

Através desses tipos de lugares de memória, foi realizada uma investigação cênica 

que quis problematizar as memórias dos estudantes daqui derivadas, em formato de cenas, as 

que se constituíram também como um novo lugar de memória. Para “[...] Nora, os lugares de 

memória são espaços criados pelo indivíduo contemporâneo diante da crise dos paradigmas 

modernos, e que com esses espaços se identificam, se unificam e se reconhecem agentes de 

seu tempo [...]” (ARÉVALO, 2004, p. 6). Dessa forma, vê-se que o lugar de memória é 

também uma criação do indivíduo, onde ele pode se identificar e se reconhecer na condição 

de construtor e crítico de seu tempo.  
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É necessário ainda tornar claro que a memória remete ao passado, tendo em 

vista que ela só existe a partir do momento que algo aconteceu. Ainda se valendo da ideia 

de restos apresentada por Nora (1993), pode-se dizer que o resto só pode existir após a 

existência de uma completude, o fragmento só pode existir após a existência do 

acontecimento. Ainda “[...] fala-se tanto em memória porque ela não existe mais” (NORA, 

1993, p. 7). Contudo, apesar de a memória remeter ao passado, ela “[...] é um fenômeno 

sempre atual, um elo vivido no eterno presente” (NORA, 1993, p. 9). É um passado que 

coloca o presente em movimento, que problematiza, que oscila, que critica, que põe e 

provoca deslocamento de espaço, corpos e ideias. Um passado impulsionador de um 

presente, de uma cena presente, de uma cena feita hoje provocada pelo ontem, percebendo 

que “[...] a memória não se acomoda a detalhes que a confortam, ela se alimenta de 

lembranças vagas [...]” (NORA, 1993, p. 9). Ao invés de a memória acomodar-se, ela 

incomoda e, através do incômodo, gera ondas, lugares, restos e rastros. 

Ao se trabalhar a cena e a memória, foi necessário catar os restos, juntar os rastros, 

para que eles pudessem virar cena e, a partir dela, serem criados novos restos, novos lugares de 

memórias e novos rastros. A cena aqui pode ser vista como um arquivo, um resto, um espaço 

ocupado por memórias, em que essas são evocadas e problematizadas. Um arquivo efêmero, 

que se consome como fogo, que a cada apresentação é diferente, no qual a cada apresentação e a 

partir de cada público, de cada contexto, sentidos diferentes são direcionados. Esse arquivo que 

a cena está se propondo a ser, como lugar de memória, trata-se de um arquivo que recorta as 

lembranças e faz um mosaico delas, pensando na perspectiva de que, para que essas mesmas 

sejam problematizadas em cena, é necessário congelar os acontecimentos do passado para que 

eles possam ser lembrados, no sentido em que afirma Nora (1993, p. 22): 

 
[...] a razão fundamental de ser de um lugar de memória é parar o tempo, é bloquear 

o trabalho do esquecimento, fixar um estado de coisas, imortalizar a morte, 

materializar o imaterial para – o ouro é a única memória do dinheiro – prender o 

máximo de sentido num mínimo de sinais, é claro, e é isso que os torna 

apaixonantes: que os lugares de memória só vivem de sua aptidão para a 

metamorfose, no incessante ressaltar de seus significados e no silvado imprevisível 

de suas ramificações. 

  

Note-se que essa parada temporal acontece de forma instantânea. O que vai 

acontecendo fica congelado e marcado no passado, ou seja, deixa rastros, restos. Parando o que 

nunca para, fixando o eternamente oscilante, criam-se, assim, falando de nosso processo de 

criação, signos memoriais e teatrais, em que a significância oscila vacilantemente entre a 

realidade vivida, os restos pessoais dos e das estudantes e a própria reverberação dessa 
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realidade, entendendo a metamorfose inerente como uma forma de mudar e reformar, 

possibilitando diversos sentidos do próprio real através dos restos pessoais, tendo em vista que 

 
[...] os lugares de memória não têm referentes na realidade. Ou melhor, eles são, eles 

mesmos, seu próprio referente, sinais que devolvem a si mesmos, sinais em estado 

puro. Não que não tenham conteúdo, presença física ou histórica; ao contrário. Mas 

o que faz lugares de memória é aquilo pelo que, exatamente, eles escapam da 

história. (NORA, 1993, p. 27). 

  

Colocando em crise a própria realidade, duvidando dela, questionando seus 

princípios e seus preceitos, os lugares de memória encontram referentes neles próprios, pois 

eles próprios são os resquícios do real, ou seja, para ser mais preciso, escapam ao real, ao 

estabelecido. Tomando isso por base, os lugares de memória podem trazer em si a 

possibilidade de dilatação do real; e é nesse movimento como resto que o teatro encontra a 

sua força poética. A memória aqui não é um mundo acabado, mas sim vertiginoso; restos que 

devem entrar em cena modificando o aparato teatral, convulsionando sua linguagem, gerando 

novas possibilidades poéticas.  

A inexistência fronteiriça entre restos dos acontecimentos reais e dos próprios 

lugares de memórias evidencia o campo de criação em que o teatro pode trabalhar, exatamente 

nesse território hibridizado em que se brinca e se perde, dado que “[...] os lugares de memória 

não são aquilo a partir do que se lembra, mas lá onde a memória trabalha; não a tradição 

mesma, mas seu laboratório” (NORA 1984 apud GONÇALVES, 2012, p. 39). O lugar de 

memória de fato é que faz com que a memória seja posta em movimento, seja trabalhada, seja 

deslocada, caotizada, desestruturada e reestruturada dentro de uma perspectiva experimental, 

assim o lugar de memória se apresenta como um laboratório de memórias. 

Porém, onde se criará lugares de memórias? A partir de quem? Quais os campos 

que podem ser trabalhados? Como a relação teatro e memória pode ser operada na escola? De 

que forma funciona? Como seria trabalhada?  

 

2.2 O que a escola pensa sobre memória? 

 

Para responder a alguns desses questionamentos acima, recorreu-se à própria 

escola para sondar o que os alunos pensavam. Dessa maneira, como professor, junto com os 

alunos do Grupo de Teatro, elaboraram-se algumas questões
12

 relativas à memória, à escola e 

ao teatro. O levantamento foi feito com os alunos dos 8
os 

e
 
9

os 
anos da escola. 

                                            
12

  O questionário na íntegra, na forma como foi aplicado, pode ser consultado nos Apêndices. 
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O primeiro questionamento sugerido pelos alunos foi “Você acredita conhecer-se 

por completo?”. Cerca de 60% do total de alunos questionados responderam que acreditam que 

não se conhecem por completo ou que se conhecem parcialmente.
13

 Assim, foi-nos revelado o 

sintoma do não entendimento total de si e da falta de propriedade ao falar do seu eu. 

A partir da afirmativa do historiador Michael Pollak (1989, p. 12), de que “O 

passado longínquo pode então se tornar promessa de futuro e, às vezes, desafio lançado à 

ordem estabelecida”, realizou-se a pergunta: “Você acredita que seu passado influencia seu 

futuro?”. Diante desse questionamento, 73% dos alunos questionados responderam que sim, 

que o passado influencia no futuro
14

 deles; dentre esses, 52% acreditam que a influência 

ocorre tendo em vista as consequências das suas ações do passado e outros 21% não sabem 

explicar o porquê
15

, mas, ainda assim, acreditam nessas influências. 

Na construção das questões, após se elaborar a pergunta sobre a influência do 

passado no futuro, foi sugerido por uma aluna
16

 também questionar
17

: “O que você faz hoje irá 

influenciar quem será amanhã?”. Essa questão também partiu da seguinte percepção, 

comentada por Araújo: “É a lembrança que organiza e dá sentido ao presente, e também é a 

partir dela que se projetou nosso futuro, visualizando possibilidades a partir de nossas 

experiências pregressas” (2011, p. 1). Dessa forma, o passado dá sentido(s) ao presente, fazendo 

com o que é feito hoje – que brevemente será ontem – influencie o amanhã. Cerca de 70% dos 

entrevistados acreditam que sim, que o hoje influencia o amanhã
18

. 60% dos entrevistados que 

acreditam nessa influência apontam que essa acontece também a partir das consequências das 

próprias ações e outros 16% não sabem explicar como se dá esta influência
19

. 

Outra questão levantada, tendo em vista uma análise do passado e reconhecimento 

da reverberação do passado no presente, foi: “As memórias de suas experiências te ajudam a 

tomar decisões?”. Nas respostas, foi evidenciado que 93% dos que responderam acreditam que 

sim, que as memórias das experiências influenciam nas decisões
20

, na medida em que, como diz 

a frase escrita ao lado de um dos questionários por um dos entrevistados, “[...] aprende-se com 

o que foi vivido”. 

Outro ponto levantado foi sobre a capacidade de guardar as coisas na memória. Foi 

levantado por alguns alunos a ideia de que gostariam de esquecer algumas coisas, retirá-las de 
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  Conforme você pode conferir no Gráfico 1, presente nos Apêndices. 
14

  Conforme você pode conferir no Gráfico 2, presente nos Apêndices. 
15

  Conforme você pode conferir no Gráfico 3, presente nos Apêndices. 
16

  Registro do Diário de Bordo que realizei como professor no processo de elaboração do questionário.  
17

  Aluna do 8º ano B da Emeief Deputado José Martins Rodrigues. 
18

  Conforme você pode conferir no Gráfico 4, presente nos Apêndices. 
19

  Conforme você pode conferir no Gráfico 5, presente nos Apêndices. 
20

  Conforme você pode conferir no Gráfico 6, presente nos Apêndices. 
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vez da memória, porém não o conseguiam, e assim surgiu a questão: “Poder ter memórias para 

você é bom?”. 64% acreditam que a capacidade de ter memórias é boa e outros 34% acreditam 

que mais ou menos
21

. Alguns ainda comentaram que nem sempre é bom lembrar, mas tem seus 

benefícios, concluindo que o ideal seria poder optar por quais lembranças seriam guardadas. 

A partir do apontamento de querer guardar algumas lembranças e desejar esquecer 

outras, revela-se que existe uma espécie de juízo de valor com os acontecimentos que geram 

memória, gerando boas e más memórias. Araújo (2011, p. 2), ao tratar do diálogo entre os 

textos O outro, do escritor argentino Jorge Luis Borges, e A Caixa de areia ou eu era dois em 

meu quintal, do escritor brasileiro Lourenço Maturelli, afirma que os dois textos, cada um em 

sua particularidade, oferecem questões  

  
[...] que discutem o papel da memória na formação da subjetividade do indivíduo – 

tanto como um ponto de partida, isto é, o alicerce onde se ajuntam as experiências que 

definirão, para o bem e para o mal, o caráter e a personalidade do sujeito, quanto como 

um elemento problemático, tortuoso, falho, que supre eventuais lacunas com artifícios 

da imaginação a fim de completar o todo e, por fim, dar sentido ao presente. 

 

Para classificar as memórias como boas ou más, utiliza-se das próprias memórias 

para poder determiná-las. Somente através da subjetividade é que cada um pode realizar essa 

classificação, pois um acontecimento pode, para um indivíduo, gerar uma má memória e, para 

outro, gerar uma boa, mostrando que a memória é fundamental para a formação da 

subjetividade do sujeito. Dessa maneira, a formação da personalidade do indivíduo faz com 

que ele dê sentido ao presente, fazendo com que tenha parâmetro para discernir, segundo os 

seus preceitos criados e a partir das suas vivências, o que é bom e o que é ruim. O quanto será 

importante, então, trabalhar o teatro na escola a partir da memória, que atende justamente a 

esse teor subjetivo da mesma? 

A questão da boa e da má memória pôde despertar certo sentido de autonomia 

do estudante, de um certo cuidado para com suas relações com os seus pares. Pôde-se notar 

que os alunos, ao refletirem sobre suas memórias e poderem qualificá-las a partir de seus 

preceitos subjetivos, deságuam na autonomia de suas percepções, em que eles, a partir de 

uma autoavaliação das suas memórias analisam e classificam suas lembranças, tendo como 

referente o que eles mesmos encaram enquanto bom e ruim. 

Não se pode menosprezar o valor das memórias apontadas como más nem se pode 

supervalorizar as memórias apontadas como boas. Cada uma, à sua maneira, pode contribuir 

para o trabalho com alunos, tendo em vista que, com essas duas formas, o indivíduo apresenta 
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  Conforme você pode conferir no Gráfico 7, presente nos Apêndices. 
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diferentes traços de personalidade que são fruto de suas vivências que viraram memória, 

sendo essas partes constituintes de sua subjetividade. Logo, tendo em vista essas reflexões, foi 

questionado: “Como você lida com as boas memórias?” e “Como você lida com as más 

memórias?”. Cerca de 86% acreditam lidarem bem com o que classificam como boas 

memórias
22

, enquanto 44% não se importam com as más memórias
23

, revelando, assim, que a 

maioria dos alunos não sabe como lidar com suas memórias que possuem uma conotação 

ruim e preferem evidenciar as memórias boas. Pode estar em jogo também uma certa 

tendência a procurar se entender e encontrar estabilidade nas memórias boas, daí o fato da 

intenção demonstrada de esquecer as memórias ruins, ainda que eles mesmo digam que isso é 

algo difícil ou impossível.  

Esses levantamentos iniciais respondidos pelos alunos serviram de base para o 

processo de criação realizado, tendo em vista que, a partir das respostas por eles informadas, 

foi possível localizar os territórios sensíveis aos quais os discentes se remetiam ao falarem 

sobre teatro, escola e memória, localizando-se ainda quais afirmativas faziam acerca dos 

temas questionados e como cada aluno sentia o ato de utilizar a memória na escola. Dessa 

maneira, de que forma poderia se trabalhar com essas afirmativas no teatro e na escola? De 

que forma se problematizaria essa percepção? 

A tríade: teatro-memória-escola se estabeleceu, durante o processo de pesquisa, de 

forma mais consistente ao revelar o que os alunos acreditavam a respeito das temáticas 

abordadas. É importante evidenciar aqui como o teatro começou a se mostrar como um 

potente dispositivo para operar com a memória no que essa carrega de subjetividade, em que, 

por meio dos ensaios, das cenas que iam sendo montadas, provocava-se o indivíduo, cada 

aluno e aluna, a refletir sobre suas memórias individuais e as suas pluralidades, pensando 

também nas memórias coletivas. Mas o que são memórias individuais? O que são memórias 

coletivas? Como essas duas se agenciam? De que forma o teatro pode problematizar e 

questionar as memórias individuais e coletivas?  

 

2.3 Do EU – NÓS 

 

Ao tratar de narrativas de si sobre as vivências de um determinado indivíduo, 

pode-se dizer que a memória é individual, haja vista que essas narrativas remetem, com seus 

textos e subtextos, à memória tal como lhe foi percebida e sentida. Porém, como já foi refletido 
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  Conforme você pode conferir no Gráfico 8, presente nos Apêndices. 
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  Conforme você pode conferir no Gráfico 9, presente nos Apêndices. 
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antes, a memória pertence também para além do indivíduo, pertence a um contexto. Algumas 

memórias só passam a fazer sentido(s) quando atreladas a um campo. Assim, pode-se notar que 

as memórias individuais compõem uma memória coletiva e que, de certa forma, a coletiva 

compõe a individual. “Para Halbwachs o indivíduo que lembra é sempre um indivíduo inserido 

e habitado por grupos de referência; a memória é sempre construída em grupo, mas é também, 

sempre, um trabalho do sujeito” (SCHMIDT; MAHFOUD, 1993, p. 288). Percebe-se que o 

construído em grupo faz parte do individual como o individual faz parte do grupo. Assim, cada 

indivíduo contribui de forma singular para a formação do que é coletivo, e o coletivo dá 

sentidos para o singular. Mas, de fato, o que é a memória individual? 

Leal (2012, p. 2), a partir dos pensamentos do sociólogo francês Maurice 

Halbwachs, discorre sobre a ideia de memória individual: 

  
Considerando primeiramente o caráter psicológico da memória, é automática a ideia 

de que ‘lembrar’ de algo requer a existência de um acontecimento e de um ator. 

Nessa perspectiva, temos a noção individual de memória, na medida em que 

entendemos que é preciso haver uma pessoa que participou do fato, seja como 

ouvinte ou como ator, que se lembre daquele fato e que possa relatá-lo e guardá-lo. 

Temos, então, a noção de memória como faculdade de armazenamento de 

informações e podemos classificá-la como ‘memória individual’. 

 

Complementa ainda seu pensamento dizendo que é necessário que exista um 

testemunho para que aquele acontecimento individual se torne uma memória para um grupo. 

Percebendo que um mesmo acontecimento pode gerar experiências plurais e diversificadas em 

cada indivíduo, possibilitando memórias distintas e narrações distintas partindo de um mesmo 

ato gerador. Ao considerar o fato de a memória requerer um acontecimento e um ator, Leal 

(2012) revela a perspectiva individual da memória, em que, por mais que derive de um 

acontecimento que envolva vários outros sujeitos, é relatada de forma individual, a partir de 

um ponto de vista pessoal. É aqui que se revela, pela capacidade do lembrar e do armazenar as 

memórias, o caráter individual desta. Ainda assim, vale notar que Maurice Halbwachs (2006 

apud LEAL, 2012) não dissocia a memória individual da coletiva, afirmando que uma afeta a 

outra de forma simultânea. É o que nos diz Leal (2012, p. 1): 

 
[...] sobretudo pelo que nos apresenta o teórico Maurice Halbwachs (1877-1945), 

uma vez que é a partir de seus estudos que se pensa em uma dimensão da memória 

que ultrapassa o plano individual, considerando que as memórias de um indivíduo 

nunca são só suas e que nenhuma lembrança pode existir apartada da sociedade.  

  

Nenhuma memória pode ser avulsa ao seu contexto sócio-político-histórico, indo 

além das fronteiras do individual, tendo em vista o compartilhamento com o seu campo social, 

seu senso político, sua locação espacial e histórica. Leal (2012) afirma com Halbwachs que a 
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memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva. A memória individual é uma 

forma de ver o contexto no qual se está inserido, de dar-lhe sentido(s). 

Pode-se notar que existem muitas interseções entre a memória individual e a 

coletiva. Cada uma possui a sua potencialidade em separado, porém, em seu intercruzamento, 

existem diversos novos espaços a serem explorados, trazendo à tona uma nova potencialidade 

em que o individual só existe como parte de um coletivo, sendo o coletivo formado por 

indivíduos. De fato, “[...] para Halbwachs, os indivíduos são incapazes de se lembrarem 

sozinhos” (OLIVEIRA; TEDESCHI, 2011, p. 48). Ou seja, problematiza-se aqui a ideia de 

que não existe memória individual sem o coletivo. 

 
Quais são, portanto, os elementos constitutivos da memória, individual ou coletiva? 

Em primeiro lugar, são os acontecimentos vividos pessoalmente. Em segundo lugar, 

são os acontecimentos que eu chamaria de ‘vividos por tabela’, ou seja, 

acontecimentos vividos pelo grupo ou pela coletividade à qual a pessoa se sente 

pertencer. São acontecimentos dos quais a pessoa nem sempre participou mas que, 

no imaginário, tomaram tamanho relevo que, no fim das contas, é quase impossível 

que ela consiga saber se participou ou não. Se formos mais longe, a esses 

acontecimentos vividos por tabela vêm se juntar todos os eventos que não se situam 

dentro do espaço-tempo de uma pessoa ou de um grupo. É perfeitamente possível 

que, por meio da socialização política, ou da socialização histórica, ocorra um 

fenômeno de projeção ou de identificação com determinado passado, tão forte que 

podemos falar numa memória quase que herdada. (POLLACK, 1992, p. 201). 

 

A memória se caracterizaria, assim, como uma percepção pessoal ou coletiva do real 

vivenciado. Ou seja, uma mesma vivência pode derivar em sujeitos diferentes, diferentes 

memórias. E, ainda mais, o indivíduo, nesses acontecimentos vividos por tabela, pode absorver 

lembranças do seu coletivo que correspondem a vivências anteriores à sua entrada nele, como se, 

conforme cita Pollack (1992), essa mesma tivesse sido passada de geração em geração. Pode-se 

confirmar que, segundo Leal (2012, p. 3), é impossível ao indivíduo ter lembranças de um 

grupo com as quais não se sinta, de uma ou outra maneira, identificado, já que 

 
[...] a memória coletiva engloba a memória do grupo e cada componente desse grupo 

com ela se identifica. O grupo é portador da memória e esta é consensualizada 

mediante as relações que se estabelecem dentro do próprio grupo. É no contexto 

dessas relações que construímos as nossas lembranças e elas estão impregnadas das 

memórias dos que nos cercam, de maneira que, ainda que não estejamos em 

presença destes, o nosso lembrar e as maneiras como percebemos e vemos o que nos 

cerca se constituem a partir desse emaranhado de experiências. (HALBWACHS, 

2006 apud LEAL, 2012, p. 4). 

 

O que se deriva dessa citação é uma relação aberta com o acontecido, já que “[...] 

é neste sentido que o registro de memórias individuais e coletivas potencializa inúmeras 

leituras e releituras do passado [...]” (DORIA; SANTOS; SAUTHIER, 2009, p. 3). Aqui se 

pode perceber a relevância de fazer da memória cena e da cena memória, possibilitando-se a 
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cada espectador poder fazer um mosaico de lembranças e encaixar suas memórias nas 

memórias problematizadas e criticadas em cena, fazendo com que a pluralidade de uma 

memória coletiva possa ser exposta e encaixada com outras memórias, as dos espectadores e 

as dos próprios alunos-atores através da cena. De que forma operam as reverberações da 

memória no público que assistem à cena? 

O espectador pode acabar encontrando sentidos para sua memória, combinando-as 

com as da cena, fazendo um processo de aproximação entre as memórias coletivas 

experimentadas na cena com as memórias coletivas pessoais, pois 

 
[...] mesmo que aparentemente particular, a memória remete a um grupo; o 

indivíduo carrega em si a lembrança, mas está sempre interagindo na sociedade, já 

que ‘nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembrada por outros, ainda 

que se trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e objetos que 

somente nós vimos’ (HALBWACHS, 2006, p. 30). (LEAL, 2012, p. 3). 

 

Entender isso foi importante para se trabalhar teatralmente com as memórias, 

sendo necessário compartilhá-las de alguma forma, tendo em vista que “[...] terá destaque nas 

memórias de um grupo aquilo que foi vivido por um maior número de pessoas e que resulta 

de experiências coletivas” (LEAL, 2012, p. 5). Desse modo, tenta-se operar poeticamente na 

cena a possibilidade de delinear as ondas que determinada memória poderia provocar em um 

determinado grupo, fazendo com que a memória coletiva provoque nos seus pares uma 

reverberação daquilo que é do ambiente deles, mas que eles não tinham atentado fortemente 

para aquilo. Aqui se apresenta outro aspecto pedagógico deste trabalho, pois assim se amplia 

o campo de percepção do aluno, dilatando suas possibilidades de compreensão de mundo, 

enriquecendo seus campos de referência. 

Pensar a criação de cenas a partir dessas memórias evoca para o tempo presente 

aqueles acontecimentos passados e convida esses acontecimentos ao jogo, ao jogo cênico, convida 

essas memórias a serem postas em movimentos. Jogar sobre – ou sob, ou em – memórias 

coletivas é precioso que aconteça com pessoas que também pertençam àquele coletivo que está 

sendo pensado, dado que elas podem contribuir de maneiras distintas, visto que:  

  
Mesmo que a lembrança corresponda a um acontecimento distante no tempo, o 

contato com as pessoas que também viveram aquelas situações, ou com os lugares 

em que elas aconteceram, permite a rememoração daqueles fatos, numa relação entre 

memória individual e memória coletiva. (LEAL, 2012, p. 6). 

  

Ao tratar de memórias da escola, é preciso e necessário que os membros da escola 

viessem a fazer parte dessa experimentação, pois esses podem conseguir, mesmo que não 

tenham vivenciado aqueles momentos rememorados, dar sentido a algumas vivências, 
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evidenciando mais uma vez que a memória vai do indivíduo para o grupo e do grupo para o 

indivíduo, em que um dá sentidos ao outro. Segundo Schmidt e Mahfoud (1993, p. 291), a 

memória individual pode ser entendida como “[...] um ponto de convergência de diferentes 

influências sociais e como uma forma particular de articulação das mesmas”. Essa sensação 

de pertencimento a um grupo é uma das potências pedagógicas da memória coletiva, dado o 

momento em que, através do entendimento de suas memórias individuais, é levada ao 

conhecimento do grupo, percebendo-se, assim, como pertencente a ele. Aqui se faz necessário 

por parte do aluno um trabalho de decupagem e colagem, pois: 

 
Na memória coletiva o passado é permanentemente reconstruído e vivificado 

enquanto é ressignificado. Neste sentido, a memória coletiva pode ser entendida 

como uma forma de história vivente. A memória coletiva vive, sobretudo, na 

tradição, que é o quadro mais amplo onde seus conteúdos se atualizam e se 

articulam entre si. (SCHMIDT; MAHFOUD, 1993, p. 292-293). 

 

Ao se trabalhar com essa ideia de reconstrução, é revelado o trabalho de 

compositor do aluno, no qual ele constrói, cria, inventa, reinventa, reforma e transforma essas 

memórias através da cena. Com isso, dá às memórias outros significados através da cena e 

atua como um formador de memórias coletivas. Essa história vivente reforça a ideia de que a 

memória, apesar de ser passado, deve colocar o presente em movimento, para que, a partir 

dela, exista uma ondulação provocada para mover ideias, corpos e pensamentos, atualizando o 

ontem no hoje para questionar o amanhã. 

Vale também ressaltar que, “[...] para Halbwachs (2006), a duração de uma 

memória está limitada à duração da memória do grupo. Isso significa dizer que há necessidade 

de preservação de elos entre os integrantes de um grupo para que a sua memória permaneça” 

(LEAL, 2012, p. 4). Percebe-se que uma memória só dura o tempo que o grupo durar, pois ela 

só implica sentidos naquele lugar, fora de lá ela não fará sentido ou terá sentidos abstratos. 

Preservar as ligações entre memória e o seu coletivo é transformar o próprio coletivo em um 

lugar de memória, dado que um provoca o outro, preservando suas ligações e fazendo com que 

a memória não seja extinta, esquecida. Segundo Schmidt e Mahfoud (1993, p. 289), o que dá 

consistência à lembrança, ou seja, o que a torna movente, é o apego afetivo a uma comunidade.  

Pensando por esse viés, conclui-se que o “desapego está ligado ao esquecimento”. 

Pensando na perspectiva que o apego, o apegar-se aos acontecimentos da comunidade, faz 

com que a memória se torne movente, ou seja, cada vez que mais perto dela se estiver, mais 

movente ela será, pois mais viva ela estará. Assim, quanto mais desapegar-se, mais afastar-se, 

menos as memórias serão colocadas em movimento, causando algum dia sua pausa de 

movimento, isto é, o seu esquecimento. Ou seja, os acontecimentos deixam marcas nos 
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espaços, nos corpos, nos pensamentos, e estas marcas constituem as memórias individuais e 

coletivas. São essas marcas, esses restos, esses rastros que compõem as lembranças, sendo 

que “Os lugares recebem a marca de um grupo e a presença de um grupo deixa marcas num 

lugar” (SCHMIDT; MAHFOUD, 1993, p. 291). Quais marcas os alunos deixam na escola? 

Quais marcas o teatro deixa nos alunos? E na escola? 

 

2.4 O que de memória de escolas é movente para o teatro? 

 

Para investigar quais marcas da escola seriam experimentadas na cena, mais uma 

vez se recorreu aos alunos dos 8
os 

e 9
os 

anos da escola. Foi realizada uma ação na qual foi 

solicitado a esses discentes que marcassem as situações ou locais da escola que eles achavam 

mais interessantes. Vale ressaltar que não se tratava de escolher o local/situação que mais os 

agradava, mas o que, de certo modo, era para eles mais instigante. 

Os tópicos que foram colocados para serem marcados no questionário que faria 

esse levantamento foram criados e sugeridos pelos alunos do grupo de teatro, na intenção de 

escolher temas que delimitariam os laboratórios
24

. Foram sugeridos pelos alunos tópicos
25

 que 

representavam espaços, ou seja, locais, situações comuns e sujeitos da escola. 

Entre os mais apontados, estavam os “tipos” de professores; os “tipos” de alunos; 

as brincadeiras da escola; os namoros proibidos; o recreio; a saída; os amigos da escola, que 

ocupou o primeiro lugar quase como unanimidade dos pesquisados. Essas informações 

revelam o teor de importância da relação dos alunos para com os outros colegas da escola. Os 

estudantes apontaram relações com quem possuem maior proximidade, como com os seus 

professores (por mais que essa seja uma proximidade estabelecida pela hierarquia da escola), 

com os seus colegas de sala e também com aqueles aos quais eles consideram amigos. 

Evidencia-se que, para o aluno, o que é mais interessante na escola são os laços criados, os 

elos, os vínculos criados entre ele e outros, por que não dizer, o coletivo, a memória coletiva, 

os rastros deixados em conjuntos. 

Entre os menos apontados no levantamento, estavam a merenda; a sala de aula; a 

sala de leitura; as brigas; acordar cedo para ir à aula; o bullying; a entrada; os funcionários; 

e a gestão da escola
26

, que ocupava o primeiro lugar em rejeição, tendo menos que 3% dos 

votos. O primeiro ponto a ser analisado seria o fator de que a instância de relações pessoais 
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  Os questionários constam nos Apêndices. 
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  Optou-se por utilizar para cada tópico os nomes sugeridos por alunos, pois representavam a forma como os 

educandos se referiam e se referem ainda a eles. 
26

  Para verificar o quadro completo com valores e em ordem, verificar os Apêndices. 
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também é evidenciada, agora de uma forma a negar ou revelar um relacionamento 

conturbado. Desse modo, as brigas, o bullying, os funcionários e a gestão apareceram como 

itens dos mais rejeitados dos tópicos sugeridos. Revela-se o olhar que o aluno tem dos 

outros membros da comunidade escolar, tendo em vista que esses mesmos são os 

responsáveis por manter as regras e zelar pelo bom funcionamento da escola, porém, como 

disse uma aluna no encontro no qual se elaborou esse questionário: “Nós não gostamos 

muito de regras” (MILENA, 2015).  

O que impõe regra é estranhado na escola, apesar de ser um lugar com diversas 

regras explícitas, como o código de conduta do aluno, ou implícitas, as quais se criam ao 

longo do tempo, como realizar os exercícios e atividades propostos. Outro exemplo que 

chama a atenção é o fato de a sala de aula não ter sido considerada como um lugar 

interessante. Surge o questionamento: como pode o lugar no qual os alunos mais passam 

tempo dentro na escola não ser interessante para aqueles que o frequentam todos os dias? 

Será que o lugar onde se problematizam diversas questões, também vivências, no dia a dia 

estaria impedindo o aparecimento da memória, o ato de gerar rastros? Seria um lugar de 

memória adormecido? Seria um lugar de memória periodicamente desativado? 

Pozzana e Kastrup (2009, p. 68, grifo nosso), em uma reflexão sobre 

metodologia de pesquisa, abordam a importância de delimitar diretrizes de análise para o 

material coletado, levantando a seguinte reflexão: “[...] a leitura atenta de todo o material 

deixou um rastro, abriu um campo de ressonâncias, angustiou e atiçou o pensamento”. A 

partir disso, determinou-se um campo de trabalho, que foi a escola, e também um objeto a 

ser pesquisado, que foi a memória na criação da cena na escola, e também um recorte dessa 

memória, que foi limitado às memórias de escola. O trabalho que se seguiu com essas 

escolhas foi o de decompor e recompor o material coletado para que ele fosse 

problematizado nos laboratórios de criação. 

De que maneira foi possível realizar laboratórios com esses rastros? Como seria 

o trabalho do teatro, da cena, para problematizar essas memórias? Como criar a partir das 

memórias de escola? Vê-se que: “Numa escola moderna, as soluções não são 

mecanicamente fornecidas ao aluno, mas sim resultam de um trabalho comum a todos que 

dele participam” (KOELLREUTTER, 2010, p. 1). Dessa forma, não foram fornecidas 

respostas, mas problemas, questões, e não para que fossem resolvidas ou respondidas pelos 

alunos, mas para que pudessem, com isso, gerar os laboratórios de criação de cena que se 

foi compondo. 
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Leitor, se você fosse convidado a trazer texturas que a escola lhe faz lembrar, quais texturas 

você traria? Leve? Pesado? Áspero? Liso? Enrugado? 

Quais seriam as qualidades de tessitura que você colocaria aqui? Caso deseje, faça abaixo. 
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3 RASTROS DO PROCESSO DE CRIAÇÃO ATRAVÉS DA MEMÓRIA  

 

“A arte é uma doença, é uma insatisfação 

humana: e o artista combate à doença fazendo 

mais arte, outra arte.” 

(Cecilia Salles)  

 

Este rastro relatará o processo de criação do espetáculo Rastro, que teve como 

estímulo as memórias da escola: o contato inicial provocado durante as aulas com a arte 

teatral, os laboratórios de criação e análise dos procedimentos criativos. Sendo assim 

apresentada a perspectiva de uma arte na escola que precisa ser experimentada, 

problematizada, pois, como comentou uma das alunas, “A arte não é aquilo que apenas se vê, 

mas também aquilo que se sente!” (MARIA, 2015, anotações do Diário de Bordo). A arte na 

escola não deve se resguardar apenas à contemplação das obras já existentes – o que também 

é importante –nem à realização de cópias de outras, mas deve estimular ainda a criação de 

obras novas. Isso para que o aluno possa, além de ver arte, senti-la através da fruição e 

também da produção, sentir-se criando, no sentido de que arte é vivência e que, por meio de 

procedimentos criativos, podem-se abrir passagens para outras experiências. 

É necessário investigar o perfil do aluno que a escola pretende formar, para 

compreender a forma como essa vivência em artes possa ser concebida. Pode-se tentar atender 

ao que indica, neste caso, o Plano Político-Pedagógico (PPP) da escola: 

 
É na escola que podemos trabalhar com consciência a formação da sociedade, 

formando educandos com a visão crítica para que no futuro sejam éticos com bem-

-estar de todos, nas condições de homens críticos e que possam reivindicar seus 

direitos e cumprir dignamente seus deveres. (MARACANAÚ, 2014, p. 17, grifo 

nosso). 

  

Esse processo de transformação pessoal e social estimulado pela escola é 

direcionado às ações metodológicas de cada disciplina, em que cada uma opera de uma 

forma diferente em busca desse mesmo foco. Também o anterior se dá na proposta de 

projetos interdisciplinares, em que as disciplinas trabalham juntas, cada uma colaborando 

com os seus conhecimentos específicos. Entre os conteúdos de artes
27

, está a compreensão 

da produção (criação) da obra de arte, explorando a criação individual e coletiva. Nesse 

conteúdo, o aprendiz deve ser estimulado a produzir e compreender a construção da obra de 

                                            
27

  Grade curricular disponibilizada aos professores do município. São os direcionamentos que cada disciplina 

recebe para ver os conteúdos, habilidades e competências de cada disciplina. 
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arte, percebendo os elementos constitutivos desse processo em suas especificidades 

individuais e coletivas. 

As turmas e grupos, dentro da escola, constituem-se no tecido afetivo dos alunos 

que a compõem, e isso pode ser revelado sobretudo como um lugar de memória; tendo em 

vista ainda que cada um certamente possui uma ligação e relação distinta com este lugar de 

memória (a escola, sua turma, seu grupo), as lembranças dependem de como cada aluno se 

relaciona com esse lugar, de modo que, “Quanto mais inseridos se fazem em um grupo, mais 

condições terão os indivíduos de recuperarem as suas memórias como também de 

contribuírem para a recuperação e perpetuação da memória do grupo, sempre numa relação de 

complementaridade” (LEAL, 2012, p. 6).  

Estão descritos nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) alguns tópicos que os 

educandos devem “ser capazes” de realizar
28

. Um desses afirma que os discentes devem ser 

capazes de “Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em 

suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de inserção 

social, para agir com perseverança na busca de conhecimento e no exercício da cidadania” 

(BRASIL, 1998, p. 7, grifos nossos). Vem de encontro ao conhecimento de si citado no trabalho 

que foi realizado junto aos alunos do grupo de teatro escolar com a memória. Os PCN também 

contemplam a realização e a compreensão de um processo de produção e criação artística como 

procedimento a ser trabalhado nesse ciclo, evidenciando e conectando os trabalhos e a criação 

com o conhecimento de si; nesse caso, através da memória. 

A criação deve estar ligada à sensação de satisfação ao se perceber como 

experimentador e construtor de uma obra. Como comenta uma das mesmas alunas do grupo: 

“[...] as aulas de teatro são sempre legais, a gente aprende se divertindo” (MARIA, 2015, 

anotações do Diário de Bordo, 16 de abril). E pode-se ver ainda que, como pensa a pedagoga 

teatral Célida Mendonça (2013, p. 138), “[...] um dos primeiros princípios de trabalho que nos 

atraem são a diversão, a presença de uma atmosfera de prazer e divertimento no processo 

criativo”. Desse modo, o aluno começa a perceber a escola como esse lugar de jogar, de criar, 

de brincar, assim como também, no caso desta pesquisa, de considerar as suas memórias, as 

dos colegas, de fazer teatro e perceber o processo de criação do espetáculo através dos 

laboratórios como um diálogo entre teatro e educação. É nesse jogo com o prazeroso, com o 

fraterno, que se abre um rico espaço para indagar, a partir da memória, a respeito de algo que 

os constitui subjetivamente. Ao se investigar o passado, compreende-se também as 

                                            
28

  Referente ao ensino fundamental segundo ciclo, que hoje corresponde do 6º ao 9º ano. 
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atualidades, o dia a dia, a sala de aula de agora, o teatro de agora, e se abrem possibilidades de 

futuro. Ao se pensar os passos dados, compreende-se onde os pés estão e já se consegue 

minimamente aludir aos próximos caminhos que serão dados. Criar é como traçar mapas, 

ainda que incompletos, pois se trata de um constante caminhar
29

. 

Criar está relacionado a caminhar por territórios não conhecidos; mesmo que você 

conheça algumas propriedades desse território, o fato de criar traz o valor do inédito. O que 

interessa não é que se decore o caminho de como se chega a um determinado lugar naquele 

mapa, mas que se compreenda o raciocínio de como se explora aquele espaço e se faz dessa 

exploração uma descoberta de novos pontos de chegadas ou pontos de partida. Ao abordar a 

mecanicidade de algumas propostas de ensino, a pedagoga musical Helena Rodrigues (2001, 

p. 4) problematiza a ideia de que “[...] uma coisa é ter decorado que ‘dois mais dois é igual a 

quatro’, outra coisa é compreender o raciocínio da adição”, trazendo, assim, à tona a ideia de 

que compreender o procedimento é mais importante de que ter o produto, no sentido de saber 

e decorar o resultado, pois, através dessa compreensão, poderão ser realizados outros 

procedimentos em momentos posteriores. Não se tem a pretensão de criar uma cartilha de 

“como se fazer teatro na escola”, mas um campo de possibilidades para o exercício teatral na 

escola, para, através dele, interrogar, questionar, esse procedimento dentro da escola dos dias 

de hoje, realizando uma análise dos percursos percorridos na construção de cenas em que 

acontece a transformação do passado em presente cênico. 

 

3.1 Conhecendo o território 

 

Para dar início à parte prática do processo, tendo em vista as necessidades 

específicas deste grupo escolar, foi determinado, antes de se iniciar o trabalho referente à 

memória e à construção de cena, que fossem realizados procedimentos introdutórios da arte 

teatral. Pode-se perceber que “[...] existem várias maneiras de coordenar processos 

artísticos, diferentes itinerários a serem seguidos num processo de encenação” 

(MENDONÇA, 2013, p. 145); e começar por uma base teatral foi a opção que se tomou nesta 

pesquisa. Pode-se considerar, para entender essa opção tomada, que era o primeiro contato 

com a arte teatral para boa parte dos alunos pertencentes ao grupo. Segue-se nisso à pedagoga 

teatral Ana Carneiro (2013, p. 38), quem discorre sobre a necessidade de, ao se iniciar um 

procedimento, realizar-se um momento de ambientação do trabalho, “[...] como um período 
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  Construir mapas não é necessariamente construir um futuro, e sim um mapa para se orientar no presente, 

abrindo possibilidades de outros futuros pela visão mais atenta e crítica ao presente que esta implica. 
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de construção de uma primeira base”, a qual vai se integrando com as escolhas posteriores 

com respeito, nesse caso, ao trabalho da memória. 

Foram realizados durante dois meses: jogos, exercícios, experimentações e 

estímulos para o trabalho de dicção, projeção, níveis, planos, tônus, profundidade, forma, 

ritmo, velocidade, palavras de valor e entonação, trabalhando corpo, voz, espaço, tempo e 

texto com os alunos do grupo de teatro. E isso foi trabalhado para fazer uma base teatral antes 

da realização dos laboratórios de criação, para que, antes de começarem a desbravar os 

campos não conhecidos desse incerto mapa de suas memórias, conhecessem sobre qual 

território poético estavam trabalhando. 

Como diz Mendonça (2013, p. 148), “O teatro praticado nas escolas não precisa 

estar alheio às referências artísticas atuais e aos princípios de encenadores contemporâneos”. 

Em consonância com isso, foram realizados diversos exercícios dentro dos já citados, nos quais 

se lança mão da tecnologia na tentativa de introduzir o caráter fronteiriço que o teatro apresenta 

na contemporaneidade, ligando-se às artes visuais, sonoras, entre outras. Desse modo, um dos 

exercícios foi o de capturar sonoridades que aconteciam no ambiente escolar e utilizá-las para 

compor uma musicalidade
30

 e ver como o corpo reagia a esta. Outra ação foi a realização de 

autorretratos
31

 dos alunos da escola, que foram suscitados a construir sua própria figura tendo 

com estímulo a ideia de memórias de escola, para que eles exercitassem essa transposição da 

linguagem pensada para a linguagem visual. Essas duas ações futuramente iriam servir de 

estímulo para a criação de cenas durante a realização dos laboratórios.  

Outro aspecto importante foi o de constantemente tentar dialogar com os anseios 

dos alunos, fazer com que os laboratórios fossem um lugar de prazer, de discutir cenicamente 

sobre os temas que lhes pertencem, as suas memórias e também, como maneira de defender o 

grupo no qual estão inseridos. Como comenta a pedagoga teatral Helena Benevides (2013, p. 

160) sobre um processo que ela conduziu, sendo isso algo que motiva também esta pesquisa:  

 
Nesse[s] primeiro[s] momento[s], enfatizou-se a importância de desejos, de buscas, 

de inquietações, de disponibilidades ou indisponibilidades, de desafios e, 

principalmente, de acordos de grupo para a aceitação de temas que tocam 

diretamente a realidade na qual o grupo se insere. Acredito ser essa motivação 

condição fundamental para início de processos criativos dentro de sala de aula para 

que, realmente, a experiência teatral seja imbuída de significados. 

 

Fica evidente a importância de dialogar, mesmo sabendo que se trata da 

exploração de territórios ainda não conhecidos. O próprio ato de se perder é também um ato 
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  O áudio que foi construído com essas sonoridades encontra-se no CD remetido junto a esta dissertação para a 

exemplificação. 
31

  Alguns dos autorretratos construídos encontram-se nos Apêndices para exemplificação. 
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de ensino-aprendizagem, o qual, pelo fator de estar perdido, faz com que se busquem novos 

caminhos, novas trilhas, novos rastros e novas formas de estar perdido e, mesmo assim, 

satisfeito, como se pode ver no que a aluna diz: “Eu me sinto feliz por me sentir perdida” 

(MARIA, 2015, anotações do Diário de Bordo, 9 de abril). E, nessa perda, perceber o que 

pode ser encontrado e ver que o processo de criação está interligado com esse perder-se, uma 

espécie de desabituar, sair do lugar-comum, de ser inventivo, em que é válido: 

 
Provocar deslocamentos. Mudar as coisas de lugar. Promover espantos. Despertar a 

imaginação. Distorcer o olhar. Interromper as ações mecânicas. Possibilitar 

experiências. Abrir espaço. Dar-se tempo. Permitir o sensível. Brincar com o sério. 

Jogar para o alto. Pintar outras possibilidades. Dançar o risco. Atuar em outras áreas 

[...] Encontrar-se com as incertezas. Alçar voos. Lançar-se em devaneios. Criar 

outras possibilidades. Fantasiar a realidade. Arriscar-se no desconhecido. Desfrutar 

da incompletude. Viver poesia. (PEROBELLI, 2013, p. 219; 236). 

 

E notar que, em meio a esses incertos mapas, existem labirintos, bifurcações, 

perdas e encontros durante o caminho, onde muros precisam ser trocados de lugar, dar 

atenção às pedras que estarão no meio do caminho, lugares novos surpreenderão, desvios 

serão ativados, caminhos em matas fechadas serão abertos, é perder-se no desconhecido como 

maneira de conhecer. 

 

3.2 Primeiros estímulos com memória e teatro 

 

Após a realização da inserção ao teatral, deu-se início ao trabalho em que se 

colocava em evidência o diálogo prático entre teatro e memória. Foi considerada nesta parte a 

importância de “[...] que os alunos compreendam a relação dos exercícios e dos jogos 

propostos com a construção do produto estético final e como algumas imagens que surgem 

por meio desses podem ser transpostas para a cena” (MENDONÇA, 2013, p. 141). Quanto 

mais se caminha sobre um determinado território, mais o conhece, suas nuances, suas formas, 

suas saídas e suas entradas, e assim se consegue, a partir dessa percepção ampliada do terreno, 

experimentá-lo de uma forma mais plural, dado que o conhece minimamente. Fica evidente 

algo que a pedagoga teatral Mara Leal (2013) também percebeu em seus alunos ao trabalhar a 

relação entre a memória e a performance, da qual se apropria aqui. O que fica evidente, então, 

é que o  

 
[...] interesse com esses exercícios era que colaborassem para que os alunos 

religassem as experiências do aqui-agora com suas memórias significativas, para 

que eles estivessem disponíveis a se abrirem aos temas autobiográficos e para 

trazerem para o grupo o que os afetava naquele momento. (LEAL, 2013, p. 201). 
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Nesse sentido, a ligação feita com as experiências atuais e as memórias foram de 

fundamental importância para que os alunos as tomassem como base laboratorial, tendo em 

vista que, pelo que foi observado durante a aplicação desses estímulos, os discentes 

apresentaram algumas dificuldades no que diz respeito a produzir narrativas – cênicas, faladas 

e escritas – sobre suas memórias. O trabalho inicial com a memória foi dividido em dois 

momentos. O primeiro se destinou à experimentação a partir de percepções de Augusto Boal 

(2009) e de Mara Leal (2013). 

Na primeira fase de experimentação prática do diálogo entre teatro e memória, 

foram realizados jogos da categoria “Memória dos Sentidos”
32

 do livro de Augusto Boal, Jogos 

para atores e não atores (2009). O autor reflete sobre essa categoria da seguinte maneira:  

 
Se bato na minha mão agora, sinto a dor agora mesmo; se lembro ter me machucado 

ontem, posso provocar em mim, hoje, uma sensação análoga. Não é a mesma dor, 

mas a memória dessa dor. Esta série [de jogos] nos ajuda a relacionar a memória, a 

emoção e a imaginação, tanto no momento de preparar uma cena para o teatro como 

quando estivermos preparando uma ação futura, na realidade. (BOAL, 2009, p. 248). 

  

Nessa categoria, estão descritas algumas proposições de jogos e exercícios que 

foram realizados, entre eles: “Memória: lembrando o ontem” (BOAL, 2009, p. 248). É um 

jogo que estimula a lembrança de acontecimentos do dia anterior e daquele mesmo dia mais 

cedo, trazendo de volta as sensações corporais e tentado experimentá-las novamente; 

“Memória e emoção: lembrando um dia do passado” (BOAL, 2009, p. 249), em que será 

rememorado acontecimentos que tenham alguma importância de um passado mais distante. 

Este mesmo será contado a um outro jogador, o qual deve estimular a rememoração com 

perguntas; “Memória, emoção e imaginação” (BOAL, 2009, p. 250): neste jogo, o outro 

jogador, ao qual Boal chama de copiloto, assume o papel de compositor, em que ele também 

passa, a partir da memória narrada, a compor uma história introduzindo elementos fictícios.  

O estímulo realizado com os jogos de Boal fez com que os alunos percebessem 

esse território que já existe neles, que é a memória, possibilitando, assim, torná-la ativa para o 

teatro e para o processo de criação. Através dos jogos, uma aluna percebeu que: “Às vezes, 

nós não lembramos que lembramos de algumas coisas. E, quando percebemos, estamos 

fazendo ela. É estranho. [...] Parece que nós não dominamos nossa memória” (JOSEFA, 

2015, anotações do Diário de Bordo, 19 de abril). Assim, dá-se a entender que esses jogos 

abriram portas para perceber o que já existia, mas que ainda não havia sido notado ou ficado 
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  Além da categoria “Memória dos sentidos”, existem: “Sentir tudo que se toca”; “Escutar tudo que se ouve”; 

“Ativando os vários sentidos”; e “Ver tudo que se olha”. 
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evidente para os aprendizes, como foi evidenciado na dramaturgia do espetáculo Rastro, 

quando eles expuseram diversas descobertas de si. 

No trabalho com os estímulos propostos por Mara Leal (2013), foram realizados 

exercícios que Leal denomina como Percepção-Memória. Assim, foram realizados três dos 

estímulos, que foram: “Percepção-Memória I”, que foi um exercício de condução no qual 

existia um condutor de olhos abertos e um conduzido de olhos fechados (LEAL, 2013). 

“Percepção-Memória II”, que foi um exercício que estimulava a criação de uma partitura 

corporal a partir de uma música rememorada na infância (LEAL, 2013); e “Percepção-Memória 

III”, que foi a rememoração de uma ação cotidiana privada, trabalhando as qualidades de ação e 

reconstrução dessa memória (LEAL, 2013). 

Os estímulos propostos por Leal apresentam um caráter mais sensorial, em que a 

memória atua como uma percepção também de corpo, espaço e outros fatores que evocam a 

memória para provocar o corpo e seu deslocamento no espaço. Notou-se ainda que esses 

estímulos permitiram que os alunos fizessem uma transcrição linguística, na qual traduziam do 

memorial, da narrativa mental, para o corporal, transformando-o em movimento. Os discentes 

ainda realizaram registros escritos/imagéticos dessa transmutação da memória em cena, o que 

lhes estimulou a perceber a construção dessa transcrição. Ainda foi observado por uma aluna 

que: “Quanto mais mexemos em nossa memória, mais lembramos das coisas. Parece uma 

gaveta bagunçada. Às vezes, estamos procurando uma coisa e acabamos achando outra que 

não estamos procurando. Vamos descobrindo aos poucos” (LARISSA, 2015, anotações do 

Diário de Bordo, 22 de abril, sic). Com isso, pode-se pensar que a memória é exatamente esse 

território instável no qual vertiginosamente reverbera para a criação. 

Constroem-se mapas ao se investigar o território da memória e se explora a 

criação da cena, com o corpo, a voz e o espaço. Percebe-se que, ao narrar as memórias, o 

aluno apresenta algumas alterações dos fatos lembrados, considerando-se que eles poetizam, 

ou seja, utilizam-se de outros elementos para compor a sua memória ao ser narrada em cena. 

Isso dialoga com o que pensa Cecilia Salles ao abordar os processos criativos em artes de 

maneira mais ampla. Ela comenta: “Daí vem a impossibilidade de se estabelecer fronteiras 

muito nítidas entre fatos vividos e fatos lembrados, já que existe uma imaginação da realidade 

que adultera ou corrige o fato vivido” (SALLES, 2013, p. 105).  

Nessa perspectiva, criar sobre essas memórias não se prende a recontá-las em 

forma cênica, mas criar sobre elas, a partir delas, tendo elas como inspiração. Não se tem a 

pretensão de “contar” ou “retratar” a memória na cena, mas, na verdade, objetiva-se 

problematizá-la no palco e, através disso, gerar uma fruição do espectador. A memória que 
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aqui nos interessa é uma memória que provoca, não tem muito a ver com o relato de 

acontecimentos, e sim com imagens, sentimentos, sensações, vazios e sentidos que esta gerou. 

Essas provocações operam também como uma matéria-prima para criação, dado que se trata 

de um material imaginário que interfere na construção da cena. 

 

3.3 Os laboratórios de criação 

 

Sobre quais territórios estimular as memórias para a criação da cena? Tomando 

como base o fato de que “[...] o teatro pode fazer a conexão entre o trabalho desenvolvido 

em sala de aula com as diferentes realidades vividas pelos alunos além dos muros da escola” 

(BENEVIDES, 2013, p. 168), mostra-se que a relação entre sala de aula e experiências 

vividas podem acontecer através da cena teatral. Assim, para a elaboração dos planos dos 

laboratórios de criação, utilizou-se do resultado da pesquisa sobre o que os alunos achavam 

interessante na escola
33

. 

Os laboratórios foram divididos nas seguintes experimentações: Memórias das 

brincadeiras; Memórias de desejos; Memórias de sujeitos da escola; Memórias dos dedos; 

Memórias secretas e segredos; Memórias relacionais; e Memórias da saudade. A proposta do 

laboratório de criação ser dividido por aproximação de memórias foi para que os laboratórios 

acontecessem de maneira mais direcionada. Como diz Salles (2013, p. 44), “Em toda prática 

criadora há fios condutores [...]”, e esses fios condutores funcionam como direcionadores, 

apontadores de sentidos, que indicam, sugerem, suscitam possibilidades de caminhos. Esses fios 

emaranham-se, enlaçam-se, mas jamais podem amarrar o processo criativo, pois este mesmo 

deve seguir os territórios que vão sendo descobertos. Os fios funcionam como demarcadores de 

locais que são interessantes de serem explorados. Porém, compreende-se que as fronteiras entre 

essas memórias são escorregadias, de modo que uma contamina a outra. O mapa é 

desconstruído para ser reconfigurado e para serem criadas novas delimitações. 

Como fuga da inércia e também como elemento provocador dos laboratórios, 

optou-se por uma abordagem em espiral cíclica. Os planos laboratoriais
34

, que foram os 

estímulos preconcebidos para cada laboratório, mantinham-se abertos para modificações, 

visto que, nessa proposta espiral, cada encontro prático poderia sugerir novas ações. Os 

planos estavam passíveis de mudança e tendo esta como uma de suas potencialidades 

criativas. A respeito disso, Salles (2013, p. 113) explicita que: “Desse modo, fica claro que os 
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  Pesquisa já apresentada no rastro 2 e disponível nos Apêndices. 
34

  Disponíveis nos Apêndices. 
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procedimentos não são, necessariamente, pré-selecionados e determinados pelo artista, mas 

são na maioria dos casos, encontrados durante o processo”, evidenciando que o procedimento 

é mutável e movente, podendo sugerir mudanças e provocar modificações em seu percurso de 

construção. A seguir, serão abordadas cada uma dessas modalidades anteriormente esboçadas 

de memória, utilizadas durante a criação que foi realizada. 

 

3.3.1 Memórias de brincadeira 

 

O primeiro laboratório experimentado foi denominado Memórias de brincadeiras, 

pois nele foram investigadas as brincadeiras que aconteciam nas escolas. O processo se 

iniciou com uma conversa sobre brincadeiras na escola, questionando sobre o corpo nas 

brincadeiras e o que se faz durante o período em que se está na escola como aluno. Foram 

experimentadas diversas sensorialidades da escola, percebendo as possibilidades corporais das 

brincadeiras. Segue uma imagem desse laboratório:  

 
Imagem 1 – Memórias de brincadeiras 

 
Fonte: Acervo do pesquisador (2015). 

 

Um corredor de sensorialidades
35

 da escola provocou nos alunos algumas sensações 

sonoras e corporais, por meio do qual eles percebiam como o corpo reagia aos estímulos, 

                                            
35

  Corredor de sensorialidades foi um jogo desenvolvido pelo grupo de teatro da escola. Era uma atividade de 

experimentação, a qual consistia na formação de um corredor em que um aluno vendado passava pelo meio 

dele e neste ele recebia diversos estímulos sensoriais que aguçassem a percepção do tato, olfato, paladar e 

audição. Neste caso específico da escola, este corredor foi construído com estímulos que aludissem à escola, 

como cheiros, gostos, sons, objetos e outros elementos que direcionassem para a percepção da escola. 
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utilizando-se ainda de músicas referentes àquele espaço. Aconteceu ainda uma sessão de 

improvisação com brincadeiras da escola, em que inicialmente os educandos brincavam 

livremente, para que a memória corporal que aquela brincadeira guardava fosse ativada. Assim, 

posteriormente se solicitou que os mesmos percebessem as corporeidades em jogo existentes 

nessas brincadeiras. Aqui a improvisação se deu tendo as memórias das brincadeiras como 

ponto de partida. Como pensa Mendonça (2013, p. 142), “No jogo improvisacional, na relação 

criativa com o outro, é indispensável saber abdicar do que foi previsto para assumir aquilo que 

se apresenta, permitindo-se ter suas ações transformadas pelo outro”. Aqui foi onde se percebeu 

a potencialidade do imprevisto, onde o corpo também acionava suas lembranças a partir das 

brincadeiras, como se pode ver na impressão dada por uma aluna, que diz:  

 
No laboratório de hoje, eu pude ver como é difícil fazer o que fazíamos antes. Antes 

a gente tinha facilidade de fazermos algumas coisas, exemplo, a gente pulava e 

demorava a se cansar. Agora a gente também se cansa, mas se cansa mais rápido 

do que antes. [...] Meu corpo estranha o que um dia ele já fez. (FLÁVIA, 2015, 

anotações do Diário de Bordo, 19 de maio). 

 

O que se percebeu foi um despertar corporal dos hábitos de movimentos que 

estavam aparentemente esquecidos, mas gravados na memória. Também foram exploradas as 

reações aos sinais da escola, como à própria sirene, à chegada de um professor na sala, isso 

sendo investigando cenicamente. Percebeu-se ainda que existem na escola alguns sinais de 

comando ao corpo do aluno, de uma forma quase mecânica: se o sinal tocou, é hora de 

estudar. É como se o corpo respondesse automaticamente àquele sinal. Uma aluna comentou 

nessa ocasião: “Às vezes, eu me sinto manipulada pela escola” (MARIA, 2015, anotações do 

Diário de Bordo, 19 de maio). Muitas vezes, isso foi um dos aspectos percebidos, os alunos 

acabam tendo outro tipo de comportamento que não é o natural, mas um comportamento 

imposto pelas regras. Esse laboratório despertou diversas possibilidades corporais, entre elas o 

autoconhecimento corporal, suportes poéticos e provocações cênicas para com o ambiente 

escolar e para com a recepção das brincadeiras. 

  

3.3.2 Memórias de desejos 

 

O segundo laboratório de criação foi denominado Memórias de desejos, o qual se 

destinou à investigação cênica dos desejos e vontades que existem no contexto da escola, 

pensando, assim, de que forma o que se foi desejado na escola/por conta da escola se 

transformou em memória e apontou possibilidades para a criação de cenas. Deu-se início ao 

laboratório com uma conversa em que os alunos foram questionados sobre a vontade, o desejo 
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e o sonho, indagando o significado de cada um desses e do percurso que teria sido realizado 

para se chegar até aquele sonho. Também se questionou quais desses sonhos se tornaram 

realidade e quais se tornaram eternos desejos. Abaixo uma imagem deste laboratório: 

 
Imagem 2 – Memórias de desejos 

 
Fonte: Acervo do pesquisador (2015). 

 

A parte prática se iniciou com um jogo de improvisação, cujo ponto de partida se 

dava quando um aluno propunha a outro que se fizesse a seguinte pergunta: “Como as minhas 

memórias da escola influenciaram para o meu sonho?”. Diversas respostas foram sendo tecidas 

em forma de improvisação. A aluna relatou que “[...] nunca tinha percebido, mas a escola quem 

fez eu gostar das coisas que eu gosto e desgostar das coisas de que eu não gosto” (LARISSA, 

2015, anotações do Diário de Bordo, 21 de maio). Percebe-se, então, que a escola opera também 

como uma formadora de opinião e que as vivências ocorridas nela viraram memória, sendo 

fatores determinantes para essas impressões. Emergiram dessa improvisação, por exemplo, o uso 

de elementos para explicar os desejos reprimidos e incentivados através da escola.  

Por meio desse mesmo estímulo, uma aluna relatou: “Eu fui influenciada pelos 

projetos da escola a querer isso” (MARIA, 2015, anotações do Diário de Bordo, 21 de maio) 

e que “Eu não tenho plano B, ser artista é meu plano único” (MARIA, 2015, anotações do 

Diário de Bordo, 21 de maio). Aqui fica evidente que os trabalhos de exploração da cena 

foram importantes para a percepção dessas memórias, revelando aos discentes a respeito do 

fato de como o passado reverbera no presente, justificando, assim, algumas escolhas poéticas 

para a cena. Este trabalho proporcionou aos alunos uma reflexão íntima, dizendo respeito ao 
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si próprio do estudantes e ao seu processo de criação, que seria exposto posteriormente na 

cena como uma espécie de desejo compartilhado. Ao encarar os desejos agora em outro viés, 

o da vontade, nota-se que é através das memórias dos desejos que se indicam e se mostram os 

temas e teores das improvisações, pois foi no jogo da construção da cena que todas essas 

memórias da vontade foram se revelando.  

Foi ainda realizado outro exercício de improvisação. Os alunos construíram cenas 

em que o enredo eram sonhos de escola. Eles deveriam desenvolver uma cena utilizando o 

sonho de um educando como temática, porém deveriam utilizar apenas movimentos. 

Posteriormente a cena era refeita com a inserção de falas. Ao trazer a perspectiva de 

primeiramente realizar apenas movimentos para trabalhar com suas memórias, revela-se ao 

aluno a percepção de agenciamentos que nunca haviam sidos percebidos, como os mesmos 

comentaram durante a realização do laboratório; por vezes, o movimento corporal é 

negligenciado por conta das falas. Esse exercício mostrou aos estudantes uma nova percepção 

sobre a memória e por que não sobre si mesmos, como se pode ver no seguinte relato: “Legal 

é ver que pelo teatro a gente percebe coisas que a gente não percebe normalmente. Quando a 

gente estava fazendo a cena que tudo o que eu vivi no passado é que me dá vontade de querer 

ser o que eu sonho no futuro” (RENNER, 2015, anotações do Diário de Bordo, 29 de abril). 

Tendo essas percepções, notou-se ainda que existia um lado não tão agradável. 

Para encerrar o processo de experimentação prática, aconteceu uma improvisação, que tinha 

como delimitação memorial os sonhos que foram destruídos e as memórias de perdas de 

desejos dentro da escola ou referentes a ela. Nesse procedimento, os aprendizes debateram 

cenicamente sobre a força que a escola tem de dar alento ao construir os sonhos, mas também 

de destruí-los. As cenas convergiam para memórias de experiências ruins, nas quais o aluno 

era subestimado, ignorado ou não aproveitavam as suas potencialidades. 

Nessa outra rodada, foram realizadas diferentes percepções, em que os discentes 

improvisavam cada vez mais e propunham cenas que apresentavam diversas possibilidades. 

Também foi perceptível o fato de que os estudantes, nesses exercícios, apresentavam muito 

sobre si, visto que, como foi registrado por um dos alunos: “O teatro faz a gente perceber o que 

já existe, só que não prestávamos atenção” (MATEUS, 2015, anotações do Diário de Bordo, 21 

de maio). Essas experimentações exploraram a capacidade de construção de uma ideia cênica, 

por meio da criação de imagens e seus potenciais como objetos significantes. O corpo, o desejo, 

a vontade, a voz, a cena intercruzaram-se para que de fato a experimentação acontecesse e 

pudesse suscitar caminhos potentes para o mapa dessa criação teatral. 

 



56 

3.3.3 Memórias de sujeitos da escola 

 

O terceiro laboratório de criação foi denominado de Memórias de sujeitos da 

escola, o qual teve como base de investigação a percepção das memórias que se relacionem 

com os indivíduos da escola, os indivíduos que a compõem e as relações e diálogos entre eles. 

Assim, os próprios alunos, professores, funcionários e outros sujeitos foram investigados nesse 

laboratório. O laboratório se iniciou com uma conversa com os estudantes tomando como base 

as seguintes questões: o que caracteriza uma pessoa? Como é o corpo, a voz, as formas, as 

manias de cada pessoa? Como se relacionam os indivíduos da escola? Dessa forma, iniciou-se 

a problematização desses indivíduos do cotidiano da escola, percebendo e atentando para como 

se constituem comportamentalmente. A seguir, uma fotografia deste laboratório: 

 
Imagem 3 – Memórias de sujeitos da escola 

 
Fonte: Acervo do pesquisador (2015). 

 

Foi aplicada uma proposta de exploração para investigar os tipos de sujeitos da 

escola, em primeira instância, delimitando-se aos professores. Os alunos foram convidados a 

interpretar tipos de professores que tinham na memória. Vale ressaltar que foram alertados que 

as referências de docentes deveriam ser dadas àqueles com os quais mantiveram contato na 

escola, isto porque que eles utilizavam, durante o processo de base teatral, muitas referências da 

televisão e da internet. Foi solicitado que se remetessem aos indivíduos que estivessem ligados às 

suas vivências e acontecimentos presenciais na escola, que fizeram parte da construção das 

memórias deles. Ao explorar esse exercício, os próprios estudantes inventavam suas modalidades 
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para tal exercício, como fica perceptível neste comentário de uma das alunas: “Tem muitos tipos 

de pessoas diferentes e no teatro nós podemos ser todas elas. Porém, para fazer igualzinho elas 

fazem, a gente tem que resgatar na memória como elas andam, como elas falam, os gestos e um 

monte de coisa” (MILENA, 2015, anotações do Diário de Bordo, 26 de maio). 

Apontando para a pluralidade de sujeitos e pluralidade de elementos que podem 

ser observados, outro exercício similar ao primeiro foi proposto, porém agora as 

interpretações e imitações se delimitariam à imitação dos próprios alunos. Assim, eles fizeram 

a exploração das suas tipificações atentando para a construção de corpo, voz e também da 

reprodução de ideias típicas de alguns dos educandos. 

Um dos pontos abordados pelos discentes nesse laboratório foi o de que, para se 

interpretar um sujeito da escola, alguém de seu convívio, é necessário observar suas atitudes e 

perceber suas nuances comportamentais, assim como também, segundo os próprios alunos, 

antes de se interpretar/imitar esse indivíduo, é preciso reconstruí-lo na cabeça como forma de 

ideia, para, somente depois, levá-lo para cena. Essa imitação seria criada a partir das 

memórias, uma projeção de como seria, para posteriormente transformar-se em cena. Após a 

percepção dos tipos de indivíduos da escola, foi proposto um jogo de improvisações em 

duplas em que os alunos foram convidados a explorarem a relação dos tipos de professores e 

dos tipos de estudantes experienciados nos dois primeiros laboratórios. Os aprendizes 

improvisavam relações de interação, gerando cenas de sala de aula que eram estimuladas 

pelas memórias da escola. Um aluno relatou que: 

 
No teatro hoje foi pedido para a gente interpretar os nossos colegas e professores. 

É legal ver como somos todos alunos, mas como somos todos diferentes. [...] É só 

quando tentamos interpretar eles que a gente tenta perceber o que eles fazem 

direitinho, e depois a gente percebe na gente também o que nós fazemos. 

(MATEUS, 2015, anotações do Diário de Bordo, 26 de maio). 

    

Esse exercício deu a ver aos alunos uma outra percepção tanto da escola como de 

si mesmos, fazendo assim uma ampliação da percepção respeito ao outro. Cada um dos 

discentes acabou buscando perceber para poder corporificar, observar para transformar em 

movimento, em cena, em interpretação. 

 

3.3.4 Memórias dos dedos 

 

O quarto laboratório de criação foi denominado Memórias dos dedos; esse nome 

foi sugerido por uma aluna, pois esse laboratório tem relação com o ato de apontar os 

defeitos, rir das deficiências, mostrar as falhas, as imperfeições que são comuns dos seres 
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humanos. A delimitação dessas memórias é bastante complicada de ser abordada na escola, 

haja vista que cada aluno lida de uma forma diferente com os seus “defeitos”. Assim, o 

laboratório teve seu início marcado por essas questões: quem nós fomos? Quais os nossos 

defeitos? Por que gostamos de rir dos defeitos alheios? Qual a diferença que existe entre eu e 

os outros? Utilizou-se desses questionamentos para iniciar esta etapa da pesquisa nesse 

território tão sensível para alguns. Segue uma imagem deste laboratório: 

 
Imagem 4 – Memórias dos dedos  

 
Fonte: Acervo do pesquisador (2015). 

 

O estímulo prático inicial do laboratório foi um exercício de declaração de dor, 

em que os estudantes deveriam resgatar em sua memória o bullying que sofreram dentro da 

escola e fazer uma declaração sobre eles. Alguns aprendizes foram resistentes inicialmente, 

pois, ao levarem aquelas memórias para cena, traziam também o sofrimento que aquela havia 

causado neles. Assim, se alguns encararam com normalidade esse estímulo, outros preferiram 

incialmente silenciar suas memórias. 

Nota-se que o aluno molda suas cenas e improvisações para silenciar alguns fatos 

ocorridos, com medo de ser julgado por aqueles atos. É claro que diversos atos são infrações 

das regras e normas da escola, assim, ao rememorá-las publicamente em cena, poderiam 

sofrer punições. Nesse caso, o desafio foi: como utilizar o silêncio, a lacuna, o abismo entre as 

memórias, as partes omissas e obscuras como potencialidade na construção de cena? Como 

ela opera como refúgio potente? O medo da punição pairava sobre o laboratório, a exemplo da 
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prática de bullying que alguns faziam e outros sofriam. Durante essa etapa do laboratório, 

havia silêncio dos dois lados, de quem maltratou e de quem foi maltratado. 

O silêncio das memórias foi respeitado, porém, com o desenvolver das sessões do 

laboratório, aqueles que tinham escolhido o silêncio resolveram dar voz às suas memórias, 

compartilhando suas vivências através da cena. No exercício de apontar, os alunos foram 

estimulados também a falarem quais, segundo a concepção pessoal de cada um deles, os 

defeitos do corpo e também quais nomenclaturas satirizariam esses defeitos. Também havia o 

intuito de que percebessem a diferença do entre o “rir de” alguém e o “rir com” alguém. 

Percebeu-se que os alunos, na maioria das vezes, ao praticarem certos tipos de chacotas com 

os outros colegas, utilizando-se de elementos de exagero para com as imperfeições dos outros, 

hiperbolizavam o real. 

Os discentes atribuem características que se rementem ao campo fictício para 

que possam tentar ofender o outro, atribuindo características de objetos ou animais às partes 

dos corpos dos outros alunos. O ato de ser visto, onde se dá atenção, é visto a princípio 

como um elemento ruim. Por esse motivo, conforme o relato de alguns educandos, eles 

possuíam certo receio em improvisar cenas e estar na evidência dos olhares. Durante essas 

sessões, uma aluna se posicionou a esse respeito: “No teatro, todo mundo olha para a gente 

e aponta para a gente, não porque a gente é feio ou estranho, mas eles estão prestando 

atenção na gente” (LARISSA, 2015, anotações do Diário de Bordo, 2 de maio). A própria 

experiência da experimentação teatral fez com que os educandos percebessem o ato de 

serem observados de outra forma, agora de uma maneira que os satisfazia. 

Vários aspectos foram explorados nesse laboratório, fazendo com que os aprendizes 

avaliassem suas vivências e também as teatralizasse. Como se pode ver no relato de um aluno: 

“Quando vamos fazer uma cena, a gente organiza na cabeça como vamos transformar nossa 

memória em interpretação” (MATEUS, 2015, anotações do Diário de Bordo, 2 de maio), 

compreendendo o procedimento de construção de cenas das suas memórias. 

O desvendar do ser olhado, ser visto, ser apontado, estar em evidência, inicia as 

possibilidades das implicações pedagógicas e poéticas desse laboratório, inaugurando o fato 

de o estudante lidar com as observações de terceiros. A compreensão dessas observações e 

dos comentários, por muitas vezes maliciosos, é de uma importância muito grande para que 

compreenda, filtre e aprenda a conviver com a crítica do seu meio sociocultural. É o que se 

percebe na fala da aluna adiante: “É difícil ser apontada, a gente não quer ser exemplo de 

coisas ruins, mas, com o teatro, a gente consegue ver como reagir a isso e fazer disso algo 

bom” (LARISSA, 2015, anotações do Diário de Bordo, 2 de maio). 
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3.3.5 Memórias secretas e segredos 

 

O quinto laboratório de criação teatral foi denominado Memórias secretas e 

segredos. Essa delimitação de memórias dá-se pelas situações proibidas que ocorrem dentro 

da escola, as quais logo se tornam segredos, pois não podem ser compartilhadas com todas as 

pessoas. Aqui o laboratório teve como base as seguintes questões: o que é segredo? O que é 

secreto? O que se pode fazer na escola? O que é regra? Quais são as regras? Você já 

fugiu/quebrou da/a regra? Como se avaliar “andar fora da linha”? Como se narra o que é 

segredo e se compartilha o que não pode ser compartilhado? 

Antes de iniciar as atividades práticas, houve um grande debate, no qual os alunos 

questionavam algumas regras da escola e também relatavam as quebras destas que ocorriam, 

sendo relatado ainda que algumas das memórias desses segredos não poderiam ser 

compartilhadas, por motivos não revelados pelos estudantes. Aqui um aluno comentou: “Uma 

vez o professor nos explicou o que era uma coxia, que era um pano preto que ficava de lado 

no palco para esconder algumas coisas. Tem memórias nossas que tem que ficar na coxia do 

nosso cérebro” (MATEUS, 2015, anotações do Diário de Bordo, 5 de junho). Abaixo uma 

imagem deste laboratório: 

 
Imagem 5 – Memórias secretas e segredos  

 
Fonte: Acervo do pesquisador (2015). 

 

O estímulo inicial foi realizado a partir de uma contação de história individual, 

delimitando-se aos segredos que os alunos julgavam como cômicos, as memórias engraçadas. 

A contação de história foi escolhida como estímulo, levando-se em conta que: “Uma via de 

acesso privilegiada à experiência do indivíduo é o relato oral” (SCHMIDT; MAHFOUD, 
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1993, p. 293). Assim, utilizou-se desse relato oral em forma de contação de história para 

experienciar essas memórias secretas e perceber quais foram essas experiências vividas que 

desaguaram nela. Outra rodada de contação de histórias aconteceu, porém, nessa segunda 

fase, delimitou-se às memórias que eles julgavam tristes, tendo uma perspectiva de relação 

entre o que julgavam cômico e o que julgavam triste.  

Foi observado que os discentes ficam em um estado de ânimo bastante exaltado ao 

falarem de segredos, pois estavam lidando com uma linha de risco. Vale deixar claro ainda que 

aos alunos era facultado participarem desse laboratório, mas nenhum deles recusou sua 

participação e interagiram de forma bastante precisa. A quebra da regra também foi colocada 

em jogo. No último estímulo planejado para o laboratório, os educandos foram convidados a 

fazerem uma construção de histórias coletivas em roda, tendo como base as memórias de seus 

segredos e as quebras das regras da escola, abordando o que realizavam que não era permitido 

em uma história contada por todos. Nesse exercício, uma das estudantes chegou a comentar: 

“Para tudo existe regra: na escola, tem regra; lá em casa, tem regra; tem regra até nos jogos 

que a gente faz aqui no teatro. Mas, se existe regra, é porque existe a possibilidade dela ser 

quebrada; se não existisse essa possibilidade, não existiria regra” (FLÁVIA, 2015, anotações 

do Diário de Bordo, 5 de junho). 

As construções de histórias coletivas estabelecem uma percepção do encadeamento 

de ideias que tem como base as memórias secretas. Outro ponto observado pelos alunos durante 

esse procedimento foi que “No teatro, dá para a gente falar sem dizer o que é” (MARIA, 2015, 

anotações do Diário de Bordo, 5 de junho), abrindo a possibilidade de se utilizar de artifícios 

cênicos para deixar os segredos subentendidos, colocados em metáforas, e fazendo com que o 

público amplie as possibilidades de leitura dessa poesia cênica.  

A memória não opera simplesmente para o aluno que está em cena e que 

vivenciou o processo de criação em um laboratório cênico, mas ela passa a ocupar também o 

espectador, o público, que, através de suas memórias, preenche as lacunas, possibilidades, 

probabilidades e insinuações poéticas propostas pela cena. Faz-se, assim, um público que 

complementa a cena e instaura suas memórias no espetáculo, indicando sentidos que lhe são 

particulares em uma cena teatral. O público, nesse caso, também é criador. 

 

3.3.6 Memórias relacionais 

 

O sexto laboratório de criação foi denominado de Memórias relacionais, as quais 

delimitam as memórias que fazem alusão à relação dos alunos com seus pares. Eles com eles 
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mesmos. Amizades, brigas, namoros. Memórias compartilhadas dos que ocupam a mesma 

função dentro da escola, porém cada um tem o seu mundo de particularidades. A pretensão 

aqui foi a de investigar quais potencialidades cênicas o diálogo entre estudantes podia 

oferecer. Este laboratório foi iniciado com estas questões: quem você considera amigo na 

escola? Você brigaria por um amigo? O que é relação? O que é se relacionar? Amigos para 

sempre? Como será esse “sempre” após a escola? Quais são os amores de escola? Por que não 

se pode namorar na escola? Ao iniciar o debate com esses questionamentos, o estado de 

ânimo do grupo se viu agitado, tendo em vista que esse foi o tópico que mais despertou 

interesse no questionário inicial realizado para escolher os diversos tópicos da escola a serem 

desenvolvidos. Assim, este laboratório de criação operou com a ideia de problematizar, 

questionar e experimentar essas relações que transitam dentro da dicotomia de amor e ódio na 

cena teatral. Abaixo uma imagem deste laboratório: 

 
Imagem 6 – Memórias relacionais  

 
Fonte: Acervo do pesquisador (2015). 

 

O primeiro estímulo explorado nesse laboratório refere-se à experimentação corporal 

com indicações de aproximação e afastamento, explorando os planos espaciais e os níveis 

diversos. Os alunos foram instigados a se tocarem, aproximarem-se, distanciarem-se e evitarem-

se. Em um jogo de movimentos corporais, pode-se perceber a construção de diversas propostas 

de construções de imagens. Essas relações corporais criadas foram aos poucos sendo motivadas 

por memórias de relações entre os discentes na escola, por meio da problematização das 

amizades e das inimizades. Aqui se deu uma atmosfera de satisfação ao narrar corporalmente 

essas delimitações de memória. Isso remete ao que propõe Célida Mendonça (2013, p. 138) nos 
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seus estudos sobre o teatro na escola, quando escreve que “A atmosfera de prazer gerada pelo 

jogo contribui infalivelmente para um clima de descontração e espontaneidade que favorece o 

processo criativo”. Assim, aos movimentos de aproximação e distanciamento eram dados 

sentidos que direcionavam e motivavam esse diálogo entre os corpos.  

Em um segundo momento, foi explorado um estilo coreográfico alusivo à relação 

entre amigos. Foi solicitado aos alunos que compusessem uma partitura corporal para o grupo 

que representasse ser seu amigo na escola. Vale citar aqui o comentário de uma das alunas: 

“Quando o professor pediu para que fizéssemos com o corpo o que achávamos que era ser 

amigo na escola, a única coisa que veio na minha cabeça foi carregar o outro” (MARIA, 

2015, anotações do Diário de Bordo, 9 de junho). Os discentes experimentaram um estilo 

coreográfico composto por eles em que os movimentos poderiam acontecer, mas a regra e 

principal característica desse estilo era que, tendo em vista ser um estilo dançado em duplas, 

um deveria pisar sobre os pés do outro enquanto dançava, investigando, dessa maneira, as 

possibilidades do corpo, percebendo as potencialidades de carregar e de ser carregado. Ao 

estilo coreográfico foi dado o nome de âmago, termo com o qual se quis abordar uma junção 

de amor e amigo e que significou, ao mesmo tempo, o cerne da questão, o centro, o que está 

no meio, a parte mais interessante, para eles, da escola. Isso gerou diversas reverberações 

sensíveis, as quais lembram as palavras de Cecilia Salles (2013, p. 65) quando comenta sobre 

o pintor russo Wassily Kandinsky: “O processo criador é permeado de operações sensíveis. 

Estamos diante do poder gerativo das sensações”.  

Essas operações sensíveis despertadas no trabalho geravam distintas 

possibilidades para a criação da cena e da movimentação do corpo no espaço. As memórias 

possuem, além das lembranças do que aconteceu em um determinado espaço, tessituras do 

que aconteceu. Pode-se questionar quais as nuances e as matizações sensíveis que houve 

naquele acontecimento e que dizem respeito ao subjetivo? Quais sentimentos e sensações 

cada memória desperta ao ser rememorada? Como o aluno lida com a rememoração desses 

sentimentos e sensações e como esses reverberam no corpo? Os estudantes apresentaram 

cautela ao explorarem esses territórios. É como se, nesse incerto mapa que se foi 

desenhando, fossem áreas que estivessem demarcadas com a palavra “cuidado”. De todos 

os modos, essas operações sensíveis impulsionaram, de uma forma motivacional, a criação 

pelos sentimentos rememorados pelos discentes. Eles foram instigados a criar, a propor e a 

compor a cena, o que lhes permitiu processar, dar leitura a esses sentimentos. 

Outro estímulo dado para o laboratório de criação foi as improvisações em 

dupla sobre namorar na escola, em que os alunos rebatizaram o estímulo de que o proibido 
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é sempre mais gostoso, fazendo alusão ao fato de esta ação ser proibida na escola. 

Contudo, a julgar pelos relatos feitos, todos já haviam namorado na escola. Sobre essa 

improvisação, foi dito que: “O legal de transformar nossas memórias em teatro é que tem 

coisa que a gente não consegue dizer falando e nem escrevendo, tem coisa que a gente só 

consegue dizer fazendo, mostrando” (MATEUS, 2015, anotações do Diário de Bordo, 9 de 

junho). Assim, nesta etapa, os educandos criavam cenas tendo como base essas memórias 

relacionais afetivas, desaguando em cenas improvisadas de “ficas”, de “pegas” e de como 

se articulavam para ludibriar os gestores e professores de modo que eles não percebessem 

essa quebra da regra. 

Finalizando este laboratório de criação, o último estímulo aconteceu com 

improvisações individuais e coletivas em que os estudantes eram estimulados pelos 

verbos: querer, gostar, ficar, namorar, terminar e separar. Esses verbos mantêm relação 

com o suporte de memórias relacionais da escola no que diz respeito às relações afetivas. 

Os estímulos desses laboratórios permitiram que os aprendizes pudessem experimentar na 

cena as afetividades de suas relações com seus pares dentro da escola, permitindo, então, 

que essas memórias fossem desdobradas, organizadas e reelaboradas através da cena. Uma 

aluna ainda afirmou que: “Na hora de interpretar, aparecem coisas na nossa memória que 

não nos lembrávamos de lembrar” (JOSEFA, 2015, anotações do Diário de Bordo, 9 de 

junho), indicando que, através da cena, diversas investigações de si acontecem entre os 

discentes. 

 

3.3.7 Memórias da saudade 

 

O sétimo e último laboratório de criação desta investigação foi denominado de 

Memórias da saudade, tendo em vista que foi afirmado pelos alunos que, ao se explorar as 

memórias da escola em geral, percebeu-se que todas as vivências que aconteceram naquele 

ambiente, em um curto tempo, deixarão de acontecer. Ao perceberem que brevemente eles 

deixarão aquele espaço, físico e afetivo, e não mais se encontrarão com suas turmas, as 

memórias coletivas ali criadas seriam postas de lado, possibilitando, assim, o esquecimento 

das mesmas. Percebe-se que o investigar do passado, do que já aconteceu, influencia na 

percepção de um futuro que será distante daquele espaço. “Já temos saudades do que ainda 

não acabou” (MARIA, 2015, anotações do Diário de Bordo, 11 de junho), disse uma das 

alunas. Pelo o que já foi vivido, pelas memórias das vivências, percebe-se que a ausência 
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delas fará falta. Percebeu-se, nesse momento, durante este laboratório, uma paradoxal 

saudade de construir futuras memórias. Segue imagens deste laboratório: 

 

Imagem 7 – Memórias da saudade   

 
Fonte: Acervo do pesquisador (2015). 

 

Este laboratório, que investigou a capacidade de projeção do futuro através da 

exploração do passado, iniciou os seus trabalhos a partir destas questões: do que você vai 

sentir falta da escola? O que foi a escola para você? O que você prefere esquecer na escola? 

Os alunos, à medida que avaliavam suas memórias, rememorando também a realização dos 

outros laboratórios, projetavam os seus futuros tendo como base as memórias construídas 

naquele local. 

O primeiro estímulo neste laboratório foi uma declaração improvisada em forma 

de palestra em que os alunos eram suscitados a responderem quais memórias causavam 

saudades da escola. Alguns assumiram uma postura de palestrante motivacional; outros se 

pronunciaram quase como pastores evangélicos; e outros optaram por fazer uma palestra em 

que não existiam personagens, era o próprio ator-aluno que estava ali, naquele local, falando. 

Posteriormente, os estudantes receberam um estímulo imagético, por meio do qual foram 

suscitados a dialogar com os autorretratos construídos como memórias da escola. Alguns 

exemplos constam nas imagens abaixo
36

:  

 

 

                                            
36

  Foram realizados 295 autorretratos por alunos do 6º ao 9º ano. 
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Imagem 8 – Autorretratos 1 

 
Fonte: Acervo do pesquisador (2015). 

 

Imagem 9 – Autorretratos 2 

 
  Fonte: Acervo do pesquisador (2015). 
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  Imagem 10 – Autorretratos 3 

 
  Fonte: Acervo do pesquisador (2015). 

 

O percurso deste estímulo consistia na percepção da imagem do autorretrato e na 

transcrição dessa percepção para ação corporal. Os alunos apresentavam uma dificuldade de 

fazer as percepções da memória em ação corporal. 

Mesmo com a dificuldade de transformar a reverberação da imagem em ação, 

surgiram diversas nuances e movimentações inspiradas por esse recurso imagético. As 

experimentações tomavam como base as características visuais poéticas existentes no 

autorretrato que eles haviam produzido e as transformavam de efeito visual para efeito cênico. 

Por último, o estímulo para criação foi a improvisação individual, posteriormente em dupla e 

depois de forma coletiva, que aconteceu com a seguinte questão: o que a escola foi para mim? 

Aqui os alunos revelaram diversos tipos de elementos, da contribuição da memória para a 

formação do sujeito e do ser aluno. Refletindo sobre esses depoimentos, uma das alunas 

chegou à conclusão de que “A escola não é o prédio, a escola somos nós, eu sou a escola” 

(FLÁVIA, 2015, anotações do Diário de Bordo, 11 de junho), percebendo que, como 

indivíduo, cada estudante compõe o coletivo com suas particularidades. Como se tratava de 

um laboratório que investigava as memórias que deixariam saudades, ressaltou-se a 

capacidade do discente para fazer projeções futuras com a criação da cena, vendo como esta 

mesma reverberaria no tempo presente de cada um deles, além de perceber, do mesmo modo, 
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como a transcrição do exclusivamente visual para o cênico lhe fazia entender possibilidades 

de criação que uma imagem pode oferecer. 

 

3.3.8 Reverberação dos laboratórios 

 

Cada jogo, exercício, experimentação ou estímulo recebeu dos alunos uma 

intervenção de sua complexa subjetividade, com suas singularidades e particularidades. 

Assim, vale analisar a influência das memórias dos educandos na construção de cenas. Uma 

aluna dissertou sobre suas impressões quanto à cena da criação: 

 
O que eu achei mais legal durante os laboratórios de criação com a memória foi 

que a gente podia mostrar de várias outras formas o que estávamos querendo. [...] 

No teatro, tem várias formas da gente dizer na hora que está criando, os mais fáceis 

são falar e escrever, porque desses todo mundo já está acostumando, os outros são 

fazendo o que você quer mostrar, e existem vários jeitos, ao invés de simplesmente 

ler ou ouvir, pode ver, sentir, tocar e diversas outras coisas. [...] o teatro deixa a 

gente fazer de vários jeitos, e isso é legal, porque tem coisa que a gente não 

consegue falar com a boca, a gente quer falar com o corpo, quer falar com o 

coração, ou, às vezes, a gente nem quer falar, quer só quase falar e deixar que a 

pessoa pense no que a gente quase falou, mas não disse. (MILENA, 2015, 

anotações do Diário de Bordo, 14 de junho). 

  

As criações nem sempre precisam explicitar o que são, gritar qual a sua forma e o 

que representam, mas podem simplesmente sugerirem, incitarem, essa qualidade polimórfica 

da cena. O produto, a obra de arte, o ponto de chegada, é fruto do processo, porém nunca se 

sabe como será a viagem e o que acontecerá nela. Apesar de se saber o destino final, o 

percurso que será percorrido é desconhecido, assim, com Salles (2013, p. 153), “Preferimos 

falar da experimentação como movimento e não como evolução; não há segurança, por parte 

do criador, de que a obra em construção esteja caminhando de uma forma pior para outra 

melhor”. Ao se entender a criação como um procedimento dinâmico, que exige movimento, 

entende-se a cena como um potencial vivo e movente. Por exemplo, sobre a relação 

pretendida entre teatro e memória, uma das alunas chegou à seguinte reflexão: 

  
Durante os laboratórios, eu pude perceber que a gente pode se perceber e achar 

coisas na memória da gente que nem a gente sabia que existia. A gente se percebe 

de várias formas e de vários jeitos. [...] dá para perceber diversas coisas. [...] Fazer 

cena é construir um muro com lembranças. Quando a gente cria a cena, a gente vai 

colocando o que a gente sabe, o que a gente já viveu, o que a gente já viu, vai 

construindo a partir daquilo que a gente foi. (MARIA, 2015, anotações do Diário de 

Bordo, 12 de junho).  

   

Ao mesmo tempo que a estudante citou que fazer cena é construir muros, 

percebeu-se no trabalho a ideia da destruição dos muros físicos e ideológicos para que eles 
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pudessem ser reconstruídos. Talvez não se esteja fazendo alusão à construção propriamente 

dita, mas à percepção do ciclo de destruição e reconstrução constante que ocorre dentro do 

processo de criação. Nesse pode-se realizar esse tipo de autorreflexão e autopercepção do 

próprio ato criativo, através da construção de cenas e explorando o não conhecido, 

chegando a novos territórios e os mapeando. Percebe-se esse ato de investigação como a 

busca por um tipo de conhecimento que se origina pelo contato que os alunos tiveram com 

os saberes específicos do teatro. Nesse contexto, pode-se afirmar que o teatro pode 

contribuir com a transformação pessoal e social, como previsto no PPP da escola 

(MARACANAÚ, 2014, p. 17). Em função do trabalho da investigação da memória através 

da cena, o aluno se apresenta como um ser reflexivo, que olha para suas memórias e 

consegue, a partir delas, perceber o hoje, tornando-se também uma pessoa crítica; tópico 

também previsto no PPP da escola (MARACANAÚ, 2014, p. 17). O teatro, a escola e a 

memória operam simultaneamente na formação do ser aluno e na percepção e 

problematização do seu cotidiano, fazendo, assim, com que amplie suas possibilidades de 

formas de ver o mundo e refletir sobre ele. 

Alguns outros aspectos que foram percebidos durante a realização do processo de 

exploração cênica podem ser também apontados, porém esses não estão contemplados nem 

previstos no PPP da escola. Nossa visão é a de que esses aspectos, sim, poderiam estar nele 

contemplados tendo em vista o alcance pedagógico e a sua importância para o 

desenvolvimento do discente. Um exemplo foi a percepção intrapessoal que os estudantes 

desenvolveram; esses exercícios ajudaram os aprendizes a se perceberem como indivíduos, 

fazendo com que se entendessem, desse modo, como sujeitos que formam uma escola através 

de suas percepções e subjetividades. Deve ser levantado também o aspecto relativo às 

relações interpessoais, ou seja, questões relativas aos hábitos relacionais e comportamentais 

dos alunos para com seus pares e para com os outros colegas membros da comunidade 

escolar, em que, por meio da própria prática teatral, percebem-se como participantes de um 

jogo coletivo. Esse jogo que é possibilitado pela ação participativa de cada um destes, vendo 

que cada ser contribui de uma forma diferente para a construção do todo. Essas e outras 

questões serão discutidas nos próximos rastros; dada a importância que esses aspectos 

pedagógicos e criativos demonstram na formação escolar dos alunos, deveriam ser previstos e 

contemplados no PPP da escola, haja vista as mudanças aqui percebidas e referidas nos e 

pelos discentes ao terem contato com essas atividades. 
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Leitor, com que cores você pintaria as folhas desta árvore? Que materiais utilizaria para 

pintar? Tinta? Lápis de cor? Giz de cera? E que instrumentos utilizaria para aplicar esses 

materiais? Pincéis? Dedos?  

Caso deseje, pinte-a. 
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4 RASTROS DE RASTRO NO TEATRO E NA ESCOLA 

 

“O que hoje é considerado verdadeiro pode 

deixar de ser amanhã.” 

(Cecilia Salles) 

 

O processo de criação possui algumas especificações que podem ser definidas 

como etapas da montagem, as quais se prestam para reflexão, para uma espécie de análise. 

Desse modo, é necessário que se tome conhecimento de algumas partes e procedimentos 

eminentes do teatro. As etapas do processo aqui pesquisado se assemelham às etapas 

apresentadas por Mendonça (2013, p. 132) em seu processo de montagem, em que afirma que: 

 
As etapas do processo de montagem vivenciado pelos alunos compreendem três distintos 

momentos: a experimentação, quando foram feitas intervenções com diferentes materiais 

elaborados a partir do texto como pré-texto; o momento de seleção, que ocorre quando 

tudo o que foi experimentado passa gradualmente por um processo de escolhas; e a 

organização, etapa final dos ensaios, quando o roteiro final já foi elaborado, mas são 

realizadas diversas possibilidades de configuração e encadeamento das cenas. 

 

Assim, a fase das oficinas e dos laboratórios funcionou como esse contato prévio 

com o teatro, as experimentações foram agenciadas conectando a tríade que baseia esta 

pesquisa, memória-teatro-escola, sendo estes como elementos de pré-textos provocadores de 

cena. Após as experimentações, o momento de optar pelos experimentos mais interessantes, 

conforme a ideia do grupo, e de realizar o processo de montagem e, concomitantemente a 

esse, o acompanhamento desses através de instrumentos de análise do processo de criação.  

 

4.1 Os instrumentos de análise do processo de criação 

 

Os registros de um processo de criação operam para que se compreenda a 

funcionalidade do experimentado a cada dia, em que o artista pode também se utilizar deles 

para rememorar as experimentações e também para autoanalisar a estrada percorrida até a 

obra. Esses “[...] documentos de processo são, portanto, registros materiais do processo 

criador” (SALLES, 2013, p. 26), no sentido de que são registros físicos, materiais, que foram 

acontecendo durante esse procedimento. Outros registros acontecem, como é o caso dos 

materiais que surgem durante as experimentações; outros são estimulados pelo condutor; e 

outros são realizados para registro e depois acabam operando também como instrumento de 
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análise deste mesmo, revelando uma função, além de uma simples catalogação. Esses 

registros podem ser diversificados, tais como: 

 
[...] vestígios, marcas, traços, croquis, esboços, rasuras, ensaios, pegadas, rascunhos, 

anotações, registros de pensamento, rastros, copiões, roteiros, maquetes, projetos, 

storyboards [...] cartas, bilhetes, entrevistas e depoimentos de artistas, plantas, 

manuscritos literários e outras tantas expressões que denotam a intimidade da obra e 

do artista em ato permanente de escolhas. (TESSLER, 2013, p. 17-18 apud 

SALLES, 2013, p. 15). 

 

Estes podem/devem suscitar e direcionar ainda encontros futuros e/ou próximas 

etapas da gestação da obra. Percebe-se ainda que alguns dos registros fazem sentido somente 

para aqueles que os fizeram, dado que esses instrumentos de análise também operam como 

um registro pessoal para um autoentendimento do processo por parte do artista. 

Durante a criação do espetáculo Rastro, alguns documentos – mesmo que 

informais – foram produzidos, e percebeu-se que, como diz Salles (2013, p. 25), “Tudo é 

registro de percurso”. Os três principais instrumentos de análise do processo de criação 

apontados pelo grupo e que foram utilizados durante esta investigação cênica foram: o diário 

de bordo, as rodas de conversa e o os registros sonoro-visuais.  

O diário de bordo recebe diferentes nomenclaturas em diversas produções 

acadêmicas e em meio à tradição de produção cênica, sendo chamado de: diário de bordo, 

diário de campo, caderno de campo, caderno de bordo, diário de anotações, caderno de notas, 

caderno de processos, diário de narrativas, entre outras várias, mas remetem ao mesmo uso: 

(res)guardar as anotações, percepções, sensações, sentimentos e quaisquer outros pontos de 

vista de um determinado procedimento.  

A escolha por utilizar o termo diário de bordo se dá em alusão à metáfora de que 

o processo de criação é uma construção de mapas, assim ao criar se está metaforicamente à 

bordo de uma viagem, e os registros diários das nuances e oscilações dessa viagem devem 

ficar registrados nesse diário, que “[...] é um elemento importante para a elaboração dos 

textos que apresentarão o resultado da pesquisa” (KASTRUP, 2009, p. 71). Esse pode ser 

visto como um instrumento de análise bastante importante para acompanhar as percepções 

de todos que participam dos procedimentos de criação. Vale ressaltar aqui o que reflete 

Salles (2013, p. 64) em relação aos diários de bordo em um processo de criação artística: 

 
O artista conhece a fugacidade desses momentos e encontra seu modo de resguardar 

esses instantes frágeis, porém férteis. Surgem, assim, os diários, cadernos de anotações 

ou notas esparsas que acolhem esta forma sensível no primeiro suporte disponível. 

Sensações que carregam ideias ou formas em estado germinal. Esses documentos 

agem como ‘reservas poéticas’ (Maiakóvski, 1984) ou ‘acervo passional’ (Cesare 

Pavese, 1988), que podem oferecer a possibilidade de resgate desses efetivos a 
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qualquer momento. São registros feitos na linguagem mais acessível no momento que 

aparecem e que ficam à espera de uma futura tradução. Daí encontrarmos, por 

exemplo, diagramas visuais de escritores ou registros verbais de pintores. 

 

Esse estado germinal em que a obra toma forma e aponta suas direções e sentidos 

merece olhares atentos, pois a obra é extrato de seu percurso de criação. Registrar a criação é 

relevante. Os diários de bordo funcionam como reservas poéticas em que são colocadas as 

percepções, para quando necessário exista a possibilidade de retomada. Não deve se deter apenas a 

registros escritos, mas pode recorrer aos registros imagéticos que dão suporte visual para o 

acompanhamento do procedimento. É possível ver nas imagens abaixo dois tipos de registros 

utilizados nos diários de bordo dos alunos durante o processo: um escrito e um imagético: 

 
Imagem 11 – Diário de bordo: registro escrito 

   
Fonte: Acervo do pesquisador (2015). 

 
Imagem 12 – Diário de bordo: registro imagético 

 
Fonte: Acervo do pesquisador (2015). 
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Como se pode ver nas imagens dos diários de bordo dos alunos que participaram 

do Rastro, os registros devem ser feitos nas linguagens mais singulares para cada compositor, 

pois inicialmente os diários funcionam como instrumento de análises pessoais do processo, o 

compositor utiliza da linguagem que mais lhe apraz. Assim, como no procedimento 

conduzido por Leal (2013, p. 201), que: “Ao final de cada exercício ou atividade, pedia que 

escrevessem [ou desenhassem] as impressões no diário, tanto de suas ações como as dos 

colegas: o que viram, sentiram, imaginaram, lembraram ou associaram durante o exercício”. E 

assim, agora nas palavras de uma das alunas do nosso processo, este instrumento opera como: 

 
[...] um lugar de guardar tudo que fizemos e assim, quando não se conseguir 

lembrar, vamos lá, abrimos, a gente lê e lembra de como aconteceu. Às vezes, 

esquecemos coisas que foram legais e o que escrevemos nos diários nos faz lembrar 

de novo. (MILENA, 2015, notas de aula, 15 de julho). 

 

Seria, assim, um auxiliar da memória no processo de criação, um memorial, 

conforme os próprios alunos afirmam; os diários funcionam “[...] para conhecimento e 

criação da peça” (MILENA, 2016, entrevista, 18 de março), “[...] para ajudar a voltarmos 

para o nosso foco” (RENATA, 2016, entrevista, 27 de março) e para “[...] anotar as coisas 

que a gente fazia para não esquecer” (MARIA, 2016, entrevista, 27 de março). 

As rodas de conversas foram um instrumento de análise comum sempre no início 

e no final de cada encontro dos laboratórios de criação. Os alunos ficavam dispostos em 

círculo e eram estimulados a falar sobre os temas que seriam tratados antes do laboratório e a 

falar as suas impressões sobre o ocorrido naquele dia ao final de cada sessão. Isto é análogo a 

outros processos de criação teatral. Desse modo, o que diz Ana Carneiro (2013, p. 35) do seu 

processo de diálogo com seus alunos se aplica também a esta pesquisa, quando ela diz: 

“Criou-se dessa forma um espaço onde os alunos/atores podiam expressar suas impressões, 

aprofundar entendimentos e, principalmente, observar os acontecimentos ocorridos em seus 

corpos com base nos estímulos dados”. Da mesma forma, Célida Mendonça (2013, p. 131), 

quando comenta que, com os alunos, “Após a socialização das improvisações realizadas em 

sala, havia o debate no qual os alunos davam suas contribuições para cada cena criada”. Essas 

impressões eram dadas tendo em vista a percepção pessoal e singular de cada indivíduo, 

buscando também um diálogo com os outros discentes que participaram dessa exploração, 

percebendo as aproximações e distanciamentos das percepções de cada indivíduo. Assim 

sendo, agora, na fala de uma das alunas no processo criativo, cada um 

 
[...] ensaiava, fazia e depois sentava para conversar e entendia um bocado de coisa, 

e a gente via o quanto era fácil, percebia para que servia cada coisa que a gente 
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fazia e podia compartilhar com os nossos colegas o que a gente tinha feito e 

também ouvir o que eles tinham feito, o quanto a gente aprendeu com aquilo. 

(MARIA, 2016, entrevista, 27 de março). 

 

Vale dizer que, nessa etapa, os alunos organizavam suas impressões em falas para 

que pudessem compartilhar as vivências e refletir sobre as experiências daquelas atividades 

trabalhadas naquele encontro, debatendo sobre os tópicos propostos e gerando, a partir desses 

debates, novas percepções do que foi praticado ao ter contato com as outras visões. Abaixo, 

consta uma imagem de registros das rodas de conversa no processo de criação do Rastro: 

 
Imagem 13 – Roda de conversa 

 
 Fonte: Acervo do pesquisador (2015). 

 

Na opinião dos alunos, o objetivo das rodas de conversas era pautado em “[...] ver 

qual era a melhor forma de se fazer” (MATEUS, 2016, entrevista, 25 de março), em que 

“[...] cada um falava o que sentia, o que achava, e a gente ia vendo o que outros estavam 

achando dos ensaios, dos laboratórios [...]” (DANIELA, 2016, entrevista 18 de março) e 

“[...] ficávamos pensando nas possibilidades. E avaliar o que tínhamos feito [...]” (LÚCIA, 

2016, entrevista 18 de março). As rodas de conversa foram de fundamental importância 

durante o procedimento de montagem das cenas
37

, em que os alunos colaboravam com o 

procedimento falando sobre suas percepções e dando ideias, sugerindo movimentações e 

imagens. Os discentes foram, ao longo dos encontros, envolvendo-se com maior profundidade 

nas atividades. As rodas de conversa apontavam sentidos para as atividades e faziam com que 

os educandos atentassem para o objetivo de cada encontro. 

                                            
37

  O processo de montagem das cenas será refletido no próximo capítulo. 
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Os registros sonoros e visuais: as fotos, vídeos e áudios, primeiramente assumem 

a função de captura daquele momento, e no momento da reflexão sobre estes é que eles 

apresentam o caráter de instrumento de análise do processo de criação. Estes funcionam 

principalmente para se analisar os movimentos, as formas, as imagens e as sonoridades que 

não podem ser descritas em sua totalidade em um registro escrito ou falado. O registro 

capturado por lentes e microfones também não apresenta os registros em suas totalidades, 

mas, através desses, podem-se perceber os movimentos e as sonoridades resguardados com 

maior amplitude. 

É necessário deixar claro que, ao se falar dos instrumentos de análise do processo 

de criação, estão sendo abordados os registros realizados durante a realização destes, os quais 

de fato não substituem a observação do processo e muito menos a participação nele. Nisto se 

concorda com Salles (2013, p. 158), quando comenta que: 

 
Temos a certeza de que por mais documentos de processo a que tenhamos acesso, por 

mais informações que os criadores nos ofereçam, não temos o processo em nossas 

mãos. Cada documento, cada informação e cada conexão estabelecida nos aproximam 

um pouco mais desse fenômeno denso e múltiplo.  

 

O que se dá é uma aproximação ao processo, mas não uma substituição, pois os 

instrumentos de análise operam como registros de percepção e desdobramentos. Afinal, 

“Não temos, portanto, o processo de criação em mãos, mas apenas alguns índices do 

processo. São vestígios vistos como testemunho material de uma criação em processo” 

(SALLES, 2013, p. 27). São rastros de processos, rastros de vivências, rastros de 

experiências, rastros de teatro, rastros de arte, rastros de rastro.  

 

4.2 O encaixar das cabeças quebradas e dos quebra-cabeças: montagem e ensaios 

 

As peças estão na mesa, as cabeças estão quebradas, fragmentos de memórias 

experimentadas em cena jogados em meio ao teatro. Agora, o momento é de encaixar – ou 

não – as peças. Após a etapa dos laboratórios, na qual a memória foi experimentada e 

experienciada através de diversas atividades, jogos, experimentações, propostas e 

provocações, o material cênico realizado foi colocado em mesa para que fosse cartografado, 

marcando e mesclando territórios e regiões, borrando fronteiras e limites, fazendo com que, 

através da aglomeração das produções com temáticas aproximáveis, fosse preestabelecido o 

rosto do espetáculo. Vale perceber que: 
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No Brasil, no que se refere a experiências de montagens com alunos do ensino 

fundamental e médio, ainda são escassas as pesquisas e bibliografias que abordam o 

tema e sua relação com exercícios, jogos e técnicas propostos no ensino do teatro na 

realidade escolar, apesar de elas ocorrerem. (MENDONÇA, 2013, p. 124). 

 

Tratando-se de uma montagem com alunos de ensino fundamental, comunga-se 

com a afirmação da escassez de literaturas e referências para serem trabalhadas na montagem 

de um espetáculo na escola. Evidencia a relevância de um trabalho que aborde esse processo 

de montagem na escola e que propõe uma reflexão sobre ele, para que possa contribuir 

também como aporte metodológico e revele tendências de procedimentos realizados e 

utilizados na sala de aula. 

A montagem de espetáculo dentro da escola conta com alguns impedimentos que 

já são velhos conhecidos dos professores de teatro, dentre eles a falta de espaço adequado 

para realizar as atividades práticas. Salas pequenas, cheias de objetos, salas quentes, ou até 

mesmo ausência de salas são companheiros bastante comuns a quem se propõe a realizar uma 

montagem de espetáculo teatral dentro da escola. Especificamente durante a criação aqui 

investigada, por diversas vezes, foi necessário tentar contornar essas situações, retardando, em 

alguns casos, o processo de montagem do espetáculo. O empecilho espacial fez com que, em 

várias ocasiões, os encontros fossem realizados em outros locais, que, apesar de não serem 

apropriados para montagem, supriam temporariamente as necessidades do grupo. Vale 

salientar que a utilização de outros espaços, por vezes, também desaguou em novas 

proposições cênicas que foram incentivadas pelo espaço, porém, pela inadequação espacial, 

diversos procedimentos foram retardados.  

Além dos empecilhos espaciais, existem ainda impedimentos que advêm dos 

próprios alunos, algo também denotado por Mendonça (2013, p. 142), que explicita que “[...] 

a falta de escuta e a falta de presença são os piores inimigos de uma montagem”. O discente 

que não escuta, que apresenta uma atenção dispersa, não tem capacidade de perceber o que 

está sendo dito, logo não consegue acompanhar os comandos de atividades que estão sendo 

ministradas, prejudicando, dessa forma, o grupo inteiro. Inicialmente no Rastro, os estudantes 

apresentavam uma dificuldade de escuta muito grande, eles não conseguiam atentar para as 

instruções e as regras dos jogos e proposições. Com o passar do tempo e a realização das 

atividades, a escuta foi sendo lapidada e, aos poucos, eles foram se apropriando dessa 

propriedade; munidos dessa habilidade, conseguiam se apoderar das instruções e realizar as 

atividades e obter um melhor aproveitamento do processo criativo.  

A falta de assiduidade e pontualidade também é um dos fortes inimigos das 

montagens na escola. O teatro exige a presença, sendo de extrema importância que o aluno 
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compareça às experimentações propostas para que possa contribuir com o processo de criação e 

montagem, bem como também realizar as cenas. Um dos impedimentos que mais retardou o 

Rastro foi a falta de presença, pois, no início dos encontros, os discentes ainda não haviam 

percebido a importância de sua presença para a composição. Com o passar do tempo, os alunos 

foram percebendo e prevenindo as faltas, fazendo com que pudesse dar prosseguimento.  

Com essas afirmações, pode-se constatar que a montagem na escola não são só 

flores, mas existem diversos impedimentos e empecilhos que exigem muita força e 

determinação do condutor do processo e dos que o compõem. Montar um espetáculo na escola é 

galgar um espaço que ainda não existe, é arar a terra sem os instrumentos necessários para tal 

atividade e saber que, em determinado momento, será preciso arar as terras com as próprias 

mãos. É como construir um mapa sem papel, sem caneta, sem lápis e sem local para apoiar.  

Agora, comentando a etapa de montagem em si, com os laboratórios sobre 

memória já realizados, expostos como materiais agora sobre a mesa, a função é esculturar e 

esculpir as memórias em teatro. É nesse processo de direcionar os exercícios sobre a memória 

que se deve atentar para o fator “público” de um espetáculo, pois este é essencial nesse 

procedimento. É durante a montagem das cenas, nesse modelar de memórias, que se projeta a 

intenção para com o público. Salles (2013, p. 115), ao falar sobre o cinema, afirma que “[...] a 

força da montagem está no fato de que ela inclui no processo criativo a emoção e a mente do 

espectador, o que nos remete, mais uma vez, à criação como ato comunicativo”. Assim como 

na montagem do cinema, no teatro o fator público é essencial para a montagem, pois este 

também irá redirecionar e realizar um outro trabalho de modelagem das cenas, por meio de 

suas interpretações do visto. 

Ao se abrir as fronteiras para que o público possa entrar e (usu)fruir do território do 

espetáculo, as memórias tornam-se compartilhadas, fazendo com que o público também 

colabore no processo de montagem ao dar um sentido para a cena já montada, completando a 

cena-memória. Nem sempre a memória é completa ou apresenta os detalhes; assim, encontra-se, 

por vezes, fragmentada e sem muitas resoluções. Isso foi encarado na encenação como 

potência para a criação vendo a interrogação como um espaço a ser respondido, porém sem 

respostas únicas. Tendo em vista essa construção por fragmentos, à construção da cena 

interessa também a lembrança esfacelada, os farelos, as migalhas, a construção, a montagem 

de paredes a partir de fragmentos de pedras (areia). A união deles tornam a parede sólida, 

desde que seja utilizado um colante, um cimento, neste caso, o teatro costura o fragmento, 

direciona, indica – assim mesmo, no plural, diversos sentidos, fragmentando também a leitura 

do espectador e possibilitando diversos caminhos a partir do mesmo ponto de partida. 
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Tendo em vista a diversidade de memórias e dos fragmentos apresentados durante 

o processo de criação e montagem, ao modelar essas memórias em cena se mostrou necessário 

recorrer a outras linguagens para que fosse possível problematizar cenicamente a memória 

assegurando que as questões referentes a essa seriam bem processadas. Salles (2013) afirma 

que o artista recorre a outras linguagens como elementos que auxiliam no percurso, 

transitando entre diversas regiões de criação, perpassando o território verbal, corporal, 

imagético e sonoro. Mas não interessam esses terrenos em separado, e sim o campo que 

existem entre eles. Existe muita potência para se criar nas regiões fronteiriças entre as artes. 

Com relação às memórias, nem sempre se remetem a uma memória possível de relatar só 

verbalmente, mas também se pensa numa memória corporal, sonora, imagética, e isso levou 

ao uso das formas diversas das linguagens para construção de uma narrativa cênica plural. 

O ato inicial da montagem foi a criação da dramaturgia do espetáculo a partir do 

experimentado em cena. Como no processo conduzido por Mendonça (2013, p. 131), “A 

dramaturgia era pensada como uma escrita da cena que dialogava com o material produzido nos 

exercícios e nas improvisações pelos alunos como artistas pensadores”. Um dos instrumentos 

utilizados para dar base ao texto dramático construído para a realização do espetáculo foram os 

diários de bordo, nos quais estavam contidos registros das experimentações, textos das 

improvisações e das imagens que foram propostas. Kastrup (2009) diz, ao falar de cartografia, 

em um sentido próximo do processo de criação, que os relatos não são somente meros registros 

de informações, mas possuem o objetivo de possibilitar um retorno à experiência do campo, 

fazendo com que, assim, os diários retomassem as experiências vivenciadas, agora de forma 

agenciada como dramaturgia para a cena. 

É necessário deixar claro que, quando se cita a palavra “dramaturgia”, não se está 

somente remetendo às palavras, mas também ao jogo das imagens, das indicações de ações, 

entonações, movimentações e proposições para a composição da cena, ao modo de uma 

escritura cênica. Dessa maneira, como pontua Mendonça (2013, p. 132), “A criação 

dramatúrgica resulta de diferentes experimentos e da articulação de imagens que surgiram 

[...]”. E toda essa criação foi realizada pelo professor junto com os alunos. 

O papel do professor nessa etapa é como um condutor de processo, fazendo com 

que o aluno produza junto com ele os escritos dramatúrgicos que serão utilizados no 

espetáculo. A função do docente não é, segundo as escolhas desse procedimento, escrever as 

cenas sem a participação dos discentes, mas deve orientar, produzir, conduzir, avaliar, 

estruturar e reestruturar as composições junto com eles. Em processos como esse, geralmente: 

 



80 

A dramaturgia é pensada como uma escrita da cena que dialoga diariamente com o 

material que é produzido nos exercícios e nas improvisações. O professor/encenador 

se responsabilizará pela coordenação das diferentes propostas, procurando sínteses 

artísticas articulando a concepção do texto teatral e o gerenciamento do tempo para 

cada etapa de sua construção. (MENDONÇA, 2013, p. 144, grifo do autor). 

 

Como bem cita Mendonça, o trabalho do professor é o de coordenar as 

propostas realizadas, fazendo com que sejam costuradas de maneira coerente com as 

opções poéticas do grupo, as propostas trazidas pelos educandos. Não cabe ao docentes 

castrar, impedir e engessar os alunos às suas ideias, o professor tem que dar sentidos e 

direções para que o estudantes possa criar livremente dentro do território em que o 

espetáculo está sendo levantado. De uma forma ou de outra, quem dá direcionamento não é 

exclusivamente o professor, mas o próprio processo, apontando diretamente o encontro 

entre aluno e professor, e esse encontro é o próprio processo. Mendonça (2013) fala sobre a 

necessidade de o professor demarcar os limites, ou seja, chamar a atenção para eles; os 

limites devem ser impostos ou exigidos. A partir de nossa pesquisa, pode-se arriscar a dizer 

que, como se diz comumente, “nem tanto e nem tão pouco”, a construção deve ser 

realizada em conjunto, em que um dê suporte ao outro, aluno e professor, numa construção 

não só paralela, mas entrançada. 

Como no processo do Rastro, os procedimentos de criação na escola devem ser 

pautados no diálogo, visto que, como procedimento pedagógico-criativo coletivo, é 

necessário que todos colaborem e contribuam com seus conhecimentos e ajam no mesmo 

sentido para que seja bem-sucedido. Para isso, é necessário dialogar. Ao surgir um 

confronto de ideias entre os alunos ou entre aluno e professor, o diálogo deve ser priorizado 

a fim de que esse entrave seja resolvido, visto que, em determinadas situações, surgem duas 

opções de resoluções cênicas, dessa forma o diálogo se mostrou, nesta pesquisa, ser o fio 

condutor que irá desatar o nó. 

Nem tudo que aconteceu nos laboratórios foi para cena, as experimentações 

foram somadas, divididas, multiplicadas e outras foram subtraídas. Salles (2013, p. 88) 

afirma, ao falar sobre o processo de criação, que há “[...] momentos em que o artista tem 

que se defrontar com a necessidade de corte são também sempre lembrados como bastante 

custosos”. Apesar de algumas lamentações dos discentes na realização de alguns cortes, 

eles foram necessários para objetivar o espetáculo e dar força ao seu fio condutor, haja 

vista que, em algumas experimentações, direcionavam-se para outras instâncias que fugiam 

do sentido do espetáculo. 
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O espetáculo emergiu a partir das próprias proposições dos alunos. Os fragmentos 

de memória jogados à mesa começam a ser organizados por proximidades temáticas. No 

processo de montagem da dramaturgia, as experimentações foram organizadas de acordo com 

as temáticas dos laboratórios; e cada laboratório gerou pelo menos uma cena. As cenas foram 

enumeradas e nomeadas da seguinte maneira: 

Cena 00 – Acorda menino, trata do ato de acordar e arrumar-se para ir à escola. 

Cena 01 – Brincando de escola, aborda as brincadeiras que os alunos praticam na escola, bem 

como desdobramentos poéticos sobre ele. Cena 02 – É hora de estudar, pautada numa 

construção musical que coletou sonoridades da escola e regida pelos sinais sonoros, 

executando movimentos que abordam a rigidez do aluno ao relacionar-se com a escola e suas 

formas. Cena 03 – Dança das bolinhas, exploração corporal baseada numa guerra de bolinhas 

de papel como comum na sala de aula. Cena 04 – O que eu quero ser..., cena que, através de 

uma reflexão sobre o passado, projeta o futuro e aborda os sonhos formativos e sentimentais 

dos alunos. Cena 05 – O povo da minha escola, trata dos tipos de professores e estudantes, 

combinando-os em situações cotidianas da sala de aula. Cena 06 – Ser apontado, aborda o 

bullying e as repressões que os discentes sofrem na sala de aula por parte dos outros 

indivíduos da escola. Cena 07 – Ninguém é perfeito, aborda as brincadeiras e apelidos que os 

alunos fazem com os “defeitos” de seus colegas. Cena 08 – Âmago, é uma proposta de 

estilística coreográfica em que os educandos movimentam-se em dupla um sobre os pés dos 

outros. Cena 09 – As artimanhas da escola, fala sobre as artimanhas e danações que 

praticavam durante a escola. Cena 10 – Quer namorar comigo?, trata dos namoros proibidos 

que acontecem na escola. Cena 11 – Lembranças fragmentadas, realizada em interação com 

um videoslide produzido com a junção de imagens de autorretratos com memórias da escola 

produzidas pelos próprios alunos. Cena 12 – Saudades do que ainda nem se foi, cena também 

de interação com videodepoimentos de alunos que relatam sobre a definição de escola, faz 

alusão ao apagar das velas com o ato de se desvincular da escola na formatura. 

As ordens de cada cena foram pensadas para mesclar cenas cômicas e cenas mais 

densas, seguindo também um percurso que se aproximasse dos acontecimentos na escola. 

Intituladas pelos alunos, as cenas receberam esses nomes tendo em vista as temáticas e 

memórias que eram problematizadas em cada uma delas. Com o esboço de dramaturgia 

finalizada, foi iniciada a montagem das cenas, sendo inicialmente trabalhada a partir das 

imagens que foram propostas durante as experimentações. Fotografias, vídeos e desenhos 

realizados em cadernos de bordo e anotações das formas corporais eram os elementos os quais 
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foram utilizados para o processo de montagem da cena com imagens. As memórias eram 

experimentadas em imagens de diversas formas, como se pode ver nas fotografias abaixo: 

 
Imagem 14 – Memórias experimentadas 1 

 
Fonte: Acervo do pesquisador (2015). 

 

Imagem 15 – Memórias experimentadas 2 

 Fonte: Acervo do pesquisador (2015). 

 

A aluna afirmou que “[...] ficava brincando com as memórias de diversas formas, 

todo dia era um tema de memórias diferentes e um jeito diferente de fazer teatro com elas. 
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Era como se fosse uma música que nós fizéssemos elas em vários estilos diferentes” 

(MILENA, 2016, entrevista, 18 de março). 

Esse estilo que ela compara com os estilos musicais dava-se com os estímulos de 

construção de imagem, em que eram utilizados diversos estímulos que dialogavam com a cena 

escrita, como propostas de figurino, cenários e adereços de cenas. As imagens eram exploradas 

de acordo com cada cena da dramaturgia, fazendo com que os alunos tomassem a construção da 

cena também como uma construção visual. Como se pode ver na imagem abaixo: 

 
Imagem 16 – Memórias experimentadas 3 

 
Fonte: Acervo do pesquisador (2015). 

 

Após experimentar o texto construído pelos discentes em forma de imagem, era 

hora de dar movimento às figuras. Assim, as cenas começam a ganhar corpo e a colocar o 

corpo em movimento. Mendonça (2013) afirma, ao falar da criação de personagens, que é 

necessário primeiramente pôr o corpo em ação, um corpo que joga, logo está aberto e afetável 

pelo jogo. As memórias problematizadas em experimentação, transformadas em dramaturgia, 

agora levantadas em cenas do espetáculo, começam a aparecer. Uma aluna disse que: “É 

como se a cada dia o teatro fizesse uma ressureição do que aconteceu” (MILENA, 2016, 

entrevista, 18 de março), fazendo com que os estudantes percebam seus fragmentos de 

memórias em diálogo com as memórias de seus colegas. Os alunos apostavam que a fase da 

montagem das cenas era a etapa mais complexa, porém diziam se sentirem, a cada dificuldade 

apresentada pelo processo, mais estimulados a darem prosseguimento. Afirmavam: “[...] eu 

gosto de fazer as coisas difíceis, pois eu me sinto desafiada a conseguir fazer bem” 
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(MILENA, 2016, entrevista, 18 de março). A dificuldade era tomada como combustível para 

prosseguir no processo. 

Aos poucos, os aprendizes iam percebendo a mudança dos jogos iniciais que 

foram realizados nos primeiros encontros para as cenas atuais. Foi quando se percebeu que 

as “[...] brincadeiras iam se transformando em cenas” (DANIELA, 2016, entrevista, 18 de 

março). Refletindo sobre essa transformação, uma aluna (MILENA, 2016, entrevista, 18 de 

março) percebeu que as memórias não eram levadas para a cena tais quais elas haviam sido 

relatadas ou haviam acontecido. As memórias eram preservadas nas questões as quais elas 

tangiam, e o espetáculo não funcionaria como uma simples representação das lembranças, 

pois essas poderiam sofrer modificações para a cena. Em suma, não se limitaria a 

representar os acontecimentos rememorados, as cenas seguiriam as questões levantadas por 

tais rememorações e a partir delas iriam ganhar outras dimensões. A exemplo disso, pode-se 

ver a cena 04, na qual diversas memórias foram mescladas a respeito dos sonhos 

impulsionados pela escolha de cada aluno, misturando os acontecimentos e relatos e 

transformando-o em uma só cena. 

O levantar das cenas foi acontecendo em consonância com os acordos 

realizados com cada grupo; com o caminhar do processo, é possível perceber quais são as 

regras que vão sendo estabelecidas ao longo do caminho. Como nos ensina Salles  (2013, p. 

41), “A obra em criação é um sistema em formação que vai ganhando leis próprias” . Assim 

também, no caminho desse percurso de construção, é necessário optar. Nem sempre se 

consegue carregar tudo o que se deseja e nem sempre é lícito ou coerente carregar tudo o 

que se quer. Existem, no processo de montagem das cenas, “[...] momentos em que se 

convive com muitas possibilidades, mas alguns caminhos são escolhidos em detrimento de 

outros” (SALLES, 2013, p. 151). Não se pode fazer um mapa que retrate diversos 

elementos, pois ele se tornaria confuso e de difícil compreensão, da mesma forma no 

processo de erguimento da cena é conveniente que seja realizada uma triagem, pois “O 

processo de criação é visto aqui como seleção de determinados elementos que são 

recombinados, correlacionados, associados e, assim, transformados de modos inovadores” 

(SALLES, 2013, p. 100). 

Durante o processo de montagem do espetáculo, percebeu-se que aos poucos os 

alunos foram tomando posse de uma linguagem teatral, percebendo, na prática, conceitos, 

ideias e elementos que são referentes a essa arte. Como diz Mendonça (2013, p. 147): 

 
A montagem de espetáculo na escola, se trabalhada de maneira orgânica e 

envolvendo alunos e professor nas decisões a serem tomadas, converte-se em 
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oportunidade de conhecimento das convenções teatrais, favorece a descoberta, a 

percepção de diversos pontos de vista e o desenvolvimento da socialização. 

  

A alfabetização teatral com relação a termos básicos da linguagem já foi 

acontecendo durante o processo, levando em conta também a apreensão de conceitos que 

são referentes ao teatro. O modelar das memórias, transformá-las em cena, trazê-las do 

pensamento para o campo teatral, possibilita também uma aprendizagem da linguagem 

teatral de maneira transversal e paralela à feitura do espetáculo. Sobre esse procedimento, 

por exemplo, uma das alunas afirmou que: “Era como se a gente jogasse nossas memórias 

dentro duma panela, misturasse, cozinhasse e de lá saísse um prato delicioso que a gente 

servia às pessoas para comerem, que era a cena” (MARIA, 2016, entrevista, 27 de março). 

Um extrato de cada aluno misturado com os extratos dos outros cozinhados dentro da 

mesma panela e aquecidos pelo mesmo fogo, depois servidos no mesmo prato.  

O que se quer ressaltar aqui, nessa metáfora gastronômica do processo, é que a 

construção da montagem foi se concretizando por meio de uma série de acordos poéticos, 

de escolhas, de opções. Quando se tem os instrumentos em mãos, sabendo utilizá-los e o 

que cada um pode produzir, inicia-se a montagem do mapa. Ele começa a ser construído e 

aos poucos ele vai revelando sua forma, começando a parecer, sendo o que é desde o 

princípio e cada etapa vai se aproximando ainda mais de ser em (in)completude.  

 

4.3 Sentir-se criador 

 

Criar é um dos verbos fortes do processo Rastro, pois um dos fatores mais 

evidenciados pelos alunos foi o poder da criação. Criar sobre as próprias memórias e 

memórias compartilhadas, transformá-las em cena foi tornar a memória em matéria-prima 

para a produção artística. Salles (2013, p. 148) afirma que “É a ação do artista sobre sua 

matéria-prima que gera o andamento da obra, ou seja, o movimento criador”. O ato criacional 

é uma experiência em que se desempenha uma energia sobre um material para a construção de 

alguma obra. Salles (2013, p. 41) assevera que: 

 
Muitos artistas descrevem a criação como um percurso do caos ao cosmos. Um 

acúmulo de ideias, planos e possibilidades que vão sendo selecionados e 

combinados. As combinações são, por sua vez, testadas e assim opções são feitas e 

um objeto com a organização própria vai surgindo. O objeto artístico é construído 

deste anseio por uma forma de organização. 

 

Nessa experiência de organização (ou não) do caos para a criação, o criador 

(des)ordena os materiais, direcionando ideias e planos para sua obra, em que cada elemento 
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tem uma função dentro de toda a criação, os quais combinados apontam sentidos dentro do 

contexto apresentado. Conforme Salles (2013) postula, o objeto artístico surge dessa 

necessidade de organizar o caos em cosmos, de fazer com que os sentimentos, sensações, 

anseios, questões, pulsações, provocações sejam (des)organizados em uma obra. Essa 

sensação de sentir-se criador é afirmada por uma aluna que participou do processo, a qual 

relatou que: “[...] eu me senti uma deusa, tipo: é muito interessante, pois aqueles momentos 

que você já viveu você contar e outras pessoas verem isso é um momento mágico. É como se 

transformassem a nossa imaginação em coisas que a gente pode pegar” (MILENA, 2016, 

entrevista, 18 de março). 

Quando o aluno se percebe na condição de criador, nota-se que ele se entende 

como ser potente e que, como criador, ele tem autonomia para desenvolver suas percepções 

artísticas. Existe uma questão latente no contexto da escola onde este trabalho foi 

desenvolvido, que é a falta de crença em si e uma baixa autoestima muito grande. Os 

aprendizes não acreditam em si e nem na qualidade do que produzem. Esse aprisionamento 

dificultou por vezes o desenlace do processo, uma vez que, por medo de serem “ruins”, eles 

acabavam travando em algumas situações, porém existiu o momento em que eles se 

descobriram criadores. Cada aluno-criador, ao se perceber criador, manipulava o material para 

a criação da obra à sua maneira. 

Ao ser indagada sobre o que considerava mais interessante para se trabalhar com 

memórias e teatro, uma aluna respondeu que: “A liberdade que a gente tem de se expressar. 

Quando nós criamos, nós damos a forma que queremos, é nosso, a gente faz do nosso jeito, a 

gente deixa a nossa marca” (RENATA, 2016, entrevista, 27 de março). A descoberta da 

liberdade de criação para o aluno é um divisor de águas, quando eles começam a se perceber 

na onipotência da criação e visitam diversos territórios, em alguns casos até se perdem para 

poderem de fato se achar, no sentido de que visitam diversos territórios, os experimentam e 

são capazes de encontrarem-se a partir das observações feitas no “perdido”. Quando eles 

percebem que podem modelar seus rastros, eles começam a deixar marcas neles.  

Após perceberem-se criadores, os discentes começam a entender o funcionamento 

da criação e vão tomando conhecimento de como acontece o processo criativo. Eles 

afirmaram que, como comentou uma das alunas, nesse processo se 

   
[...] desenvolveu a criatividade não só minha, mas de todo o grupo. Era como se a 

cada encontro a gente fosse melhorando em criar. A cada etapa a gente estava 

fazendo melhor, é como se a gente estivesse treinando a cada dia e a cada dia tendo 

melhores resultados. Cada vez mais nossa criatividade aumentava e cada vez mais 

estávamos preparados. (RENATA, 2016, entrevista, 27 de março). 
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A cada criação, os alunos percebiam e tomavam conhecimento de como que 

sua composição funcionava; eles iam analisando praticamente cada uma das etapas que 

compunham o processo de criação. Por vezes, eles relatavam o quão era divertido para 

eles criarem e como eles se sentiam sendo criadores. Afirmavam que “É o mesmo que 

sentir como uma mãe é, como se aquela peça fosse um filho nosso, pois todo mundo se 

juntou para formar aquilo” (MILENA, 2016, entrevista, 18 de março). Um dos principais 

pontos apresentados por eles como estimulante durante o procedimento de criação era 

perceber que poderiam compartilhar o que estava sendo criado com o público, ou seja, a 

expectativa de apresentação já estimulava a produção. Era a futura obra agindo durante o 

processo. Os educandos apontavam que “[...] criar, mostrar meus sentimentos, as coisas 

que eu percebo, as formas que eu dei a ideia, eu vou estar ali dispondo tudo o que eu já 

vivi” (MILENA, 2016, entrevista, 18 de março) eram elementos que alimentavam o 

processo. Salles (2013, p. 89, grifo da autora) fala ainda que “O enorme prazer que 

acompanha o desenvolvimento artístico poderá ser descrito algum dia como uma 

manifestação de energia”. Essa energia podia ser percebida emanando dos olhos dos 

alunos quando eles se percebiam criadores.  

Inúmeras dificuldades apareceram durante a criação, sendo isso algo comum nos 

processo criativos, segundo Salles (2013, p. 87-89), quem aponta a dificuldade de se “[...] 

iniciar uma obra” [... de...] enfrentar o fim da obra [... e de ...] enfrentar bloqueios”. Porém, as 

dificuldades foram administradas, passando o processo a acontecer de forma firme. Deve ser 

salientado que, nesse procedimento de montagem, a relação ensino-aprendizagem foi sendo 

evidenciada pelas práticas de criação, uma vez que: “Ao pensarmos na montagem de um 

espetáculo na escola, pensamos igualmente na aprendizagem proporcionada aos alunos. O 

fazer teatral facilita o acesso a uma consciência estética, trabalhando, ao mesmo tempo, 

aspectos poéticos e pedagógicos” (MENDONÇA, 2013, p. 138).  

E o fazer teatral, a criação de cena, põe em diálogo esses aspectos poético-           

-criativos e poético-pedagógicos, fazendo com que o aluno tenha contato com essas duas 

instâncias dentro da mesma proposta de provocação teatral. Criar mapas pode demandar 

muito tempo e esforço, mas, após muito trabalho, existirá um elemento bem feito que 

poderá orientar outras pessoas, além do fato de que o cartógrafo que o criou estará mais 

experiente nesse exercício, pois, quanto mais se faz teatro, mais se conhecem novos 

territórios do fazer e mais possibilidades de criação são abertas. 
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4.4 Ensaiar da memória – Repetição das marcações 

 

Com o espetáculo montado, as cenas com suas imagens, propostas de marcações e 

movimentações, adereços de cenas, cenários e figurinos escolhidos, textos com suas 

entonações e palavras de valor delimitadas, era hora de repetir as cenas já prontas, a fim de 

afiná-las, ou seja, os ensaios da etapa final. A repetição, o ensaio de cada cena, é muito 

importante para que se ajuste o que seja necessário. É nesse procedimento complexo que 

acontecem outras transformações, dilatando a obra já montada. O fato de o espetáculo estar 

montado não quer dizer que ele esteja finalizado, existem transformações e ajustes que 

precisam ser feitos até a concepção do artefato artístico. 

Apesar de cada escolha já ter sido feita, a repetição das cenas praticamente 

prontas é também um período de mudança, em que o encenador-professor vê o todo e o 

observa analisando o que está funcionando na forma como deveria ou o que não está de 

acordo com as ideias iniciais. Se caso se encontre coerência, em alguns procedimentos 

pode-se optar pela mudança da ideia inicial, mas desde que não ponha em risco a proposta e 

o fio condutor do processo. O ensaio é o momento de percepção do todo e também de cada 

parte. É durante os ensaios gerais que se observam quais são as nuances de cada cena, que 

se observam os pontos fortes para que sejam evidenciados e os pontos fracos para que sejam 

fortalecidos. Os ensaios gerais são o percurso de acabamento da obra teatral, quando se 

finalizam as escolhas até expor a obra ao público. 

Isso foi evidenciado durante o Rastro, visto que, por diversas vezes, alterações 

foram propostas e novas criações foram realizadas no período dos ensaios gerais. Durante 

esse período, os instrumentos de análise do processo também são importantes, uma vez que 

eles podem operar como registros de obra. Fotografias de imagens das cenas, filmagens, 

gravações de áudios e anotações feitas nos diários de bordo e no próprio texto dramático da 

cena fazem com que se evitem perdas durante os ensaios.  

Essas anotações resgatam marcações, propostas e outros elementos que fogem dos 

registros mentais feitos. Os instrumentos de análise do processo funcionam como arquivos de 

cena, podendo ser utilizados quando necessário para resgatar entonações, movimentações, 

marcações e imagens. Os ensaios são também um espaço de testagem, em que são verificadas 

as possibilidades. Os instrumentos de análise podem funcionar como um suporte de 

possibilidades, em que diversas versões podem ser testadas e verificadas quando necessário, 

além de poder ser feito o comparativo de qual o teste que gerou uma proposta mais 

interessante. Isso constitui pesquisa, pois, como afirma Salles (2013, p. 144), “A 
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experimentação e a percepção seriam campos de testagem que mostram a natureza 

investigativa do processo criador”. Esses testes revelariam com maior propriedade o caráter 

de investigação criativa que é o processo de criação, a pesquisa do criar. Averiguar 

possibilidades da obra durante o processo de ensaio é criar, é verificar o produto e ver, a partir 

do já construído, quais novas possibilidades eles podem oferecer. Apesar de o gesto já estar 

escolhido, se durante o ensaio percebe-se que outra forma o tornará mais interessante, o gesto 

pode ganhar outras formas, tornando-se potente de uma nova criação, como aconteceu 

diversas vezes durante o Rastro. As cenas, depois de montadas, por sugestão dos alunos, eram 

modificadas conforme as necessidades que iriam aparecendo ou conforme as novas ideias.  

O procedimento de ensaios, por conta da repetição, torna-se bastante enfadonho 

para alguns alunos. A necessidade de repetir e repetir é inicialmente incompreendida por eles. 

Acostumados com a cultura de só decorar o texto e serem colocados nos locais para se 

apresentarem, a cultura de lapidar a produção é inicialmente rechaçada. Em nosso caso, com o 

passar dos ensaios e também através dos apontamentos dados pelo condutor do processo, que 

evidenciava a necessidade de ensaio e de repetição, os discentes começaram a entender quais 

os benefícios desse procedimento. Sobre isso, cabe mencionar o discurso de uma educanda: 

  
Foi tão cansativo... era um cansaço bom, que toda hora a gente queria ensaiar, 

todos os dias, no final de semana, nas férias. E passamos as férias na escola 

ensaiando; quando não tinha ensaio, a gente queria que tivesse. Era um vício 

grande. A gente ensaiou inclusive outras vezes sem te falar. O ensaio era mais legal 

porque era como um treino para dar tudo certo. A gente fazia, fazia, fazia, fazia, até 

ficar legal. (MARIA, 2016, entrevista, 27 de março). 

 

O sentimento de repulsa sentido primordialmente agora era substituído pelo 

sentimento de necessidade da repetição, entendendo que o processo de ensaio de uma 

montagem na escola também é um processo de ensino-aprendizagem, no qual, com o avançar 

das etapas, vai tomando conhecimento daqueles processos e de que forma eles devem 

acontecer. Uma aluna afirmou que “[...] era como se a cada ensaio houvesse um novo 

conhecimento e, ao longo dos ensaios, quando as cenas iam ficando boa, era como se a gente 

fosse consolidando aquilo que aprendemos. Ensaiar é como aprender fazendo” (MARIA, 

2016, entrevista, 27 de março). Após essa conscientização, os alunos foram contribuindo, 

cada um à sua maneira, para a boa realização dessa etapa e compreendendo a importância de 

estar com a obra bem preparada. E, para que o espetáculo estivesse bem preparado, era 

necessário que eles estivessem também bem preparados, como comentou outra aluna: “E o 

legal de se preparar bem, nós ficamos mais firmes no que fazemos. Prontos nós nunca vamos 

estar, mas preparados temos que estar sempre, para o que der e vier” (RENATA, 2016, 
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entrevista, 27 de março). Também pela visão dos discentes, o processo de ensaio se torna o 

processo de consolidação da obra e de preparação para a exposição. Já que a obra teatral é 

efêmera, ela acontece, ela só existe no momento em que está sendo apresentada, deve-se 

primar por uma apresentação bem preparada, já que pronto, segundo a aluna, nunca se estará. 

Foi necessária muita cobrança nessa etapa. Em algumas situações, como 

professor, tornei-me para os alunos um cobrador, pois primeiramente tive que tomar a atitude 

de cobrar todos os aspectos que eram necessários para a realização da montagem, como 

comprometimento, assiduidade, pontualidade, entre outros. Quando os estudantes perceberam 

que a obra dependia também deles, eles mesmos começaram a se cobrar, as coisas passaram a 

fluir de uma forma diferente. Uma aluna falou que:  

 
[...] nós do elenco nos exigíamos mutuamente. Nós cobrávamos uns dos outros. Não 

podia chegar atrasado, não podia faltar, tinha que cumprir com as obrigações, 

senão nós mesmos chamávamos a atenção um do outro. Afinal, a gente estava 

construindo algo coletivo, teatro é coletivo; para que eu pudesse dar certo, todo 

mundo tinha que dar certo. Para o teatro acontecer, cada um tem que fazer sua 

parte acontecer. É como uma máquina, se uma engrenagem para, a máquina inteira 

terá problemas. (LÚCIA, 2016, entrevista, 18 de março). 

 

Durante esse procedimento, quando o aluno se percebia como também compositor 

da obra e responsável por essa realização, era o momento em que as atividades começavam a 

fluir melhor. Nos laboratórios, na construção do texto, nas montagens das cenas e nos ensaios, 

quando eles se percebiam responsáveis, faziam com que as atividades fluíssem de uma forma 

mais eficaz, melhorando as produções. Não bastava o aluno ser informado de que ele também 

era responsável por determinada produção, era necessário que ele se percebesse como 

responsável; nesse dado momento, tudo fluía melhor. Durante esse procedimento dos 

laboratórios e primeiros contatos com o teatro até o último ensaio, foram percebidos grandes 

avanços teatrais, comportamentais, criativos e pedagógicos, mas o que merece mais evidência 

é a capacidade do aluno de se perceber como ser potente de criação. 

 

4.5 O espetáculo Rastro 

 

Laboratórios, montagem, ensaio, eis que o espetáculo está “preparado” para ser 

exposto. A ansiedade fazia parte do rosto dos alunos, ao mesmo tempo que desejavam 

incessantemente por aquele momento. A obra teatral foi levada ao público no dia 11 de 
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outubro de 2015, no teatro da Sociedade Artística Maranguapense
38

. Ao chegar na 

apresentação, pode-se refletir com Benevides (2013, p. 152), quando comenta e se pergunta: 

  
A ação teatral, ou seja, a apresentação pública, ou o compartilhamento com 

espectadores, decorreu de processos de criação trabalhados em sala de aula. 

Pensando nestes dois momentos do fazer teatral, o processo e a apresentação, 

problematizam-se as seguintes questões: é possível que haja uma conexão entre 

processos de criação e ações teatrais apresentadas para espectadores que não 

integrem o grupo-sala? 

   

Assim como no processo citado por Benevides, a apresentação do espetáculo 

denominado Rastro aconteceu a partir do processo de criação ocorrido dentro da sala de aula e 

também era acompanhado pela dúvida de se o espetáculo geraria uma conexão com os 

espectadores que não estiveram presentes durante o processo de criação. 

A apresentação de um espetáculo é uma etapa muito delicada quando se trata do 

teatro na escola, pois os alunos estarão postos em evidência. É necessário que o professor-       

-orientador do processo tenha bastante bom senso, evitando que os alunos passem por 

eventuais vexames e sejam expostos a situações constrangedoras que possam gerar qualquer 

tipo de reverberação ruim no ambiente escolar após a apresentação do espetáculo. O olhar do 

professor é essencial para que, junto com os discentes, ele estruture sua apresentação e seja 

levada ao público. Questiona-se ainda o fato de se realmente é necessário, considerando o 

contexto escolar de estudantes do ensino fundamental, que eles exponham a composição do 

trabalho. Os próprios alunos que fizeram parte do processo de criação ratificaram o uso desse 

procedimento; corroborando essa ideia, Benevides (2013, p. 154) diz que os educandos 

demonstram “[...] grande interesse em compartilhar o processo experienciado em sala de aula 

com a comunidade escolar e para além dos muros da escola”. Talvez porque essa seja uma 

maneira de afirmar que está criando, fazendo teatro. Sabe-se que fazer teatro não é só 

apresentar espetáculo, porém apresentar resultados cênicos é culminar o processo de criação e 

mostrar para além dos produtores o que foi produzido. De fato, vale considerar que “As 

experiências que dão conta de processos em sala de aula e de apresentações públicas são 

bastante relevantes no ensino do teatro” (BENEVIDES, 2013, p. 152). O aluno, após passar 

pelos procedimentos de construção de cena, consegue ainda relacionar-se com o público e 

absorver essa experiência de jogo com os espectadores, relacionando-se agora com outros 

indivíduos para além da sala de ensaio. Seguem imagens do espetáculo Rastro: 
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  Posteriormente houve outras apresentações do espetáculo. 
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Imagem 17 – Cena do espetáculo Rastro 1 

 
Fonte: Acervo do pesquisador (2015). 
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Imagem 18 – Cena do espetáculo Rastro 2 

 
Fonte: Acervo do pesquisador (2015). 
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Imagem 19 – Cena do espetáculo Rastro 3 

 
Fonte: Acervo do pesquisador (2015). 
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Imagem 20 – Cena do espetáculo Rastro 4 

 
Fonte: Acervo do pesquisador (2015). 
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Imagem 21 – Cena do espetáculo Rastro 5 

 
Fonte: Acervo do pesquisador (2015). 
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Imagem 22 – Cena do espetáculo Rastro 6 

 
Fonte: Acervo do pesquisador (2015). 
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Imagem 23 – Cena do espetáculo Rastro 7 

 
Fonte: Acervo do pesquisador (2015). 
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Imagem 24 – Cena do espetáculo Rastro 8 

 
Fonte: Acervo do pesquisador (2015). 
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O percurso de construção de um mapa e as descobertas de cada território, dos 

limites, das fronteiras, das qualidades de terrenos, entre outros, apresentam outros sentidos 

quando é apresentado a outros que não fizeram parte do processo de construção deles. Quando o 

público consegue perceber e compreender as diversas imagens que foram nele representadas. O 

espetáculo opera, então, como um instrumento de provação para a escola, em que os sujeitos da 

escola, mesmo sem terem feito parte do processo de criação, são estimulados a pensarem a 

escola através da cena. A cena que foi construída pode gerar sentidos e direções distintas 

quando entra em contato com outros que não fizeram parte de sua construção.  

A experiência de apresentar o espetáculo e principalmente a experiência de 

apresentá-lo fora da escola é uma experiência de pôr-se em movimento, físico e ideológico, 

movendo-se para outros lugares, os corpos, as mentes e as possibilidades. “Será possível 

agregar aos processos criativos desenvolvidos em sala de aula o compartilhamento com 

plateias, possibilitando a fruição estética para além dos muros da escola, diluindo a dicotomia 

processo e produto?” (BENEVIDES, 2013, p. 154). A agregação do compartilhamento com a 

plateia faz com que a obra esteja plena. A obra de arte é criada para ser vista, para ser 

contemplada, assim ela se torna plena quando o espectador completa esse procedimento e a lê, 

espedaça-a e a reconstrói conforme sua experiência. E o teatro depende do espectador para 

que de fato ele aconteça. O que seria do teatro se ele fosse ensaiado para não ser apresentado 

para ninguém? “O teatro se faz a partir da sensação de presença do outro. É, portanto, por 

meio da fruição estética que a atividade artística se completa” (BENEVIDES, 2013, p. 156). 

O que surge nessas apresentações são outras possibilidades de conhecimentos teatrais com as 

quais se encontram os alunos, a experiência de estar à frente de um público que se defronta 

com a obra que eles produziram.  

O espetáculo opera com a ideia de socializar as memórias problematizadas, 

questionando-as. Cada espectador escolhe a forma como direcionar a sua fruição, não 

exigindo uma percepção engessada, mas provocando o espectador a completar os abismos das 

questões, preencher as lacunas das problematizações de cada memória esfacelada nas cenas, 

pois “[...] existem nas lembranças de uns e de outros zonas de sombra, silêncios, ‘não-ditos’” 

(POLLACK, 1989, p. 8). Habitam nessas zonas de sombra, nos silêncios, nos abismos, nas 

lacunas, nos “não ditos” das lembranças tratadas em cena elementos aos quais fica a critério 

do espectador, caso ele assim o deseje, completar, revelar ou esconder. 

Uma atividade foi proposta para problematizar essa questão do preenchimento das 

lacunas e abismos apresentados nas memórias em cena. Os discentes foram convidados a 

preencherem a pintura de um tronco sem folhas de uma árvore com tintas coloridas. Não foi 
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propositalmente dito que cor que eles deveriam usar e quais instrumentos de pintura eles 

deveriam utilizar, assim cada um preencheu o mesmo esboço de árvore de uma forma 

diferente e com cores diferentes. Uns preencheram com uma única cor, outros com várias 

cores, outros utilizaram pincéis, outros o fizeram com a mão, outros respigaram tinta apenas, 

como se pode ver nos exemplos abaixo: 

 
  Imagem 25 – Preenchimento de lacunas e abismos 

    
 Fonte: Acervo do pesquisador (2015). 

 

Após esse procedimento e ao ver que cada um completou a árvore a partir de suas 

percepções e vivências, foi realizada uma reflexão sobre como toda criação vai de acordo com 

as vivências e percepções de cada indivíduo. E você, com que cor você pintaria essa árvore? 

De que forma pintaria? Com que instrumentos? No espetáculo Rastro, existem espaços a 

serem completados, ou não, isso vai de acordo com a percepção de cada um. A exemplo 

disso, pode-se apontar a cena 07 e a cena 08, que são cenas que abordam a respeito da relação 

com outras pessoas, deixando em aberto esse relacionamento. Pollack (1989), ao distinguir os 

acontecimentos a favor e/ou contra as memórias, reconhece que o presente colore o passado. 

E com que cor? Usando que instrumento? Pintando de que forma?  

A missão de colorir é dada ao espectador, visto que “[...] a obra necessita de um 

receptor” (SALLES, 2013, p. 53). É apresentado o quadro, e o espectador dará cores na forma 

que lhe aprouver. O olhar do público foi também fio condutor do projeto, conduzindo 

escolhas dos alunos-compositores. Até mesmo a forma como o público é disponibilizado para 
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assistir ao espetáculo deve ser considerada, uma vez que o local de onde ele vê altera a forma 

como vê o espetáculo; é literalmente uma questão de ponto de vista. O grupo optou pela 

forma frontal, haja vista que, segundo a colocação de alguns alunos, as cenas continham 

muitas imagens, como que películas, telas, fotografias, que precisavam ser observadas 

frontalmente. Pelos motivos expostos, a apresentação de um espetáculo produzido na escola é 

relevante, pois essas e outras várias questões foram problematizadas durante o processo de 

criação, colocando em conexão as experiências vividas e a obra de arte. O real, as vivências, é 

uma sequência de “foi” e “é”, a obra de arte é uma explosão de “serás?”. O que aconteceu já 

se passou, ou foi, ou é, já a obra de arte abre possibilidades para o que virá a ser. 

Pensando na tal importância dada aos espectadores durante este procedimento 

artístico-pedagógico, optou-se, como estratégia de observação e análise da reverberação do 

espetáculo, pela realização de um debate
39

 com o público após a apresentação do espetáculo. 

Com o objetivo de sondar o que percebem e quais questões surgiram a partir da apresentação 

do espetáculo, também de confirmar ou negar algumas hipóteses levantadas, o público foi 

disposto em círculo e o debate se iniciou. A metodologia organizacional se deu por meio de 

falas organizadas por inscrições, em que cada espectador levantava o braço e aguardava seu 

turno de voz na vez em que solicitou, respeitando a ordem de inscrição. 

Diversas questões foram levantadas, como a questão “[...] do patrimônio 

memorial dos alunos” (Debate pós-espetáculo, 2015, 11 de outubro), em que foi abordada a 

ideia de que o próprio espetáculo estava a figurar como um patrimônio que resguardava as 

memórias deles, as quais, ao mesmo tempo, eram compartilhadas, como foi afirmado: “[...] 

essas memórias são deles, mas também são memórias nossas. São realidades que vivemos na 

escola e é impressionante como é compartilhado” (Debate pós-espetáculo, 2015, 11 de 

outubro). Nesse debate, ficou afirmada a hipótese de que o espetáculo operaria como um 

provocador também das memórias de cada espectador, através das memórias vivenciadas 

pelos alunos em cenas: 

 
É incrível como acontece uma identificação, como acontece um lance de identidade 

estudantil, onde nós, quando éramos estudantes do ensino básico, tínhamos as 

mesmas percepções de mundo deles, pois aquele era o ambiente ao qual nós 

pertencíamos. A sensação é de pertença, eu pertenço a este lugar, e este lugar 

aponta sentidos para as minhas memórias. (Debate pós-espetáculo, 2015, 11 de 

outubro). 

  

Ao se trabalhar com as memórias dentro da escola, fez com que a sensação de 

pertença ao local fosse sentida por diversos espectadores, pois as percepções de mundo dos 

                                            
39

  A transcrição do debate está disponível na íntegra nos Apêndices. 
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alunos sobre a escola assemelhavam-se às dos espectadores no período em que estes 

estavam na escola. É como se fossem jogados em cenas sinais e códigos referentes a um 

lugar-comum, tanto aos que apresentam como aos que assistem, que é a escola. Segundo 

alguns espectadores, o que aconteceu não parou no sentimento de nostalgia pertinente aos 

tempos escolares, naquelas situações existia uma provocação à reflexão, em que o 

espectador era convidado a analisar o espetáculo questionando as mesmas. Nesse sentido, 

foi comentado, por exemplo, que “É aquele teatro que nos faz questionar situações e voltar 

no tempo” (Debate pós-espetáculo, 2015, 11 de outubro). Evidenciando que o espectador 

não é só convidado a rememorar, mas que a questionar, criticar e refletir sobre o que está 

rememorando. Além das questões que tratam da memória, da escola e do teatro, outros 

espectadores se remeteram a questões mais profundas, afirmando que “Há muita questão 

política, há questão para pensarmos e repensarmos qual é a importância de ter arte na 

escola. Por que tem que ter arte na escola? Por que tem que ter teatro e dança na escola? 

Por que tem que ter música na escola?” (Debate pós-espetáculo, 2015, 11 de outubro). 

Questões essas que tocam territórios bastante sensíveis ao indagar qual o lugar da 

arte na escola e os porquês da mesma estar lá. Por diversas vezes durante o procedimento, 

foram encontrados impedimentos físicos, burocráticos e pessoais para o acontecimento deste 

projeto, o que fez com que se questionasse se o lugar do teatro da escola seria fora de seus 

muros. Além do que o público percebeu da apresentação, é válido ressaltar o que os alunos 

que fizeram parte do processo acharam de toda a vivência que culminou nessa apresentação. 

Nas entrevistas
40

 realizadas com os discentes após a apresentação, há o seguinte relato: 

 
Aí a gente ensaiou e deu aquele choque de: ‘Já estou aqui, ensaiei e vou ter que 

apresentar’. Foi escurecendo e batendo a ansiedade, o nervosismo e comecei a ficar 

nervosa. Aí pensei e vi que eu não devia ficar assim. Quando foi na hora, eu estava 

super normal; quando errei, vi que ninguém percebeu nada e me surpreendi com 

minha atitude, porque fiquei não nervosa, não senti nada. E, quando terminei, caiu 

a ficha: eu sobrevivi e já queria me apresentar de novo. Os sons das palmas 

pareciam coisa de televisão. Foi demais... (MARIA, 2016, entrevista, 27 de março). 

 

 Diversos aspectos são evidenciados na fala da aluna, ansiedade, nervosismo, lidar 

com erros, preparação, superação, surpreender-se, porém o elemento mais marcante é 

ausência de termos para descrever tamanha experiência que foi vivenciada por ela. É 

suficiente e resultante ver que para eles “foi demais...”. 

  

                                            
40

  Entrevistas na íntegra disponível nos Apêndices.  
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Leitor, você já fez arte alguma vez na sua vida? Que tipo de arte você fez? Como você se 

sentiu? Você fez arte na escola? 

Caso deseje, escreva aleatoriamente palavras que remetam e relacionem arte, escola e vida. 
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5  RASTROS PEDAGÓGICOS E CRIATIVOS – REVERBERAÇÃO DO PROCESSO: 

OS RASTROS CONCLUSIVOS 

 

“O conhecimento é a navegação em um oceano 

de incertezas, entre arquipélagos de certeza.” 

(Edgar Morin) 

 

O processo de criação dentro da escola reverbera de formas diversas. Entre os 

pontos potentes observados dentro do processo de experimentação, existem alguns que 

merecem ser destacados, como, por exemplo: o sentimento de identidade e pertencimento, a 

reflexão e os conhecimentos em si, uma outra visão para com a prática teatral na escola, o 

comportamento, o estado de ânimo, a autonomia na construção do conhecimento e o 

pensamento crítico dos alunos.  

Para alguns discentes, foram os primeiros contatos com o teatro propriamente 

dito, uns nunca haviam feito teatro, outros sequer tinham visto teatro na vida. O processo de 

criação da cena permitiu que o estudante pudesse, através da prática, explorar 

conhecimentos que são referentes ao teatro, como o trabalho com corpo, voz, texto e 

espaço. Entendendo diversos conceitos, na teoria e na prática, que fazem parte dessa arte, 

com seu vocabulário específico, conhecendo também os seus materiais, esses relacionados à 

poética cênica aqui desenvolvida, no entre do teatro, memória e educação. O que aqui se 

percebe é que “Aprender, portanto, significa relacionar-se com o conhecimento e 

principalmente apropriar-se dele, a partir das plausíveis novas (re)significações de cada 

sujeito de aprendizagem” (MUNDIM, 2013, p. 175). Essa relação ocorre dentro do processo 

de criação, dado o contato e o diálogo direto realizado com a cena e seus componentes. 

Conforme Salles (2013, p. 33), ao falar sobre processo de criação, o que chega “[...] aos 

palcos surge como resultado de um longo percurso de dúvidas, ajustes, certezas,  acertos e 

aproximações”, as quais também fazem parte de um processo criativo que opera como um 

processo de ensino-aprendizagem.  

Os indicativos que apontam para as relações interpessoais, intrapessoais e o 

trabalho coletivo evidenciam a capacidade que o processo de criação na escola tem de afetar 

o conhecimento pessoal sobre si, o conhecimento das outras pessoas e o conhecimento da 

relação de si com o outro. Esses aspectos indicativos do processo de criação foram 

observando como foi se modificando a relação dos alunos consigo mesmos e com os outros, 

durante as improvisações e criações de cena. A relação de apoio um com o outro e a 
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construção de uma obra coletiva fizeram com que os discentes percebessem os aspectos 

referentes à força de desenvolver um trabalho em grupo, em que cada um pode colaborar à 

sua forma para que a obra seja composta. 

Observou-se que a criação, tendo como matéria-prima a memória, permite 

ainda uma autoavaliação constante durante o procedimento investigativo cênico, no qual, 

pelo estímulo da criação, existe uma investigação de si através das próprias memórias. O 

que se percebe é que a sala de aula é o “Lugar onde se narram memórias e histórias ; onde 

se exercitam a escuta e a observação, o olhar apurado e perceptivo” (MUNDIM, 2013, p. 174). 

Essa escuta é de fundamental importância para evidenciar a coletividade e o 

relacionamento entre os alunos, dado que, para se criar em coletivo, é necessário ouvir e 

analisar o que foi escutado para que seja construída unificadamente a obra, caso contrário, 

ao invés de uma criação em conjunto, haveria diversas criações individuais ou, se não 

houver acordo, talvez nem haveria criação. Os laboratórios de criação ganharam uma 

organização poética, estética e política, uma estrutura singular e, ao mesmo tempo, plural, 

ganhando um rosto, um perfil de criação que constituiu a obra, confirmando o que pensa 

Salles (2013, p. 31) quando diz: “Cada processo é singular”. 

Aqui se revela uma potente instância dos alcances pedagógicos do processo de 

criação, em que: 

 
A criação pertence ao mundo do prazer e ao universo lúdico: um mundo que se 

mostra um jogo sem regras. Se estas existem, são estipuladas pelo artista, o leitor 

não as conhece. Jogar é sempre estar na aventura com palavras, formas, cores ou 

movimentos. O artista vê-se diante das possibilidades lúdicas de sua matéria-prima. 

(SALLES, 2013, p. 90, grifo da autora). 

 

O aluno tem em suas mãos um mundo de possibilidades criativas que ele pode 

administrar através de suas próprias propostas, sendo sempre influenciado por suas 

percepções para com o criado. 

O processo de criação e o teatro na escola, melhor dizendo, o processo de criação 

teatral na escola, apresentam indicadores de aprendizagem do teatro, percebendo a construção 

de registros cartográficos que acontecem nesse procedimento, no qual o aluno é instigado a 

perceber e criar caminhos, investigar direções e sentidos, pesquisar os terrenos e suas 

qualidades, mergulhar profundo onde é permitido, jogar-se de abismos e permitir-se ao voo da 

criação, perceber o clima e entender o que pode ser feito em cada um dos territórios 

encontrados, explorados e mapeados, além de não se esquecer de registrar os percursos para 

que posteriormente possa se realizar a revisão criativa e crítica dessa viagem.  
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5.1 O espetáculo Rastro como lugar de memória 

 

No início desta pesquisa, comentou-se junto aos alunos sobre o conceito de Lugar 

de Memória. Baseado nas vivências realizadas durante a pesquisa, indaguei sobre o que eles 

acreditavam ser um Lugar de Memória. Os discentes disseram que “Lugar de memória é 

voltar ao tempo através de algum lugar ou objeto que meio que guardam aquelas memórias” 

(RENATA, 2016, entrevista, 27 de março). Disseram ainda que “É como se aquele lugar 

despertasse nossas memórias” (LÚCIA, 2016, entrevista, 18 de março). Também 

comentaram: “Um lugar que tem lembranças, que guarda lembranças. É como se fosse um 

lugar que pudesse fazer a gente sentir de novo o que já sentimos um dia. Eles trazem de volta 

nossa memória” (MARIA, 2016, entrevista, 27 de março). Aproximando-se dos conceitos de 

Nora (apresentados anteriormente nesta pesquisa), os alunos acreditavam que o Lugar de 

Memória era aquele lugar, objeto ou outros elementos que faziam com que a memória fosse 

convidada a aparecer na mente. Ficou evidente aqui a força que o Lugar de Memória tem de 

evocar uma memória movente, fazendo o indivíduo refletir. Falando agora do processo 

criativo, a escola seria desde então caracterizada como um Lugar de Memória.  

A escola, “Museus, arquivos, cemitérios e coleções, festas, aniversários, tratados, 

processos verbais, monumentos, santuários, associações, são os marcos testemunhas de uma 

outra era” (NORA, 1993, p. 13). Junto com esses espaços, os alunos apontaram ainda que as 

próprias investigações teatrais acontecidas e principalmente o espetáculo em si eram também 

Lugares de Memórias, visto que eles guardavam em si a potência de evocar acontecimentos à 

mente quando solicitados. Mas o que se pode dizer é que, funcionando talvez como 

metamemória – memórias que mostram memórias –, o espetáculo Rastro apresenta a 

possibilidade de ser como um arquivo afetivo da escola. Aqui os estudantes apresentaram as 

suas memórias em cena, e os espectadores tiveram a oportunidade de acessar as memórias de 

suas vivências também na escola, comparando, contrapondo ou afirmando o que estava sendo 

exposto em cena. 

 

5.2 Memória, identidade e pertencimento 

  

Das reverberações e alcances pedagógicos do processo de criação no entre da 

memória e do teatro, ressaltaram-se questões relativas à identidade e ao pertencimento. Os 

alunos afirmavam, por exemplo, que a melhor parte de trabalhar teatro e memória foi “[...] ter 

este sentimento de superação” (LÚCIA, 2016, entrevista, 18 de março). O que se começou a 
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perceber foi que, através do teatro, os acontecimentos do passado eram agora encarados de 

uma forma mais positiva pelos aprendizes. E, sobre aspectos negativos dessa relação com a 

memória, indicavam o fato de ter que realizar cenas as quais eles haviam vivido, mas nas 

quais não tinham se sentido bem (LÚCIA, 2016, entrevista, 18 de março). Para um dos 

alunos, foi como “Relembrar de certas coisas que você não quer lembrar” (MATEUS, 2016, 

entrevista, 25 de março). Foi complicado, disse outra aluna, “[...] revelar o que estava 

somente na sua mente” (MILENA, 2016, entrevista, 18 de março).  

Ao se encontrarem, nas experimentações cênicas, com acontecimentos que não 

tinham sido positivos em suas vidas, os alunos apresentavam resistências, demonstrando não 

saberem ainda lidar com o acontecido, apresentando ainda dificuldade de revelarem memórias 

proibidas, em que cometeram algo delituoso ou que fugiram de alguma regra, pois podia 

passar a ser público aquilo que pertencia somente às suas memórias. Contudo, durante o 

processo de criação, devido ao ambiente de confiança que foi se criando e sob o pacto de que 

nada sairia da sala de ensaio, as revelações aconteceram e foram virando cenas que também 

eram refletidas em forma de teatro. É revelado aqui outro alcance pedagógico desse processo 

que merece ser aprofundado em outros estudos, uma dimensão talvez terapêutica dessas ações 

de arte na escola, superando talvez certos traumas pessoais.  

Cada acontecimento que era rememorado em cena e problematizado através do 

teatro fazia com que o discente refletisse sobre o que havia feito e compartilhasse suas 

experiências através da cena. Como apontou uma das alunas: “[...] ver um momento da minha 

vida que se identificava com outras pessoas. Pudemos, assim, compartilhar memórias” 

(RENATA, 2016, entrevista, 27 de março). Encarar o compartilhar de experiências exitosas e 

de experiências não tão felizes possibilitava ao estudante notar quais poderiam ter sido as 

reverberações daquela situação e também perceber a influência que aquele acontecimento 

exerce neles ainda hoje. Pode-se perceber que, como disse outra aluna: “[...] aquelas coisas 

que a gente viveu vão representar outras pessoas quando a gente tiver apresentando aquilo. 

É como se nossas cenas feitas com as memórias farão sentido nas vidas de outras pessoas, 

fazendo elas pensarem de novo no que já fizeram” (MILENA, 2016, entrevista, 27 de março). 

A ideia de que, através da cena, as memórias pessoais de cada um iriam provocar o 

pensamento de outras pessoas motivou os aprendizes a produzirem.  

Como as cenas de memória apontavam para o espectador poder realizar uma 

reflexão sobre si, os educandos também possuíam essas possibilidades de criação, refletir sobre 

si produzindo teatro com suas memórias. O processo de criação com memória, em que esta é 

questionada, problematizada, transformada e posta em situação vulnerável de experimentação, 
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dilata as percepções do aluno sobre suas próprias memórias, pois, segundo suas próprias 

palavras, “[...] é através da memória que nós nos entendemos. Quando a gente vê o passado, 

nós entendemos o hoje. O teatro age como um ‘sacudidor’ que sacode as memórias e as deixa 

mais vivas e assim mais presentes” (MILENA, 2016, entrevista 18 de março.  

Essas percepções ajudam para que o aluno perceba luzes de sua identidade, em 

que, iluminados pelas experimentações, podem perceber algumas nuances de suas 

características identitárias, pois 

 
[...] há uma ligação fenomenológica muito estreita entre a memória e o sentimento 

de identidade. Aqui o sentimento de identidade está sendo tomado no seu sentido 

mais superficial, mas que nos basta no momento, que é o sentido da imagem de si, 

para si e para os outros. Isto é, a imagem que uma pessoa adquire ao longo da vida 

referente a ela própria, a imagem que ela constrói e apresenta aos outros e a si 

própria, para acreditar na sua própria representação, mas também para ser percebida 

da maneira como quer ser percebida pelos outros. (POLLACK, 1992, p. 204). 

  

Através do Rastro, os alunos tiveram uma percepção da imagem de si, tendo ideia 

das construções visuais que foram compostas durante sua vida e percebendo também como 

essas construções mostram-se para as outras pessoas. Como escreve Pollak (1992, p. 204), “A 

construção da identidade é um fenômeno que se produz em referência aos outros, em 

referência aos critérios de aceitabilidade, de admissibilidade, de credibilidade, e que se faz por 

meio da negociação direta com outros”. Assim, a identidade é vista de acordo com as relações 

feitas ao olhar do outro e sobre si mesmo, verificando quais são as percepções do outro sobre 

a visualidade da identidade composta. De fato, os próprios alunos chegaram a comentar que 

nos encontros percebiam quem eles eram através da observação dos outros colegas.  

Ao tempo em que o trabalho, durante este processo artístico-pedagógico, 

perpassou por questões de identidade, pode-se perceber também uma identidade coletiva, com 

memórias coletivas, identidades também coletivas. “Podemos, portanto, dizer que a memória 

é um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto individual como coletiva [...]” 

(POLLACK, 1992, p. 204). Vale considerar que os estudantes apontavam se perceberem 

como alunos, mas alunos que pertenciam a um determinado grupo – neste caso, a escola –, 

atentando tanto para a investigação de si como indivíduos e de si como grupo.  

Um outro aspecto apontado como reverberação deste trabalho, relacionado a essa 

identidade coletiva, foi a sensação de pertença à escola. É como o sentimento de fazer parte 

de um lugar e de compô-lo. 

 
Segundo Michael Pollak (1989), a memória é constituída por acontecimentos, 

pessoas, personagens e lugares. Os acontecimentos podem ter sido vividos 

pessoalmente, ou vividos pelo grupo ou pela coletividade à qual a pessoa se sente 
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pertencer. As pessoas ou os personagens podem ou não ter participado do 

acontecimento naquele espaço-tempo, mas contribuem para o forjar da memória. Já 

os lugares são aqueles particularmente ligados a uma lembrança que favorece um 

sentido de pertencimento. (DORIA; SANTOS; SAUTHIER, 2009, p. 2). 

 

Ou seja, sentir-se pertencente a um coletivo perpassa por compartilhar memórias 

em que os mesmos acontecimentos apontam sentidos próximos. Ao falar sobre o trabalho com 

as memórias, uma aluna afirmou: “[...] senti primeiro medo, mas passou. Foi meu, só que 

meio coletivo. Nessas histórias, era como se todo mundo fizesse parte de tudo. Talvez por a 

gente estudar na mesma escola, tudo fazia sentido” (MARIA, 2016, entrevista, 27 de março). 

Sentir-se pertencente faz parte de um processo de reconhecimento de si como indivíduo que 

pertence a um coletivo. Saber-se pertencente a um local é poder investigar-se sabendo em que 

local suas memórias farão sentido e a que local de fato você pertence.  

No Rastro, após os alunos atentarem para si como indivíduos que compunham um 

coletivo, eles demonstravam mais destreza, assertividade e capacidade de problematização 

nas experimentações que eram apresentadas durante o processo de criação. Após a realização 

das experimentações teatrais, quando se voltava a exercícios anteriormente praticados, a 

participação dos alunos era diferente, pois já percebiam aquele território de experimentação 

de uma maneira mais investigativa e questionadora. Poderiam, assim, fazer uma análise que 

colocaria em jogo passado, presente e futuro. Apesar de o passado não poder ser modificado e 

o presente ser o agora, a partir dessas análises podem ser indicadas novas propostas de futuro. 

O futuro é resultado das percepções das memórias do passado, em que no presente se analisa 

o que se passou e projetam-se outras possibilidades, abrem-se caminhos e veem-se novas 

direções e sentidos. Esse seria um potente desdobramento pedagógico dessa interface entre o 

conhecimento de si, as identidades coletivas e o sentimento de pertença que operaram no 

processo de criação, evidenciados durante o processo criativo de Rastro. 

 

5.3  Rastros das reverberações: comportamento, estado de ânimo e autonomia do 

conhecimento 

 

Entre outras reverberações, um dos pontos bastante salientados, agora pelos outros 

professores do colégio, foi a melhoria do comportamento dos alunos que faziam parte do 

projeto. Também foi notada pela gestão do colégio a redução dos registros de indisciplina 

desses estudantes, chegando-se inclusive a zerar os registros de indisciplina de alunos que 

tinham em média 10 registros mensais. Os próprios discentes, como expressam os diversos 

comentários dos mesmos, reconheceram que o “[...] comportamento melhorou” (MILENA, 
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2016, entrevista, 18 de março), que “[...] o teatro mudou o meu comportamento, mudou a 

maneira de agir, o meu falar, mudou tudo. Vejo a vida de um jeito que não via. O teatro serviu 

como fator de mudanças” (MARIA, 2016, entrevista, 27 de março) e “O teatro acabou 

mudando o comportamento dos alunos, dos que faziam e dos que assistiam” (RENATA, 2016, 

entrevista, 27 de março). A autopercepção de mudança de comportamento dos alunos revela a 

proporção da mesma, em que, nos ensaios, nos intervalos e na própria sala de aula, os 

educandos comentavam sobre essa mudança de comportamento. Uma aluna, por exemplo, 

afirmou que: 

 
As pessoas que eram mais danadas

41
 mudaram o jeito de ser. Elas viram que não 

tinha necessidade nenhuma de fazer aquilo, não tinha necessidade de se danar, de 

responder, não tinha necessidade de não fazer a atividade; já que está dentro da 

escola, vamos fazer o que é para fazer em uma escola: estudar. Ah, de pichar a 

escola também. (MARIA, 2016, entrevista, 27 de março). 

 

O trabalho com o teatro já estabelece diversas regras que são necessárias para o 

bom aproveitamento dos encontros. Os alunos se tornaram gestores do seu percurso escolar, 

fruto da disciplina cobrada para o exercício da prática teatral, a qual foi levada para sua vida, 

mostrando, assim, a mudança de comportamento. A concentração, seriedade, capacidade de 

escuta e percepção, elementos presentes no trabalho com o teatro, passaram a ser presentes 

também nas atividades do cotidiano e do dia a dia do aluno. O trabalho com a memória 

também exige uma autorreflexão sobre os atos e acontecimentos de que aquele indivíduo 

participou, fazendo com que ele perceba quais os benefícios e malefícios que cada ato gera, 

evitando com que ele repita os maus hábitos e valorize os bons hábitos. Um aluno afirmou 

que é uma “[...] pessoa mais quieta e calma” (MATEUS, 2016, entrevista, 25 de março), 

relatando que a indisciplina foi substituída por boas práticas. 

Com relação a outro aspecto comportamental, também foi notado pelos 

professores e pelos próprios alunos que eles passaram a ser menos tímidos. A experiência de 

estarem à frente e à mostra fez com que os discentes se habituassem à situação de exposição, 

fazendo com que eles mesmos percebessem o seu processo de desinibição. Os alunos 

relataram: “Eu passei a não ser muito tímida” (MILENA, 2016, entrevista, 18 de março); “Eu 

perdi mais a timidez. Perdi a vergonha” (DANIELA, 2016, entrevista, 18 de março); “Tirou 

minha timidez e quebrou a barreira de falar com o público [...]” (RENATA, 2016, entrevista, 

27 de março). Alguns alunos que eram introvertidos e que não se socializavam passaram, a 

partir das vivências, a se comunicar melhor com o professor, com a turma e com eles mesmos. 
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  Danado é uma expressão nordestina para definir uma pessoa agitada, dada às diabruras e traquinagens.  
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Passaram a priorizar o diálogo e também começaram a construir os seus próprios argumentos, 

dando suas opiniões sobre os assuntos propostos. Chegaram a afirmar: “Estou mesmo 

formando meu pensamento próprio” (DANIELA, 2016, entrevista, 18 de março). 

Percebendo o que faziam, do que pensavam, do que falavam. Talvez a palavra que 

demarque melhor a reverberação comportamental dos alunos com relação ao trabalho com 

teatro seja esta: percepção. Percebem o corpo que possuem e as possibilidades dele. Percebem 

que possuem voz e vez na sala de aula. Percebem que toda ação tem uma reação e que ao que se 

faz se pagará. Percebem que ser consciente é o melhor caminho a se percorrer. Algumas 

declarações tornam evidente a percepção dos alunos com as mudanças ocorridas, como esta: 

 
A disciplina. Antes eu não tinha. Eu fazia o que eu queria e o que eu não queria 

eu não fazia. Eu achava que era a dona da razão. E eu me acalmei mais. Com a 

minha mudança, eu pude fazer com que as pessoas mudassem também, porque, 

quando eu me danava, eu levava as pessoas a se danarem comigo. E, quando eu 

mudei, eu fui mudando a escola também, tipo, falava para os meus amigos não 

fazerem as coisas. [...] Eu não queria nem estudar, quem dirá terminar os estudos. 

Aí veio o teatro e me mostrou que é legal estudar, sim, e que se eu me esforçasse 

eu ia conseguir. Teatro é difícil de fazer. Não é nem um pouco fácil, e foi através 

dele que eu percebi que, se eu quiser qualquer coisa, eu vou ter que me esforçar e 

correr atrás. (MARIA, 2016, entrevista, 27 de março). 

 

Durante as entrevistas
42

 realizadas após todas as etapas, os discentes aparentavam 

estar bastante emocionados com os diversos resultados que conseguiam observar em suas 

vidas. Mais valioso é notar que eles acreditam que o processo de mudança é contínuo, 

afirmando que “[...] ainda estou mudando, inclusive, através do teatro, eu percebi que estarei 

eternamente em mudança e que isto é maravilhoso” (LÚCIA, 2016, entrevista, 18 de março). 

Este processo também apontou uma mudança no estado de ânimo dos estudantes. 

Eles se consideravam ruins, não acreditavam em si e não se percebiam potentes, além de 

alguns serem rejeitados pela família, que proferia diversas vezes palavras de ódio e que 

desestimulava os alunos. Pais traficantes, envolvidos com drogas, alcoólatras, separados, 

famílias desestruturadas; por vezes, também foram encontrados sinais de espancamentos em 

alunos que confessavam, pedindo segredo, terem sido espancados pelos pais. A autoestima 

desses educandos era bastante baixa. Nas primeiras improvisações, percebia-se que eles eram 

desconfiados e não acreditavam nas potências que poderiam ter. 

Alguns familiares proibiam os alunos de participarem do teatro sob a afirmação 

de que “[...] era coisa de vagabundo e não dava futuro”; durante o processo, alguns 

estudantes foram forçados a abandonar o grupo para satisfazer as vontades dos familiares. 

O trabalho em grupo e a relação com outras pessoas fizeram com que eles se apoiassem 
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uns nos outros e sustentassem o pesar dos problemas emocionais e familiares, fazendo com 

que, através dos elos criados dentro do teatro, firmassem vínculos mais fortes e pudessem 

se sustentar. 

A própria coletividade talvez, que é inerente ao trabalho teatral, fazia com que 

os educandos interagissem e colocassem em segundo plano situações que os abatiam 

emocionalmente. Alguns afirmavam que foi “[...] com o teatro que eu consegui superar 

estes problemas, eu pude perceber que era capaz de muitas coisas; no teatro, eu vi que eu 

era alguém” (LÚCIA, 2016, entrevista, 18 de março). A família tem um papel fundamental 

no processo de educação e formação da identidade dos filhos; quando ela se isenta disso, os 

filhos procuram outras referências para se ancorarem nessa construção e, por vezes, não as 

encontram. Não é necessariamente função do teatro ter que trabalhar esses aspectos de 

estados de ânimo e emocionais, mas é inerente à coletividade, onde existem outras pessoas, 

onde afetos são trocados. 

Os alunos afirmavam que o teatro era que os animava para ir à escola e que 

haviam passado a ver o mundo de outra forma: “[...] com mais paz, amor e tranquilidade” 

(MILENA, 2016, entrevista, 18 de março); “A melhor mudança que o projeto fez, porque 

houve várias outras, foi deixar a escola mais sensível” (MILENA, 2016, entrevista, 18 de 

março). Sensível a perceber quem eles são de verdade, sensível ao se dispor a ouvi-los, 

sensível no sentido de deixar-se sentir e também se permitir ser sentido. Nesse plano do 

sensível, foi se articulando um dos pontos mais importantes apontados pelos alunos, a 

sensação de ser capaz, quando eles passaram a acreditar que iriam conseguir aquilo pelo que 

lutavam. Os discentes se viciaram em “teatrar”: “[...] eu troquei meus antigos vícios pelo 

teatro, o teatro foi o meu novo vício que me livrou dos velhos, só que esse era um vício que 

me colocava para cima e não que me afundava” (MARIA, 2016, entrevista, 27 de março). 

Atrelada a essa sensação de ser capaz, reverberou também, nesse processo da 

criação de cenas, a autonomia no conhecimento teatral. A cada encontro, os alunos iam 

apresentando uma autonomia em sua aprendizagem; a cada encontro, iam adquirindo 

percepções que iam consolidando ao longo do processo. Os educandos foram se tornando 

hábeis e competentes no que era trabalhado em sala de ensaio. Torna-se evidente que os 

estudantes não eram convidados simplesmente para decorar um texto ou incentivados a 

produzirem cópias de cenas já criadas, mas foram peças fundantes, autores na construção 

do espetáculo. Desse modo, foram assimilando os conhecimentos referentes ao processo de 

criação. O que se percebe aqui, a partir da teoria do pedagogo musical Edwin Gordon, é 

uma “aprendizagem por inferência”.  
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A pedagoga musical Helena Rodrigues (2001, p. 5), seguidora das teorias de 

Gordon, ao falar sobre o ensino da música, aponta os dois tipos fundamentais de 

aprendizagem da teoria desse autor: “aprendizagem por discriminação” e “aprendizagem por 

inferência”:  

 
Na aprendizagem por discriminação, a aprendizagem faz-se por imitação. É, 

digamos, o coleccionar de competências, padrões tonais e padrões rítmicos que 

hão de formar o vocabulário musical dos alunos, a base a partir da qual podem 

fazer novas descobertas musicais, formular novas ilações. A imitação e o 

reconhecimento servem, pois, de preparação para a aprendizagem inferencial, em 

que os alunos são guiados pelo professor de forma a ensinarem-se, eles próprios, 

novos conteúdos e competências. A aprendizagem inferencial deve ser o grande 

objectivo de todo o ensino, na medida em que só quando o aluno é capaz de se 

‘ensinar’ a si próprio pode funcionar como alguém autónomo, capaz de se 

‘autogovernar’. No entanto, só pode acontecer depois de terem sido criadas bases 

para tal.  

 

Reconhecesse-se que algumas técnicas são necessárias para dar base ao artista, 

que a imitação – ou a tentativa dela – faz parte da adesão de algumas técnicas, mas qual o 

espaço da criação numa aprendizagem pautada em cópias e reproduções? O processo de 

criação aqui vivenciado aproxima-se mais da aprendizagem inferencial acima exposta, em 

que o aluno é convidado a tomar posse daquele conhecimento e ter capacidade de ensinar-se 

a si próprio. Essa aprendizagem nos ensina que o estudante não pode tornar-se dependente 

do professor para realizar as suas atividades, pelo contrário, trabalha para que o educando 

consiga de fato aprender e realizar sem necessitar de sua intervenção. Aqui o aluno pode 

conduzir e trabalhar o conhecimento adquirido, problematizando-o e provocando-o para que 

ele perdure como real conhecimento. 

Durante o nosso processo de criação, a cada encontro, quando os conceitos eram 

retomados, os discentes já apresentavam um conhecimento que haviam assimilado nos 

encontros anteriores. Desse modo, eles foram adquirindo a capacidade de ministrar jogos e 

atividades, além de se aquecerem e se alongarem sozinhos, evidenciando, assim, que 

vivenciaram uma aprendizagem por inferência. Os aprendizes conseguiam problematizar os 

seus conhecimentos e manipulá-los de diversas formas, sem a necessidade de reproduzir e/ou 

imitar, tornando-se professores de si mesmos. O mesmo ocorreu durante a etapa de criação das 

cenas, quando as improvisações iniciais eram praticamente cópias da televisão e da internet; 

com o andar dos encontros, eles iam aos poucos tomando posse do conhecimento que haviam 

vivenciado, construindo uma criação artística mais autoral, autônoma.  

Vale atentar para o que nos diz Helena Rodrigues (2001, p. 5): “Creio que por 

vezes nos centramos apenas na aprendizagem por discriminação, não incentivando este corte 
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umbilical que significa o aluno ensinar-se a ele próprio, podendo, eventualmente, ir mais 

longe que nós, professores”. Cortar o cordão umbilical é permitir maior alcance do educando, 

fazendo com que ele mesmo construa e perceba o seu processo de aprendizagem e que possa 

realizar um processo de criação livre.  

 

5.4 Pensar sobre os próprios rastros: crítica e pensamento 

  

Desde o início do processo criativo, percebeu-se que era necessário que os 

discentes fossem capazes de emitir suas opiniões sobre suas próprias memórias, para que 

fosse realizada a construção das cenas. Contudo, quando um aluno era convidado a falar, 

dava-se a situação comum de que um primeiro discente fala e os outros reproduziam o que 

aquele educando tinha falado. Da mesma maneira, dava-se inicialmente nos encontros do 

grupo de teatro, o fato de que um aluno emitia sua opinião e os outros faziam comentários que 

partiam dos mesmos princípios e pontos de vista apontados pelo aprendiz. Eles estavam a 

reproduzir discursos e não refletiam, não criticavam e nem produziam seu próprio ponto de 

vista. Talvez o medo de errar ou o medo de falar bobagem tolhia a fala dos estudantes. 

Com a continuação dos encontros, aos poucos os educandos foram emitindo 

suas opiniões e demonstrando estarem mais críticos sobre os assuntos apresentados, 

gerando inclusive discussões, em que se apresentavam posições distintas para uma mesma 

situação. Essa percepção crítica foi transformando o grupo, fazendo com que cada um 

criasse a sua visão dos acontecimentos e não simplesmente a reproduzisse. Nesse contexto, 

pode-se pensar que “A essência do teatro-educação é a transformação que é partilhada por 

todo o grupo durante o trabalho. O elo de confiança que se estabelece no grupo é 

fundamental para o crescimento dos alunos” (BENEVIDES, 2013, p. 166). De fato, quanto 

mais próximos eles se sentiam, mais à vontade eles estavam para emitir suas críticas e seus 

pensamentos. Os momentos de discussões iam acontecendo e a cada encontro eles se 

tornavam mais profundos no sentido de tratar com mais seriedade os assuntos referentes ao 

processo de criação teatral no qual estavam imersos. Como escreve Benevides (2013, p. 

167): “É fundamental que o ensino de teatro propicie momentos de discussão em que os 

alunos tenham possibilidade de refletir coletivamente, podendo problematizar e discutir o 

cotidiano e, ao mesmo tempo, manifestar desejos, ansiedades, vontades, perspectivas”. 

Várias situações eram expostas, e os comentários do tipo “É legal”, “Foi 

divertido”, “Achei interessante” começaram a desaparecer da sala de ensaio, dando lugar a 

comentários mais complexos que tangenciavam questões mais pertinentes ao que estava sendo 
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apresentado, não se detendo somente à sala de aula, mas também ganhando outras dimensões 

da vida pessoal.  

Poder-se-ia dizer que esses alunos ativaram neles uma mudança na forma de 

aprender o mundo e consequentemente uma mudança na forma de fazer o mundo. Trabalhar 

com a memória é entender que o mundo é movente, é analisar o mundo de hoje levando em 

consideração vivências do passado, fazendo uma análise crítica comparativa. Como diz Salles 

(2013, p. 105), ao pensar sobre o processo criativo em artes, “Lembrar não é reviver, mas 

refazer, reconstruir, repensar com imagens de hoje as experiências do passado. Memória é 

ação. A imaginação não opera sobre o vazio, mas com a sustentação da memória”. Assim, o 

próprio ato de rememorar é o ato de (re)construção, de (re)criação, em que o mundo se recria 

sobre a ótica do hoje. Fazer um espetáculo que problematize as memórias revela muitas 

críticas, muitos pontos de vista, muitas percepções, muitos modos de ver e sentir o mundo, 

fazendo com que, através do espetáculo, seja revelado também o pensamento do próprio 

artista, neste caso, dos próprios alunos.  

Outros aspectos de reverberação do processo se referem à gestão da escola depois 

de ter apresentado o trabalho cênico. Perceber o aluno é importante para a escola, pois, 

sabendo das nuances que ele apresenta, pode-se optar por diversos caminhos que consigam 

chegar até o discente e de fato lhe afetar, o que pode chegar até a propor mudanças na linha de 

base (ver nota 3, que fala da linha de base). Para o estudante, saber quem é também é 

importante para que ele possa projetar possibilidades de caminhos. 

Apontar rumos, indicar caminhos, sugerir possibilidades, fazer com que o aluno 

tenha a percepção de cada caminho aberto. Nesse sentido, a escola não se apresentaria como 

um lugar onde todos fazem tudo igualmente, mas o encontro provocaria conjuntamente a 

produção de novos conhecimentos. Os novos conhecimentos adviriam das vivências 

acontecidas, lembradas, e o conhecimento nascido da vivência teatral, como ocorreu em nosso 

processo, em que os problemas eram apresentados e cada um construía seu caminho de 

respostas, no qual questionar foi mais importante e potente do que as próprias respostas. Foi 

no gerar questões que se deu a potência desta pesquisa, na possibilidade de saber, na 

possibilidade de responder e também no percurso que é feito até se chegar à resposta, caso se 

chegue à resposta, pois as questões já são suficientes para aflorar diversos caminhos, deixando 

entrever sempre diversos rastros.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIOS 

 

Questionário 01
43

 

 

A escola, o aluno e a identidade 

 

01. Você acredita conhecer-se por completo? 

( ) SIM ( ) NÃO ( ) MAIS OU MENOS 

02. Você acredita que seu passado influencia seu futuro? 

( ) SIM ( ) NÃO ( ) MAIS OU MENOS 

03. Caso a resposta anterior seja “sim” ou “mais ou menos”, responda: como? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

04. O que você faz hoje irá influenciar quem será amanhã? 

( ) SIM ( ) NÃO ( ) MAIS OU MENOS 

05. Caso a resposta anterior seja “sim” ou “mais ou menos”, responda como? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

06. As memórias de suas experiências te ajudam a tomar decisões? 

( ) SIM ( ) NÃO ( ) MAIS OU MENOS 

07. Poder ter memórias, para você é bom? 

( ) SIM ( ) NÃO ( ) MAIS OU MENOS 

08. Como você lida com as boas memórias? 

( ) Bem ( ) Mal ( ) Não importa 

09. Como você lida com as más memórias? 

( ) Bem ( ) Mal ( ) Não importa 

10. Trabalhar com as memórias individuais e coletivas na escola é importante? 

( ) SIM ( ) NÃO ( ) MAIS OU MENOS 

11. O teatro poderia ser uma forma de trabalho com memórias dentro da escola? 

 

  

                                            
43

  Seguindo a sugestão de uma das alunas, optou-se por uma linguagem mais próxima ao que alunos utilizam. 
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Questionário 02
44

 

 

Memórias da Escola 

 

Marque as cinco ou mais situações/locais da escola que acha mais interessante 

( ) Acordar para ir pra aula 

( ) Amigos de escola 

( ) Artimanhas e danações  

( ) Brigas e Intrigas 

( ) Brincadeiras da Escola 

( ) Bullyng e a implicância 

( ) Entrada 

( ) Funcionários 

( ) Gestores 

( ) Merenda 

( ) Músicas das séries iniciais 

( ) Namoros proibidos 

( ) Perguntas engraçadas 

( ) Recreio / a sirene 

( ) Saída 

( ) Sala de Aula 

( ) Sala de informática 

( ) Sala de Leitura 

( ) Tipos de alunos 

( ) Tipos de Professores 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
44

  As opções de delimitações de memória também foram sugeridas pelos alunos do grupo. 
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APÊNDICE B – GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 1 

 

Gráfico 2 
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Gráfico 3 

 

Gráfico 4 
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Gráfico 5 

 

Gráfico 6 
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Gráfico 7 

 

Gráfico 8 



127 

 

Gráfico 9 

 

Gráfico 10 
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Gráfico 11 

 

Gráfico 12 



129 

 

Gráfico 13 

  



130 

 

APÊNDICE C – PLANOS LABORATORIAIS 
 

PLANO LABORATORIAL  

Ministrante: GILVAMBERTO FELIX 

Temáticas: 
Brincadeiras, Músicas e Sensorialidades da Escola; Hora de Estudar e 

Sirenes e sinais. 

Laboratório: 01 MEMÓRIAS DE BRINCADEIRA 

Material Didático: 

1. Lençol 

2. Sino 

3. Chinelos 

4. Caixa de Som, Cabos, Celular. 

5. Linhas, Cordas e Barbantes 

6. Sacos TNT’s 

7. Bolinhas de Papel e Cadernos 

Cenas: 00, 01, 02 e 03. 

PRÉ-LABORATORIAL  

Ambientação: 
 Conversa sobre brincadeiras e escola 

 O que é sensorialidade? 

 O que se faz na escola? (na verdade) 

15min 

Preparação:  Jogo Ninguém com Ninguém 15min 

Aquecimento:  Jogo “Chinelo ao Centro” 15min 

LABORATÓRIO 

Estímulos: 

 Corredor de Sensorialidades da Escola 

 Músicas da Escola 
30min 

 Improvisação com Brincadeiras da Escola 30min 

 O corpo em respostas aos sinais da escola: a 

sirene tocou, é hora de estudar. 
30min 

 Jogo de Percussão Corporal 

 Desviando das Bolinhas 
30min 

Avaliação:  Roda de Conversa 20min 

Diários de Bordo:  Resumo do Laboratório e Escrita no Diário 30min 
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PLANO LABORATORIAL  

Ministrante: GILVAMBERTO FELIX 

Temáticas: Sonhos de aluno 

Laboratório: 02 MEMÓRIAS DE DESEJOS 

Material Didático: 
1. Folhas de Papel e Caneta 

2. Gravador de Áudio 

3. Câmera para Gravação 

Cenas: 04 

PRÉ-LABORATORIAL  

Ambientação: 

 Conversa sobre vontade e sonho 

 O que é sonho? 

 Qual o caminho para se chegar até o sonho? 

 Onde a escola se coloca enquanto fomentador 

de sonhos? 

 Sobre as memórias da vontade: o que você teve 

vontade? Realizou? 

15min 

Preparação:  Jogo Ocupando o Círculo 15min 

Aquecimento:  Jogo “Joana Cabana” 15min 

LABORATÓRIO 

Estímulos: 

 Improvisação Individual – Entrevista “Como 

as minhas memórias da escola influenciaram 

para o meu sonho”? 

30min 

 Improvisação em Dupla – Sonho de Aluno 30min 

 Improvisação Individual - O sonho destruído, 

memórias da perda na escola. 
30min 

Avaliação:  Roda de Conversa 20min 

Diários de Bordo:  Resumo do Laboratório e Escrita no Diário 

 Escrita dos Textos das Improvisações 
30min 
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PLANO LABORATORIAL  

Ministrante: GILVAMBERTO FELIX 

Temáticas: Sujeitos da Escola 

Laboratório: 03 MEMÓRIAS SUJEITOS DA ESCOLA 

Material Didático: 

1. Perucas 

2. Chapéus 

3. Pastas 

4. Óculos 

5. Adereços de Caracterização Diversos 

Cenas: 05 

PRÉ-LABORATORIAL  

Ambientação: 

 O que caracteriza uma pessoa? 

 Como é o corpo, a voz, as formas, as manias de 

cada um? 

 Como é a relação do professor com o aluno? 

15min 

Preparação:  Jogo Hipnotismo Colombiano 15min 

Aquecimento:  Jogo Espelho Simples 15min 

LABORATÓRIO 

Estímulos: 

 Exercício de Imitação: Memórias de “tipos” 

de professores 
30min 

 Exercício de Imitação: Memórias de “tipos” 

de alunos. 
30min 

 Improvisação em Duplas: O professor e o 

aluno – a relação de perguntas. 
30min 

Avaliação:  Roda de Conversa 20min 

Diários de Bordo:  Resumo do Laboratório e Escrita no Diário 

 Escrita dos exercícios e das improvisações 
30min 
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PLANO LABORATORIAL  

Ministrante: GILVAMBERTO FELIX 

Temáticas: Bullyng e ameaça 

Laboratório: 04 MEMÓRIAS DOS DEDOS: APONTAR E SER APONTADO 

Material Didático: 1. Folhas de Papel 

2. Caneta 

Cenas: 06 

PRÉ-LABORATORIAL  

Ambientação: 

 Quem nós fomos? 

 Quais os nossos defeitos? 

 Porque gostamos de rir dos defeitos alheios? 

 Qual a diferença que existe entre eu e outros? 

15min 

Preparação:  Jogo das Igualdades Combinadas 15min 

Aquecimento:  Jogo Empurrando uma ao outro. 15min 

LABORATÓRIO 

Estímulos: 

 Exercício declaração de dor: o bullyng que 

sofri. 
30min 

 Exercício dos dedos: apontar e ser apontado. 30min 

 “Rir de” e “Rir com” – brincadeiras com o 

corpo do outro. 
30min 

Avaliação:  Roda de Conversa 20min 

Diários de Bordo: 

 Resumo do Laboratório e Escrita no Diário 

 Escrita das declarações 

 Escrita das brincadeiras com o corpo do 

outro. 

30min 
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PLANO LABORATORIAL  

Ministrante: GILVAMBERTO FELIX 

Temáticas: 
Memórias que ninguém pode saber: as artimanhas, causas e contos, 

malinações e reinações. 

Laboratório: 05 MEMÓRIAS SECRETAS E SEGREDOS 

Material Didático: 

1. Folhas de Papel 

2. Caneta 

3. Adereços para Contação da Histórias 

4. Objetos para contação com formas animadas 

Cenas: 08 

PRÉ-LABORATORIAL  

Ambientação: 

 O que é segredo? O que é secreto? 

 O que se pode fazer na escola? 

 O que é regra? Quais as regras? Você já fugiu 

da regra? 

 Como se avaliar andar fora da linha. 

15min 

Preparação:  Jogo dos Comandos – As regras 15min 

Aquecimento:  Jogo das Vogais com comandos 15min 

LABORATÓRIO 

Estímulos: 

 Contação de História Individual: Memórias da 

Escola Cômicas 
30min 

 Contação de História Individual: Memórias da 

Escola Tristes 
30min 

 Construção de Histórias em Roda – uma 

história contada por todos. 
30min 

Avaliação:  Roda de Conversa 20min 

Diários de Bordo:  Resumo do Laboratório e Escrita no Diário 

 Escrita das Histórias contadas 
30min 
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PLANO LABORATORIAL  

Ministrante: GILVAMBERTO FELIX 

Temáticas: Amizade na Escola e Relações de Posses Afetivas 

Laboratório: 06 MEMÓRIAS RELACIONAIS (RELAÇÕES) 

Material Didático: 

1. Faixas de TNT 

2. Cordas 

3. Saquinhos com Areia de diferentes pesos. 

4. Papel e Lápis de Cor. 

5. Câmera de Vídeo 

Cenas: 07 e 09 

PRÉ-LABORATORIAL  

Ambientação: 

 Quem você considera amigo na escola? 

 Você brigaria por um amigo? 

 O que é relação? O que é se relacionar? 

 Amigos para sempre? 

 Quais são os amores de Escola? 

15min 

Preparação:  Experimentação com Contato Improvisação 15min 

Aquecimento:  Jogo Preenchendo os Espaços Formados no 

Corpo. 
15min 

LABORATÓRIO 

Estímulos: 

 Experimentação Corporal com indicações de 

relação de proximidade e afastamento, 

explorando os planos e níveis diversos. 

30min 

 Exploração de uma dança alusiva a relação 30min 

 Improvisações em dupla sobre: O namorar na 

escola: o proibido sempre é mais gostoso. 

 Improvisações Individuais a partir dos verbos: 

querer, gostar, ficar, namorar, terminar. 

30min 

Avaliação:  Roda de Conversa 20min 

Diários de Bordo:  Resumo do Laboratório e Escrita no Diário 

 Escrita das Improvisações 
30min 
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PLANO LABORATORIAL  

Ministrante: GILVAMBERTO FELIX 

Temáticas: 
Lembranças do que já se foi e percepção do hoje como futura memória 

a ser sentida. 

Laboratório: 07 MEMÓRIAS DA SAUDADE 

Material Didático: 
1. Objetos que lembrem a escola 

2. Objetos que tenha um valor representativo da escola para 

eles. 

Cenas: 10 e 11 

PRÉ-LABORATORIAL  

Ambientação: 
 Do que você vai sentir falta na escola? 

 O que foi a escola para você? 

 O que você prefere esquecer na escola? 

15min 

Preparação:  Jogo Abraço de Urso 15min 

Aquecimento:  Estímulo de Equilíbrio e Desequilíbrio. 15min 

LABORATÓRIO 

Estímulos: 

 Declaração Improvisacional: Quais as 

memórias te causam saudades da escola? 

 Relação com os autorretratos Memórias de 

escola. 

30min 

 Improvisação Individual: Memórias boas e 

Memórias Ruins. Várias memórias em uma 

mesma situação. Memória pessoal enquanto 

recorte situacional. 

30min 

 Improvisação Individual, dupla e coletiva com 

o estímulo: O que a escola foi para mim? 
30min 

Avaliação:  Roda de Conversa 20min 

Diários de Bordo: 
 Resumo do Laboratório e Escrita no Diário 

 Escrita das Declarações 

 Escrita do improviso Individual 

30min 
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APÊNDICE D – TEXTO DRAMÁTICO – ESPETÁCULO RASTRO 

 

 

RASTRO 

 

Texto de criação coletiva a partir dos laboratórios de experimentações 

 

 

Cena 00 – Acorda Menino 

 

(Entram as personas uma por uma alternadamente. Elas estão com roupas de dormir, lençóis 

as cobrindo e de olhos fechados. Começam a sonorizar gemidos como se estivessem falando 

dormindo. Uma voz o chama para acordar e levantar. Eles gemem mais e voltam a dormir. O 

despertador toca. Elas jogam o lençol ao alto e correm para arrumar-se. Retiram a roupa de 

dormir e já estão com a farda. Fazem todos os movimentos de se preparar para ir a escola. 

Eles se preparam, pegam cadernos, livros, canetas se preparam e andam e vão aos poucos 

saindo de cena como se estivessem atrasados. 

 

Cena 01 – Brincando de Escola 

 

Todos entram cantando uma música “Se esta rua, se esta rua fosse Minha. Eu mandava, eu 

mandava ladrilhar com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes só pro meu, só pro meu amor 

passar.” Depois cantarolam a mesma música enquanto Persona 01 e Persona 02 sobem nos 

elevados. 

Persona 01: Hora de ir para escola, deixa eu ver se eu já coloquei tudo o que devia colocar 

aqui. Caderno? Okay. Canetinha? Okay. Lápis de Cor? Okay. Ah, tá bom. Tem tudo aqui 

dentro. 

Persona 02: Brincar, brincar, brincar e brincar. A escola é uma das brincadeiras mais sérias 

que vamos encontrar na vida. Por que nesta vida, tudo é brincadeira. Tem brincadeira triste, 

tem brincadeira feliz, tem brincadeira brincante, ah, e tem brincadeira brincante 

brincadeirante. 

Persona 01: Em tudo, quando a gente passa do portão da escola o botão da traquinagem é 

acionado e é hora de brincar. E não pense que por ser brincadeira não é sério. É muito, muito, 

muito sério. Muito sério Mesmo.  

Persona 02: Brincar de brincadeira também é legal. Só consigo lembrar que na escola eu já 

fui de tudo, podemos brincar de tudo, eu já fui até rica... 

Persona 01: E eu sempre era a pobre... 

Todos se levantam e fazem a brincadeira com a música “Eu sou pobre, pobre, pobre, De 

marré, marré, marré. Eu sou pobre, pobre, pobre, De marré deci. Eu sou rica, rica, rica, De 

marré, marré, marré. Eu sou rica, rica, rica, De marré deci.” 

Persona 02: Quando a gente entra na brincadeira podemos ser quem nós quisermos. Qualquer 

um. 
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Persona 01: Podemos ser animal. Um bicho qualquer da floresta. Um gato em que o pau foi 

atirado, um rato que roeu a roupa de rei de Roma, uma galinha magricela que bota 10 e bota 

100 e bota mil. 

Persona 02: Podemos ser um objeto. Pode ser uma canoa se ela não virar, olê, olê, olá, pode 

ser uma das saias de filó da barata, pode até ser a estrela que brilha, brilha ou o sino que bate 

pequenino. 

Persona 01: Ahhhh, se a gente for lembrar de todas as brincadeiras legais, vamos passar 

vários dias aqui, eu já brinquei muito na escola, e tenho certeza que brinquei de um monte de 

coisa que não ficou na minha cabeça. Só resta a dizer que sim, foi legal, mesmo sem eu 

lembrar, foi legal. 

Persona 02: Mas tu só não lembra o que é, mas tu lembra que foi, mas não sabe o que foi. As 

vezes eu acho que o canto que eu mais aprendo é dentro das brincadeiras, sempre ensina um 

monte de coisa na gente e é incrível como a gente aprende rápido. É só ter cuidado para não... 

Todos: pisa pé. (rapidamente todos armam a brincadeira e começam a brincar de pisa pé. 

De repente alguém pisa no pé da Persona 01). 

Persona 01: Ai meu pé, você pisou de vera. Tinha esquecido essas brincadeiras que dói. 

Persona 02: Ah, tem um monte de brincadeira que dói. Sabacu, Cream Cracker, Castanha, 

Coxinha, Pirulito, Pimentão, Pastel, Assobio, Bombril, que agora é Assolam, tá chique. E 

tenho um monte de outra. Se vacilar, levantou e não falou, é voadora nas costas e não tem 

perdão. 

Persona 01: É, ainda tinha as brincadeiras de namorar, eram as mais legais, beija-flor, caiu no 

poço, salada mista, verdade ou desafio... eu ainda tenho um disparate lá em casa. Essas 

brincadeiras eram maravilhosas. Foi nelas que... 

Persona 02: Cala boca, pelo amor de Deus. 

Persona 01: Tá bom.  

Persona 02: E as de correr?  

Persona 01: Ave, só de falar já dá é preguiça. 

Persona 02: Pega-pega, esconde-esconde, bandeirinha, trepa-trepa, cola-cola, os homens 

pegar as mulher... 

Persona 01: Eita em, pensa que eu num me lembro... 

Persona 02: Cala a boca mulher, misericórdia. Tu num sabe nem brincar. 

Todos levantam e fazem uma rodada de escravos de Jó. E persona 01 erra no final. 

Persona 01: Tu sempre erra, Deus me livre.  

Persona 02: Ôh, fui o primeiro de roda, eu num saio não. 

Persona 01: Sai sim. 

Persona 02: Não, eu sou café com leite. 

Persona 01: Ah, fala sério, tu sempre inventa uma mentira nova. 

Persona 02: Minha filha, todo jogo tem regra, todo jogo, você pode descumprir qualquer 

regra de qualquer canto, menos as regras das brincadeiras da escola, não pode. Primeiro de 

roda não sai, todo mundo sabe. 

Persona 01: Tu sempre é a primeira, não importa, tu sempre erra e sempre tem essa desculpa. 

Persona 02: Pois parta aqui! 

Persona 01: Parto não. 

Persona 02: Parte sim. (Tenta obriga-la a partir, mas não conseguem, começam a rir). 
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Persona 01: Tu é cheia de invenção. 

Persona 02: Eu mesmo não, é tu. 

Persona 01: Eu acho que foi na escola que aprendi a brincar. 

Persona 02: Verdade, eu nem lembro quando eu brinquei, só lembro de lembrar que brinquei. 

Persona 01: Faltou alguma? 

Persona 02: Falta um monte. 

Persona 01: Qual? 

Persona 02: Bila. 

Persona 01: Pião. 

Persona 02: Pipa. 

Persona 01: Carrinho. 

Persona 02: Dominó. 

Persona 01: Dama. 

Persona 02: Amarelinha. 

Persona 01: Corda. 

Persona 02: Elástico.  

Persona 01: Boneca. 

Persona 02: Casinha. 

Persona 01: Corrida. 

Persona 02: E agora? 

Persona 01: Não sei... 

Persona 02: Eu só sei que cada vez menos a gente brinca... e a escola vai perdendo a graça... 

Persona 01: Eu nem lembro quando perdeu... Só lembro de lembrar que perdeu... 

As duas saem andando para trás. 

 

CENA 02 – É HORA DE ESTUDAR 

 

Persona 05 e Persona 06 sobem nas cadeiras e ficam de pé sobre elas. Eles controlam 

Persona 03 e Persona 04 que exploram movimentações referentes à escola. Por fim, os atores 

que estão sendo controlados são impedidos a fazer os movimentos que querem. 

 

CENA 03 – DANÇA DAS BOLINHAS 

 

Persona 03 e Persona 06 entram com uma cadeira passeando com ela pelo espaço e 

atravessando o palco. Todos os atores voltam com a cadeira com a Persona 05 sentada nela 

segurando uma placa em que está escrita “A escola é um velho clássico atual...” e acontece 

uma guerra de bolinhas de papel. 

 

CENA 04 – O QUE EU QUERO SER... 

 

Entram as duas com a música da cena e devagar sobem as cadeiras se olhando e se viram. 

Persona 01: Sabe, a escola sempre teve cara de sonho para mim.  

Persona 02: Sonho? 
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Persona 01: Sim. Um sonho sonhado assim, bem distante. Não sei se é porque não parece 

real ou se é porque parece ser real demais. Às vezes a realidade real demais é tão estranha que 

parece não ser real. 

Persona 02: Um mistério de vontade. Mas acho que vontade é um pedaço do sonho e sonho é 

um aglomerado de vontades que não passa enquanto não consegue ser realizado. 

Persona 01: E se não for realizado? 

Persona 02: Nunca passará. 

Persona 01: Nunca? 

Persona 02: Nunca! 

Persona 01: Nossa... na escola foi onde surgiu o meu primeiro sonho e foi nela que ele quase 

se realizou.  

Persona 02: O que você quer ser quando crescer? 

Persona 01: Grande! 

Persona 02: Grande? 

Persona 01: Sim, grande! Eu já pensei até em fazer uma cirurgia na canela, mas eu fiquei 

sabendo que não tem. Eu quero ser atriz, quero fazer alguma coisa que envolva teatro. 

Persona 02: Eu também quero fazer alguma coisa com teatro. Queria ser atriz também, mas a 

minha mãe dizia que ia morrer de fome. Lembra quando nós começamos a fazer teatro na 

escola? 

Persona 01: Claro que eu lembro. Era um sonho entrar no grupo de teatro, mas a minha 

nunca deixava. E eu ia fugida, dizendo que era aula extra.  

Persona 02: Eu já morri de vontade de namorar com um professor meu de educação física. 

Ele não era bem meu professor, mas ele seria, mas quando foi para ele ser, ele saiu da escola. 

Persona 01: Eu até pensei em ser professora, mas eu percebi na escola que sofre muito e 

ganha pouco. 

Persona 02: E quanto que ganha? 

Persona 01: Não sei, mas qualquer quantia deve ser pouco para o trabalho que nós damos. 

Agora eu quero ser médica, ou advogada, que só andam de carrão, recebem bastante dinheiro. 

Persona 02: Eu sempre me inspirava em alguém da escola para o que eu queria ser.  

Persona 01: Na verdade eu tenho medo dos sonhos que tive aqui se tornem realidade. Parece 

assim, que quando vira realidade eles mostram um lado ruim que ainda não tinha sido 

mostrado. 

Persona 02: Tem coisa que a gente sonha, mas não pode sonhar com coisas que não podem 

ser realizadas. 

Persona 01: Se eu não correr atrás, não vamos conseguir nunca... 

Persona 02: Na verdade eu tenho sonhos e tenho sub-sonhos, sonhos que são planos b’s.  

Persona 01: Eu não tenho plano B. Ser artista é meu plano único. Eu fui influenciada pelos 

projetos da escola a querer isso. 

Persona 02: E se eu quisesse ser jogador de futebol? 

Persona 01: Mas como que você seria? Você é míope! 

Persona 02: Eu sei, mas eu dou um jeito. Só falta dinheiro para eu treinar nas escolinhas cara.  

Persona 01: Tu já pensou em ser técnico? 
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Persona 02: Não. E nem quero. Não quero ficar tão perto do meu sonho. É como se houvesse 

ficado bem perto, mas não tivesse conseguido chegar. Então eu vou ser policial, eu não sei 

explicar, eu simplesmente quero ser. 

Persona 01: Quando eu chegava na escola que eu via diversas pessoas tinha a impressão de 

estar em um palco, em que todos interpretavam o seu eu no dia-a-dia da escola. Como sonho é 

para sempre, sonho que algo que me faça bem, e já fez tanto... Aqueles ensaios na hora do 

intervalo eram inesquecíveis. 

Persona 02: inesquecível... 

Persona 01: Sim. Inesquecível... 

Persona 02: Sabe, no fundo, no fundo, eu acho que os verdadeiros sonhos nunca se tornam 

realidade. 

Persona 01: Será que nascemos para sonhar com aquilo que não conseguimos? Será que 

estamos aprisionados na vontade de querer. A escola realmente parece, vez por outra uma 

prisão de sonho. Ao mesmo tempo que ela me liberta para vivenciar todos eles. Que estranho, 

a escola não parece ser real, será que ela é um sonho... 

As duas descem da cadeira e saem caminhando. 

 

CENA 05 – O POVO DA MINHA ESCOLA. 

 

Eles entram em cena, colocam quatro cadeiras ao fundo, e na cadeira, estão afixadas 

molduras como que de alguns espelhos. Ficam na frente deles. 

Persona 03: Hoje o meu professor falou que ele quando era aluno ele imitava várias pessoas 

da escola. Ele não perdoava ninguém: do porteiro ao diretor passavam pelas imitações dele. E 

ele nos perguntou, “poxa, quando eu era aluno eu imitava meus professores, será que tem 

alguém que me imita?” E a reposta é... 

Persona 06: Sim... Claro que sim. Todos os dias nós reparamos e olhamos profundamente 

para todos os detalhes de cada uma das pessoas da escola. É impossível não notar as roupas, 

os cestos, os jeitos, as formas, tudo. Sim, a galera da escola repete tanto as coisas que é difícil 

de tirar da memória, é como se os hábitos fossem invadindo a nossa mente e nos 

caracterizando. No palco, (levantam a placa), a professora que conjuga todos os verbos e a 

aluna pêssega. 

Persona 04: Onde tu estavas menina? Por que tu chegas sempre atrasada na minha aula? 

Persona 05: Am? Não entendi. 

Persona 04: Entra e sentas, não vou perderes meus tempos contigos. 

Persona 05: É pra sentar a onde tia? 

Persona 04: Em qualquer canto criaturas, eu já falaste que tu deverias sentar na cadeira. 

Persona 05: Ah, mas pode sentar nessa cadeira vazia, tia? 

Persona 04: Sentes logo que precisos passares atividades. 

Persona 05: E hoje é aula de quê tia? 

Persona 04: Matemáticas, tu não sabias? 

Persona 05: Ah, que dia é hoje tia? 

Persona 04: Aff, fazes silêncios que falarieis agora. 

Persona 05: Foi mal tia, pode falar. 
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Persona 04: Gentes, amanhãs tereiemos aulas extra as 9hs da manhã na biblioteca. Alguma 

dúvidas? 

Persona 05: Sim. 

Persona 04: Digas. 

Persona 05: O que é? 

Persona 04: Aula extra. 

Persona 05: Quando? 

Persona 04: Amanhãs. 

Persona 05: Que horas? 

Persona 04: 9hs. 

Persona 05: Aonde? 

Persona 04: Na biblioteca.  

Persona 05: Ah. Mas vai ser aula de quê, tia? 

Persona 04: Ah, vaste embora, vaste, agora. Diacho lesada que num presta atenção em nada. 

Os dois saem detrás da moldura e entram os outros dois. Pegam a placa e anunciam a 

entrada dos novos professores. 

Persona 05: Vamos ver agora outro tipo de professores com outro tipo de aluno. 

Persona 04: No palco, (levantam a placa). O professor engraçado, que tenta ser engraçado, 

com o aluno nerd. 

Persona 03: E aí negrada, tudo bem com você, vixe como esse daqui acordou lindo. Tua mãe 

te vende? 

Persona 06: Professor, o senhor vai receber aquela tarefa de 49 questões que o senhor passou 

na aula passada? 

Persona 03: Ah, já tinha esquecido, não se preocupe meu filho, vou lhe dar seu ponto, nem 

que seja na testa. 

Persona 06: E na prova professor, vai cair o quê? 

Persona 03: Suas lágrimas meu filho. 

Persona 06: O senhor sabe que não, tirei 10 na última prova.  

Persona 03: Mas você sabe que se tirar 10 não sobra nada, né? 

Persona 06: Professor, pare de conversar sobre sua vida e vamos começar a aula. 

Persona 03: O que eu posso fazer se minha vida é matéria para ser estudada. 

Persona 06: Estou esperando professor. 

Persona 03: Okay, alguém sabe... 

Persona 06: É o conjunto de reações químicas que acontece no corpo humano. 

Persona 03: Ah aloprado, como que tu sabe a resposta antes de eu fazer a pergunta? 

Persona 06: O senhor corrigiu a atividade na outra sala e eu já vi tudo. 

Persona 03: Esse daqui é um filhote de gênio. Só num é bonitinho, parece que levou foi um 

castigo de Deus. Vamos continuando, a questão dois. 

Persona 06: é a. 

Persona 03: Am? 

Persona 06: É o item a. A três é c. A quatro é d. A cinco é b. E a seis é V, F, F, F, V, V. 

Persona 03: Ah, miserável sabido.  

Eles saem das molduras, pegam a placa e dizem. 

Persona 03: O palco agora é tomado por pessoas que certamente vocês conhecem. 
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Persona 06: Luzes para a professora lenta e o aluno pirangueiro. 

Persona 05: (falando lentamente) Oi gente, boa tarde. Vamos sentar vamos. 

Persona 04: Óh a tia. 

Persona 05: Vamos menino se senta. 

Persona 04: Senta já “fêssora”. (ela se vira e ele joga uma bolinha de papel). 

Persona 05: Quero saber agora quem foi que fez isso. 

Persona 04: Como é tia, tô ouvindo não. 

Persona 05: Quem foi que jogou? 

Persona 04: Jogou o quê tia, a senhora tá é ripinada é?  

Persona 05: Menino, deixa dessas conversas e vai copiar. (ela se vira). 

Persona 04: Óh a tia, gostosa. 

Persona 05: Já chega, que foi que me chamou disso! Vai sair agora para diretoria. 

Persona 04: Tia, num sei não viu. A galera fica cabuentando o nego, mas num foi o nego não. 

Pode crer.  

Persona 05: Gente, deixa eu dá a minha aula. 

Persona 04: Sai daí tia, começa logo a corrigir as paradas aqui do nêgo, se não o negócio vai 

embaçar para senhora. 

Persona 05: É o quê menino? 

Persona 04: Mas se a cumade aí me desse uma chance, eu num dispensava a tia não. 

Persona 05: Agora pra diretoria. 

Persona 04: Vô nada pivete, tá de vacilo. 

Persona 05: Pois fique bem quietinho aí. 

Persona 04: Vai ser sal, rocheda viu tia, vai da bom pra senhora. 

Eles saem do quadro e anunciam mais um casal dinâmico na história. 

Persona 05: Agora, em grande estilo teremos aquele professor que para um cavalo só falta as 

ferraduras. 

Persona 04: E uma aluna que pensa que sala de aula é local para se arrumar. Com vocês, o 

professor ignorante e a aluna patricinha. 

Persona 06: Ei, minha fia, saia da porta que você num é porteira não. 

Persona 03: Ai, tia, tô indo já. 

Persona 06: Aproveite que tá em pé e vá pegar um copo d’água para mim! 

Persona 03: No copo, tia? 

Persona 06: Não, no copo não. Derrame no chão e venha empurrando com o rodo. 

Persona 03: Ave Maria como a senhora é ignorante. 

Persona 06: Se sente, fique calada e copie. (se vira e começa a copiar). 

Persona 03: Tia, sai do mei, a senhora num é transparente não. 

Persona 06: Se eu sair do meio eu vou copiar como? Você quer que eu amarre o pincel num 

cabo de vassoura e fique copiando do meio da sala. 

Persona 03: Ave, vai me engolir. 

Persona 06: Deus me defenda, vai dar indigestão. 

Persona 03: Nam. (Começa a se maquiar, no meio da aula). 

Persona 06: (professora se vira e pega no flagra). Minha filha isso daqui é uma 

estabelecimento de ensino. Tá ouvindo? Num é um salão de beleza não. 

Persona 03: Ôh tia, eu vou bem ficar feia, é? 
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Persona 06: E você tá se maquiando ou fazendo uma cirurgia? Me dê essas maquiagem. 

Persona 03: Não tinha, minhas marykay. 

Persona 06: Olha, tudo da Avon, fica com negócio de MaryKay. 

Persona 03: Calma mulher. 

Persona 06: Negócio de calma, calma é um zero que você vai levar se num copiar isso daqui 

até tocar. Só vai sair quem terminar de copiar... 

Saem da moldura e ficam se olhando. 

Persona 06: É, se fossemos mostra o tipo de todos alunos. 

Persona 03: E o tipo de todos os professores. 

Persona 04: Iriamos passar vários dias aqui. 

Persona 05: Tem de todos os jeitos, mas o importante é saber que cada um tem o seu jeito e 

que ele deve ser respeitado... 

 

CENA 06 – SER APONTADO. 

 

Persona 02 entra e fica em pé sobre uma cadeira e os outros atores fazem uma roda e 

apontam para ela. Os outros atores saem. 

Persona 02: Eu sempre tive dificuldade de me relacionar com outras pessoas. A escola 

sempre foi difícil para mim. Eu sempre tive a impressão de que ninguém gostava de mim e 

me esforçava para tentar comprar o amor dos outros com qualquer coisa, qualquer coisa 

mesmo... Por vezes eu tentei chamar a atenção de diversas formas diferente, mas as pessoas 

chamavam atenção para os meus defeitos. E isso me machucava, machucava muito... Meus 

colegas riam do meu nome e ficavam fazendo trocadilhos com ele, doía, sabe? Era eu, era 

meu nome, era quem eu era! E a forma de me defender era também atacando, devolvendo 

ofensas a quem me ofendia. Atacava os outros alunos, professores e a quem viesse. Comecei a 

atacar antes de ser atacada. Prevenção. Era um jeito de as pessoas me acharem legal. 

Machucar para não ser machucada. (pausa e silêncio). Eles não queriam ficar perto de mim só 

porque eu sou gorda. Eles não olhavam para quem eu era, olhavam para como meu corpo 

estava. Eu já quis ficar com um menino que disse na frente de todo mundo que não ficava 

com meninas negras. A aparência era determinante para classificar os bons e os ruins. 

Ninguém gostava de mim porque eu era baixa. Como pode alguém sorrir de algo que nos faz 

chorar? Como pode alguém rejeitar outra pessoa por conta de um defeito? Será que realmente 

estamos falando de defeito? Eu não escolhi ser assim... (Pausa e silêncio). Não adianta dizer 

que é brincadeira que eu nunca vi ninguém brincar de machucar os outros. O pior não é ser 

humilhada por uma roupa ou algo externo, é ser humilhada por ser quem eu sou. Uma roupa 

feia eu consigo tirar, mas eu não consigo me roubar de mim. Os defeitos dos outros são mais 

fáceis de ver que os nossos, afinal, não conseguimos estar fora de nós. De que adiantar eu ter 

de rebaixar para eu me sentir alta? Somos iguais porque somos todos diferentes. A nossa 

igualdade é a diferença.  
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CENA 07 – NINGUÉM É PERFEITO. 

 

Entram Persona 03 e Persona 04 e começam como se fossem apresentar um programa de 

auditório. Um manequim entra e elas vão falando e colando figuras no manequim. 

Persona 03: Vamos começar agora a montagem da nossa imperfeição. Vamos montar o aluno 

que todo mundo adora. Vai dizer que você nunca implicou com ninguém na sua sala de aula? 

Persona 04: Hoje vamos fazer uma costura de retalhos de tudo que não é perfeito. De tudo 

que você já riu de seu colega na escola, vai ter um pouco neste nosso novo colega. 

Persona 03: Vamos começar por onde querida colega? 

Persona 04: Pela cabeça, pois é a parte principal! 

Persona 03: Vamos colocar uma cabeça de nós todos, uma cabeça de balão, cabeça de globo 

terrestre. Pode ser assim?  

Persona 04: Opa!! Está ótimo! Complementando com essa testa de amolar peixeira ficou 

muito bom! Que tal agora nós colocarmos agora um belo nariz de tucano. 

Persona 03: Massa! Uma venta de pimentão básica vai ficar muita boa. Só não pode é ser 

preso por roubar o oxigênio da gente. 

Persona 04: E os olhos?  

Persona 03: Um olho de coruja vai compor bem. Um olho de gip. Olho de nós todos. 

Persona 04: Agora vamos pôr uma boca “pôde”. Está faltando uma boca de alçapão e uma 

boca de lata para finalizarmos bem este rosto. 

Persona 03: E esse rosto cheio de espinha, parece um calçamento. 

Persona 04: Tem tanta espinha que eu pensava que estava escrito era em braile na cara dele... 

Persona 03: Esta faltando uma básica orelha de abano. 

Persona 04: Se liga aí na orelha da Telemar. Vamos fazer uma ligação? (Forjam uma 

ligação) 

Persona 03: Alô, é o dumbo?  

Persona 04: Não, não, quem fala aqui é o queixo de bode! Vamos colocar um queixo básico 

para fazer um rosto muito bom. 

Persona 03: E então... Para completar podemos colocar um cabelo de Bombril, ou uma 

vassoura de piaçava, ops, só um minuto, ele já foi esticado a força. Mas água, nem a força 

entra... 

Persona 04: Uma sobrancelha de caranguejeira ou de lobisomem para completar e eis aí o 

rosto perfeito. 

Persona 03: E o pescoço? 

Persona 04: Que pescoço? 

Persona 03: “Pescocim”, “Pescocim...” 

Persona 03: E essa sovaqueira em? Tá bom de passar um limãozinho ou um leite de rosas. 

Persona 04: O sovaco tá tão azedo que se passar leite de rosas vai fazer é uma coalhada. E 

vai tirar os cabelos desse sovaco que tá fazendo é trança, já. 

Persona 04: E os peitos colegas? 

Persona 03: Que peito? Tá faltando aí! Precisando passar uma manteiguinha para crescer 

esses caroços de azeitona. Só tem que ter cuidado para não ficar com os peitos de vaca. 

Persona 04: E esse bucho de lampreia? Pode ser uma baleia fora d’água? Amoeba... (Canta a 

música da amoeba).  
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Persona 03: Prefiro seca do 15 ou pau de virar tripa. 

Persona 04: E a bunda? 

Persona 03: Que bunda? 

Persona 04: Vixe, tá só o pastel de vento a bunda batida! Bunda de tábua.  

Persona 03: E essas pernas de alicate, o que a gente faz? 

Persona 04: Coloca aí, depois a gente manda desempenar essas varas. 

Persona 03: E esses pés de pata? Parece uma prancha essa chinela. Vai é surfar é? 

Persona 04: E o coração? 

Persona 03: Coração? 

Persona 04: Sim, o coração. 

Persona 03: O que é isso, amiga? 

Persona 04: Eu também não sei... Só sei que alguns dizem que tem, mas eu não sei o que é 

isso. 

Persona 03: A gente não precisa de coração.  

Persona 04: E a gente precisa quê?  

Persona 03: Precisa não precisar de ninguém. 

Persona 04: A gente precisa de amigo? 

Persona 03: E o que é isso? 

Persona 04: Também não sei. 

Persona 03: Disseram-me que temos amá-los. E isso é claro, temos que gostar das qualidades 

deles, não é? 

Persona 04: Não! Para ser amor temos que gostar dos defeitos, porque das qualidades todo 

mundo gosta... 

 

(Toca música da próxima cena. Silêncio dos atores que levam o boneco e saem). 

 

CENA 08 – ÂMAGO 

 

Os personas entram de um por um e se posicionam. 

Persona 02: Você briga, chora, brinca, mas não consegue sair de perto. 

Persona 01: Amigos para sempre, até quando der... A vida vai nos separar que nem já nos 

separou várias vezes. 

Persona 05: Amigos até depois do fim? 

Persona 06: Precisamos cuidar de nossos amigos. 

Persona 04: E o legal é perceber que os amigos da escola não ficam somente na escola... 

Ultrapassa qualquer parede. 

Persona 03: Eu só consigo notar que precisamos dos nossos amigos. É como se o nosso 

amigo estivesse nos carregando. 

Os personas fazem duplas e dançam uns sobre os pés dos outros. Onde um leva o outro sobre 

seus pés. As trocas de duplas acontecem e antes trocarem eles dão um abraço bem demorado. 

No fim, aos poucos vão saindo de um por um... 

 

  



147 

CENA 09 – AS ARTIMANHAS DA ESCOLA. 

Entram em cena assanhadas as Persona 01, Persona 03 e Persona 04. Sentam-se em um 

Banco de Praça e começam a conversar. Elas olham para o lado direito como se viesse 

alguém, não vem, e pedem silêncio. Elas olham para o lado esquerdo como se viesse alguém, 

não vem, e pedem silêncio. 

Persona 03: Então quer dizer que agora é hora de falarmos sobre os segredos? 

Persona 01: Secretos... 

Persona 04: Segredos Secretos? 

Persona 03: Secretíssimos.  

Persona 01: Ah... Segredos Secretos Secretíssimos. 

Persona 04: E então, o que a gente pode falar?  

Persona 03: E podemos falar? Não era segredo? 

Persona 01: Sim! Segredo Secreto Secretíssimo! 

Persona 03: E pode falar? 

Persona 01: Pode! 

Persona 04: E aí, qual o Segredo Secreto Secretíssimo que vamos contar sobre a escola? O 

que dá para fazer por lá? 

Persona 03: Dá para fazer tudo, só não faz se não quiser. 

Persona 01: Tudo? 

Persona 04 e Persona 03: Tudo! 

Persona 01: Tudo, tudo? 

Persona 04 e Persona 03: Tudo, tudinho. 

Persona 01: Ah... Tudo, tudinho! 

Persona 04: Vamos logo, deixem de enrolação. 

Persona 03: Como que foi a fuga da regra? 

Persona 01: Regras foram feitas para manter o limite, ela é essencial, mas quase ninguém 

cumpre. 

Persona 04: Eu vou começar. 

Persona 03: Comece. 

Persona 01: Começou? 

Persona 04: Começarei! Eu tinha uma caixa daquelas bombinhas daquelas de estalo, e na 

hora da aula eu joguei uma lá para frente e quando elas papocaram a professora saiu correndo 

da sala. 

Persona 03: E eu já fugi do colégio. Fui super pular o muro e quando eu pulei dei de cara 

com uma super amiga da minha mãe. Aí eu disse que tinha sido um menino que tinha me 

empurrado. 

Persona 01: E ela acreditou? 

Persona 03: Não! 

Persona 01: Ah... Uma vez eu estava doida para fazer xixi, mas eu estava fora da escola e não 

podia mais entrar, eu fui pedir ao porteiro para ir ao banheiro e ele não deixou. Aí eu fiz xixi 

no portão da escola. 

Persona 03: E eu que já fiz xixi nas calças de tanto achar graça.  

Persona 04: Meu Deus. Outro dia eu estava doida para ir para casa e começou a chover e nós 

fomos tomar banho de chuva para ficarmos molhados e a diretora mandar nós irmos para 
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casa, só que ela arranjou umas blusas horrorosas e grandes e mandou a gente se trocar e ir 

assistir aula. 

Persona 03: Eu já fui parada pela polícia quando estava saindo da escola! (as duas outras 

olham e se afastam dela). Sério. E eu nem tenho cara de marginal. (as duas olham para ela). 

Só um pouco. 

Persona 01: E eu que já quebrei o ventilador jogando bolinha de papel neles. Na verdade 

foram três ventiladores. 

Persona 04 e Persona 03: Três? 

Persona 01: Ou foram quatro! Nem lembro. 

Persona 04: Na aula de educação física que eu fiquei trancada na quadra. Fui me trocar de 

roupa e a professora saiu e eu fiquei lá até o final da aula sozinha. Ninguém se lembrou de 

mim. 

Persona 03: Eu estava brincando da brincadeira do Charlie-Charlie e o pessoal da minha sala 

começou a passar mal dizendo que tinha espírito na sala e uma tia da limpeza veio fazer uma 

oração na gente. 

Persona 01: Eu já quebrei uma cadeira. 

Persona 04: E eu um cesto de lixo. 

Persona 03: Eu já gasiei aula. 

Persona 01: Eu já empurrei meus colegas na lama. 

Persona 04: Eu já caí na frente de todo mundo. 

Persona 03: Eu já derrubei. 

Persona 01: Eu já chorei. 

Persona 04: Eu já ri. 

Persona 03: Eu já beijei. 

Persona 01: Eu já menti. 

Persona 04: Eu já ganhei. 

Persona 03: Eu já sofri. 

Persona 01: Eu já deixei. 

Persona 04: Eu já consegui. 

Persona 03: Eu já roubei. (As duas param e olham para ela. Silêncio.) Calma, foi só um 

bombom. 

Persona 01: Eu já estudei. 

Persona 04: Eu já fui. 

Persona 03: Eu já voltei. 

Persona 01: Eu já vivi. 

Persona 04: E eu lembrei... e ainda lembro.  

 

CENA 10 – QUE NAMORAR COMIGO? 

 

Os dois entram com dois bonecos nas mãos, cada um com um boneco do seu mesmo sexo. 

Sobem as cadeiras e ficam olhando profundamente, cada um para o seu boneco. 

Persona 06: Ei, cara, se liga, tô doidão para pegar aquela menina ali. Ela é lá da outra série, 

mas eu não sei como chegar nela, ajuda aí mah. 
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Persona 02: Ai mulher, tu já sabe né, tu viu ele olhando para mim, quero ficar com ele, mas 

aqui na escola eu não posso ficar. 

Persona 06: Boa ideia, lá de trás da quadra ninguém vê, na hora do intervalo a gente pula 

aquele murinho, vamos pra lá e tome beiçada. 

Persona 02: Eu tô esperando ele chegar em mim, num vou chegar nele não, senão o povo vai 

ficar pensando que eu sou galinha, coisa que eu não sou mulher, e tu sabe disso. 

Persona 06: Que foi, que é que tu tá olhando para mim com essa cara? Eu estou gamadão 

nela e tu sabe que amiga dela tá gamadona em ti né? Bicho vei ganhão, faz nem esforço e as 

novinha tudo correndo atrás dele. 

Persona 02: Eu sei que essa escola é nova, mas tem que dá certo. 

Persona 06: Sim, mas tu num lembra não? Que ela barroou, derrubou o cordão, depois veio 

me entregar. Isso daí ela tava era com enxame pro meu lado. Guardou só para me ver depois.  

Persona 02: Mas tu sabe, né mulher? Tem dois atrás de mim, eu não sei qual eu escolha, 

tenho que escolher o melhor é claro. Mas estou em dúvida, porque o outro é do nono. E tu 

sabe, né? Namorar menino do nono é top, top. 

Persona 06: Cara, eu num sei, mas fica tranquilo aí na tua, eu sei que falaram que ela era Zé, 

que tinha namorada com uma menina, mas eu num tô nem aí não, ela é só o filézim e eu quero 

pegar ela.  

Persona 02: Eu tenho medo de chegar para ele e dizer: “ei, eu te amo” e ele olhar para mim e 

dizer: “ah, legal...”  

Persona 06: Mas tu sabe que na escola não pode namorar, aqui tem que ser tudo secreto. 

Persona 02: Meu Deus, se a diretora pegar ela expulsa gente, nós tudim, todo mundo que 

estiver envolvido na história.  

Persona 06: Óh, vai ser assim, eu vou na frente e depois ela vai para não levantar suspeita. 

Persona 02: Ai tu fica de tocaia para ver se eles não vêm, se eles vier tu começa a cantar uma 

música de funk. Pode ser? 

Persona 06: Será que vai pegar mal eu ficar com ela? 

Persona 02: Mulher, eu tenho que ir, eu tô querendo mas tenho medo. 

Persona 06: Ai, nem lembrava que nessa escola tem câmera, e agora, o que é que eu faço? 

Persona 02: Já me contaram que ele traiu uma menina lá do sexto com uma menina do 

oitavo. 

Persona 06: Ah, mas se ela já ficou com metade do colégio eu não posso fazer nada, só sei 

que eu pertenço a metade que ainda não ficou com ela e quero passar para outra metade. 

Persona 02: E isso vai dar certo mesmo? 

Persona 06: Vou criar coragem aqui.  

Os dois se viram e começam a caminhar um e direção ao outro. Quando chegam perto um 

fala para o outro. 

Persona 02 e 06: Tenho um negócio para falar pra tu. 

Persona 02: Pois fala tu primeiro. 

Persona 06: Não, primeiro as damas. 

Persona 02: Pois vamos falar juntos, uma, duas, meia e já... Cadê, tu não ia falar. 

Persona 06 e 02: Tem um amigo meu que quer ficar contigo. (Cada um beija o boneco que 

está na mão do outro). 

Persona 06: Lá se vem a diretora, chega menino. 
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Persona 02: Ave Maria, ela tava era pastorando, era? 

Persona 06: Foram as satanás dos quinto que foram entregar a gente. 

Persona 02: Não diretora, estávamos namorando não, eu juro. 

Persona 06: Tia poderosa, deixe de bafom, estávamos conversando sobre bofe, eu gosto é da 

outra fruta tia. 

Persona 02: Não tia, é verdade sim, ele está falando sério. Ele é viado sim. É tia, ele já ficou 

com os meninos do time de futsal tudim. Tia, a senhora não pode chamar meus pais, pelo 

amor de Deus. Não mulher, num expulsa a gente não. 

Persona 06: A tia poderosa vai até me expulsar, mas antes de me expulsar, pega no meu 

peito. 

Persona 02: Deu em nada tu fingir que era baitola. E a outra égua nem para cantar a música 

de funk para avisar... Pense num pisa que eu vou levar... 

 

CENA 11 – LEMBRANÇAS FRAGMENTADAS 

 

Os atores entram em fileiras junto com o vídeo feito com os desenhos dos autorretratos dos 

alunos com memórias da escola, fazendo movimentos mecânicos e com uma máscara branca 

no rosto e fazem movimentos cotidianos na escola. Posteriormente Persona 02 fica ao centro 

e é perturbada por suas lembranças, sendo afetada por ela, depois elas a levam embora. 

 

CENA 12 – SAUDADES DO QUE AINDA NEM SE FOI. 

 

Um vídeo com depoimentos de alunos passará. Ao termino, os atores entram um por um com 

uma lamparina na mão e vão se disponibilizando no palco. Um por um, mais uma vez, eles 

vão apagando o fogo das lembranças. 
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APÊNDICE E – ENTREVISTAS 

 

Maracanaú, 18 de março DE 2016, Biblioteca Paulo Freire, Escola Deputado José Martins 

Rodrigues. 

Gilvamberto: Boa tarde, Lara!  

Lara: Boa tarde. 

Gilvamberto: Lara o que tu entende como lugar de memória?  

Lara: Lugar de memória... é algo que ficou marcado por coisas que aconteceram.  

Gilvamberto: Tu achas que a escola é um lugar de memória?  

Lara: Muito, muito mesmo! Por que a gente lida com o passar do tempo e fica se lembrando 

de tudo que a gente passou e viveu, de todas as oportunidades que a gente já teve, por todas as 

brigas, as confusões e as risadas. É como se aquele lugar despertasse nossas memórias. 

Gilvamberto: Qual a importância de trabalhar o teatro através da memória? Por que tu acha 

que é importante fazer teatro na escola? 

Lara: Depois que eu comecei a fazer teatro eu percebi que ir à escola não é só sentar a 

“bunda” numa cadeira e pronto, como muitos professores pensam. Temos que ter o tempo 

para nós nos expressarmos de outras formas. Por exemplo, temos que ter vários e vários 

projetos na escola, devemos ter o grupo de teatro, o grupo de dança e outros. Isso, hoje em 

dia, é o que mais atrai o jovem pra escola. Como eu vi nos anos que eu estou aqui na escola, 

que atrai muito mesmo. Até já tirou jovens das drogas e a gente sabe que pessoas deixaram 

isso devido ao teatro. 

Gilvamberto: Para ti, qual é a melhor parte de trabalhar a memória na escola? 

Lara: A melhor parte é saber que você viveu e depois relembrar, através da cena, rir de tudo 

no fim, ter este sentimento de superação, superar tudo que ocorreu: os romances mal 

acabados, os segredos secretos secretíssimos... (risos) e é isso.  

Gilvamberto: E qual é a pior parte de trabalhar a memória na escola? 

Lara: Para mim, a pior parte foi quando nos ensaios tinha cena na qual ela tinha medo de 

chegar a um menino e dizer “eu te amo”, e ele responder: “ah legal”, esnobando o amor que 

ela sentia. E isso aconteceu muito comigo, foi a pior parte, onde eu encaixava as minhas 

memórias nas memórias de outra colega transformadas em cena. 

Gilvamberto: Por que tu achas importante as Rodas de Conversas antes e depois dos ensaios? 

Lara: Por que a gente debatia muito sobre o que a gente poderia fazer ou não fazer, ficávamos 

pensando nas possibilidades, o que era decidido ou não, a gente poderia mesmo sem mandar 

fazer, a gente mesmo criar. E também avaliar o que tínhamos feito, nós iriamos opinar sobre 

tudo que tinha acontecido.  

Gilvamberto: É sobre esta ideia de criar, como que tu sentias ser criadora? Como foi criar 

estas cenas? 

Lara: Cada cena foi uma coisa que aconteceu literalmente, e nós fomos modelando ela da 

cabeça para a cena; Assim, foi preciso lidar com tudo que a gente já viveu, memórias e os 

choros e tal. Eu mesma chorei muito quando cheguei aqui. Era muito bom mesmo. 

Gilvamberto: O que mais te chamou a atenção em poder ser criadora? Tipo eu estou criando a 

cena, dou uma ideia de movimento, de fala, eu dou a ideia de situação, o que achas que mais 

chama a atenção em relação a criar? 
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Lara: O que mais me chama a atenção é saber que eu passei por tudo isso, eu vivi tudo isso, e 

transformei tudo isso em teatro.  

Gilvamberto: Nós passamos por várias etapas, como é que foram os períodos dos ensaios pra 

ti? 

Lara: Bem, no começo eu só entrei no teatro um tempo depois, quando já estava acontecendo. 

Para mim, no começo foi mais ou menos, pois eu não tinha desenvolvido nada, não tinha 

participado dos diários de bordo, não tinha participado de nada, o ruim era que você tinha que 

pegar o texto e em uma semana tinha que decorar, pois se não era uma briga. Uma coisa que 

era legal, era que nós do elenco nos exigíamos mutuamente. Nós cobrávamos uns dos outros. 

Não podia chegar atrasado, não podia faltar, tinha que cumprir com as obrigações, senão, nós 

mesmos chamávamos a atenção um do outro. Afinal, a gente estava construindo algo coletivo, 

teatro é coletivo, para que eu pudesse dar certo, todo mundo tinha que dar certo. Para o teatro 

acontecer, cada um tem que fazer sua parte acontecer. É como uma máquina, se uma 

engrenagem para, a máquina inteira terá problemas. Outro fator também era que minha 

família nunca me apoiava em nada, nunca mesmo. Eles não gostam de teatro, aliás, ainda não 

gostam. Eu já passei assim por um longo tempo que eu pensei em sair do teatro, pois minha 

família não aceitava como eu já escrevi inclusive num diário de bordo. Eles pensam que teatro 

ou qualquer projeto da escola é tudo vagabundagem. Eu não penso isso, pois teatro é onde 

você expõe o que você sente e de todas as formas. Através do teatro você pode fazer mesmo 

com que aconteçam coisas melhores até lá na frente. E assim, foi muito difícil pra mim, pois 

não tive ninguém da minha família me apoiando, pelo contrário, eles me impediam de ir ao 

teatro. Já chegou a ter vários dias em eu que queria chegar no teatro só pra chorar, nem 

ensaiar ensaiava por que era só choro. E já aconteceu de eu desistir, aliás, ser obrigada a 

desistir, e depois voltar. Eu passei por isso com todos os meus amigos do grupo e que assim a 

aliança que a gente fez no grupo, foi uma aliança perfeita, pois cada um se expressava e falava 

da vida que tinha, e ninguém tinha medo de dizer o que sua família pensava, pois todo mundo 

sabia o que queria, todo mundo sabia o que gostava. A gente gosta de teatro e se a nossa mãe 

não gosta pouco importa, o que importa é que a gente gosta, o que importa é que se a gente 

quer tem que lidar com pai e mãe que não gosta, pois temos que fazer o que a gente gosta. 

Gilvamberto: É... Assim, a partir das tuas falas a gente ver que você foi modificada através do 

teatro. Como pessoa o que tu acha que mudou ? 

Lara: Eu mudei muito. No começo quando eu cheguei aqui há dois anos atrás tinha um 

problema muito grande na minha vida e com o teatro eu consegui superar estes problemas, eu 

pude perceber que era capaz de muitas coisas, no teatro eu vi que eu era alguém. Antes eu 

passava a aula chorando, eu saía pros cantos eu chorava. Depois o teatro fez com que eu 

superasse e me tornasse a cada dia uma pessoa melhor. 

Gilvamberto: Mas tu achas melhor em qual sentido? 

Lara: Em me ajudar a superar algumas coisas. 

Gilvamberto: É superar em que sentido? Tu aprendeste a pensar mais a refletir mais com o 

teatro? Por que assim uma coisa que tu falaste que eu achei bastante interessante foi que tu 

disseste que começou a questionar mais, a perguntar os porquês das coisas, tu achas que isso 

foi uma grande mudança como pessoa? 

Lara: Foi, foi uma grande mudança. 

Gilvamberto: E enquanto aluna, como aluna da escola, tu achas que tu mudaste alguma coisa? 
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Lara: Muito, muito mesmo. 

Gilvamberto: Tipo o que? 

Lara: Assim... Eu não mudei, mudei, pois ainda sou o que eu sou, eu ainda estou mudando, 

inclusive, através do teatro eu percebi que estarei eternamente em mudança e que isto é 

maravilhoso. Mas como aluna eu mudei porque eu era muito fechada e agora eu já sou mais 

extrovertida, mais simpática, pois com o teatro nos temos que transmitir a alegria, mesmo que 

lá no fundo você esteja com o coração partido, mas você tem que transmitir a alegria pra dá 

um incentivo aos outros ao nosso redor... As outras pessoas. E que eles vejam na gente que 

nós estamos em um grupo de teatro, mas não um grupo qualquer, num grupo dinâmico, um 

grupo que muda vidas, que muda tudo mesmo. 

Gilvamberto: Tu achas que o teatro mudou tua forma de ver o mundo? Por que tu tinha me 

falado que tu tinhas alguns preconceitos com algumas coisas e depois que tu começaste a 

fazer teatro começou a ver o mundo de outra forma, queria que tu me explicasses isso. 

Lara: Antes eu tinha muito preconceito, e com o teatro estes preconceitos foram embora. 

Tinha muito preconceito com algumas pessoas e isso era um defeito que eu tinha, mas ainda 

bem que através do teatro eu consegui não ter mais estes preconceitos. 

 Gilvamberto: De que forma tu acha que o teatro modificou a escola, com a chegada do 

projeto Rastro modificou a escola? Caso sim, de que forma? 

Lara: Sim modificou, pois foi através dele que atraiu os jovens de todas as maneiras, os que 

estavam nas drogas e que estavam largados no mundo fazendo coisas erradas. Mudou 

completamente sim, e mudou a vida de várias pessoas sim. 

Gilvamberto: Como que tu se sentiste naquele momento? 

Lara: É. Eu senti medo, vergonha, e ao mesmo tempo feliz, ainda bem que deu tudo certo. 

Gilvamberto: E no final quando vocês foram aplaudidos? 

 Lara: No final veio àquela lembrança de tudo que a gente passou e no final conseguimos está 

ali no palco... 

Lara, esta é minha ultima pergunta, que exatamente não é uma pergunta mais eu queria que tu 

fizesses um resumo de tudo que tu sentiste antes, durante e depois deste projeto, de o que foi o 

projeto rastro na tua vida. 

Lara: O projeto rastro, o grupo rastro, mudou muito minha vida, no começo principalmente. O 

grupo se tornou melhor, se tornou um nome, se tornou uma coisa extraordinária, e na minha 

vida mudou muito mesmo. Durante todo este processo de mudança, eu já sei muito bem o que 

eu quero fazer e eu não vou ligar pra ninguém, nem pra mãe, nem pra família, pois minha 

família não quer que eu faça teatro, mas eu vou fazer, pois eu gosto e foi através do teatro que 

eu consegui perceber quem eu era de verdade. Foi através dele que eu percebi o que eu quero 

e não vou deixar pai e mãe mandar na minha vida por decisões que eu mesmo tenho que 

tomar, eu vou fazer o que eu gosto e o que eu quero, e eu quero fazer teatro. 

Gilvamberto: Obrigado, Lara.  
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Maracanaú, 18 de março de 2016, Biblioteca Paulo Freire, Escola Martins Rodrigues.  

Gilvamberto: Letícia, boa tarde!  

Letícia: Boa tarde.  

Gilvamberto: Letícia o que tu entende como lugar de memória?  

Letícia: É aquele lugar que você viveu as memórias e eles ainda guardam ela. 

Gilvamberto: Tu achas que a escola é um lugar de memória?  

Letícia: Sim, porque a gente passa maior parte da nossa vida na escola e nela existe uma 

história, e onde há história há memórias. 

Gilvamberto: Diferencie o que pra ti é memória individual e memória coletiva. 

Letícia: Para mim a memória individual são aquelas memórias mais íntimas, aquelas que você 

estava só. Já a memória coletiva são aquelas que você estava com os amigos e os momentos 

mais felizes. 

Gilvamberto: Qual a importância de trabalhar o teatro através da memória, por que tu acha 

que é importante fazer teatro na escola? 

Letícia: É importante porque é através da memória que nós no entendemos. Quando a gente 

vê o passado, nós entendemos o hoje. O teatro age como um “sacudidor” que sacode as 

memórias e deixam elas mais vivas e assim, mais presentes, por isso que é importante. 

Gilvamberto: E como foi trabalhar a memória através do teatro? 

Letícia: Foi muito bom, pois todas aquelas coisas que a gente viveu vão representar outras 

pessoas quando a gente tiver apresentando aquilo. É como se nossas cenas feitas com as 

memórias farão sentido nas vidas de outras pessoas, trazendo fazendo elas pensarem de novo 

no que já fizeram.  

Gilvamberto: Para ti qual é a melhor parte de trabalhar a memória na escola? 

Letícia: Tem muitas coisa que é engraçadas, e nós ficamos íntimos e contamos muitos 

segredos, fizemos mais amizades. 

Gilvamberto: E qual é a pior parte de trabalhar a memória na escola? 

Letícia: Também tem muito a ver com esta parte de contar segredos, porque o que você conta 

é a parte mais de babados. É revelar o que estava somente na sua mente. 

Gilvamberto: Foi difícil pra ti trabalhar com memória?  

Letícia: Foi estranho, porque a gente lembra e quer voltar aquele tempo, e as coisas mudaram 

e sentimos saudade de pessoas que já se foram e das coisas que não estão mais do jeito que 

estavam antes.  

Gilvamberto: Qual que tu acha que era a função do diário de bordo dentro do processo de 

criação de cena? 

Letícia: Eu acho que era mais para conhecimento e criação da peça  

Gilvamberto: Por que tu achas importante às rodas de conversas antes e depois dos ensaios? 

Letícia: Pra gente melhorar as nossas memórias, melhorar também o nosso corpo, pra gente 

conseguir se identificar melhor um com os outros. 

Gilvamberto: E com relação ao processo de criação, como foi pra ti todo este processo de 

criação, de criar falas, cenas, toda esta movimentação, criar personagens, todo deste processo 

de criação? 

Letícia: Ah, eu me senti uma deusa, tipo: é muito interessante, pois aqueles momentos que 

você já viveu você contar e outras pessoas verem isso é um momento mágico. É como se 

transformassem a nossa imaginação em coisas que a gente pode pegar. 
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Gilvamberto: Como é se sentir criadora?  

Letícia: É o mesmo que sentir uma mãe é, como se aquela peça fosse um filho nosso, pois 

todo mundo se juntou para forma aquilo.  

Gilvamberto: E o que tu achaste vendo aquela tua memória se tornando sendo transformada 

em teatro?  

Letícia: Foi bom, porque eu sabendo que era minha, eu tive uma facilidade de lidar com 

aquela cena. Porém, é estranho você reviver várias vezes aquela situação que você já havia 

vivido antes. 

Gilvamberto: Então que dizer que saber que aquela memória era tua te ajudou a lidar com o 

processo de formação do personagem? 

Letícia: Isso mesmo. 

Gilvamberto: Como foi criar a partir das próprias memórias? 

Letícia: Foi muito bom, porque tem umas memórias, assim, bem loucas, aí a gente vê a cena, 

e vai fazendo a cena e lembrando-se do dia que isso aconteceu. É como se a cada dia o teatro 

fizesse uma ressureição do que aconteceu. 

Gilvamberto: O quê que mais te chamou a atenção em criar no teatro? 

Letícia: Que eu vou criar, vou mostrar meus sentimentos, as coisas que eu percebo, as formas 

que eu dei a ideia, eu vou estar ali dispondo tudo o que eu já vivi, assim, eu tenho pouca 

idade, mas às vezes quem tem pouca idade já viveu mais que uma pessoa de noventa anos. 

Gilvamberto: Passamos por alguns momentos, o que tu achaste dos laboratórios, o que tu tem 

a comentar sobre eles? 

Letícia: Foi muito bom por que a gente fazia alguns exercícios, pra voz e pra articulação, e 

saber que eu estava lá deste do começo, pois o laboratório começou antes de tudo. A gente 

ficava brincando com as memórias de diversas formas, todo dia era um tema de memórias 

diferentes e um jeito diferente de fazer teatro com elas. Era como se fossem uma música que 

nós fizéssemos elas em vários estilos diferentes. 

Gilvamberto: O que tu achaste dos ensaios o que tu achava bom e o que tu achavas ruim?  

Letícia: Eu achava bom, nas cenas que era mais triste, pois em minha opinião, as cenas mais 

tristes eram as mais interessantes de se fazer. 

Gilvamberto: Por quê? 

Letícia: Porque as cenas mais tristes têm uma parte mais sentimental, e a pessoa se dispõe 

mais a fazer aquelas cenas e se torna mais difícil e eu gosto de fazer as coisas difíceis pois eu 

me sinto desafiada a conseguir fazer bem. 

Gilvamberto: O que tu acha de ruim dos ensaios? 

Letícia: As brigas. 

Gilvamberto: O que tu acha que este projeto modificou a tua vida como pessoa? 

 Letícia: Modificou muito, pois tinha acontecimentos na minha vida que eu não dava valor, 

que pra mim era mesmo que nada. Depois que eu entrei no Rastro eu percebi que aquelas 

memórias que pra mim não valiam nada para as outras pessoas poderia mudar a vida delas.  

Gilvamberto: O que tu acha que mudou em relação ao teu comportamento? 

 Letícia: Mudou, pois eu era muito egoísta. Quando você fale de memória você já pensa logo 

em bulling, porque é o que me vem a cabeça. E eu fazia muito bulling com as pessoas, pois as 

pessoas faziam muito bulling comigo e pra eu me defender eu ia e fazia bulling com elas 

também. Mas, através do rastro eu aprendi que não deve ser assim, quando eu ia ver o mal que 
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eu causei as pessoas por conta do mal que eu também sofria, vi que poderia ter evitado muito 

sofrimento, meu e das outras pessoas. 

Gilvamberto: O que tu acha que modificou na tua vida como aluna? 

Letícia: Eu acho que meu comportamento melhorou e que eu passei a não ser muito tímida. 

Tipo quando era pra ler eu lia e antes eu não gostava muito de ler. Qualquer apresentação que 

tinha eu queria falar e ir lá pra frente.  

Gilvamberto: Pelas tuas palavras da para perceber que houveram muitas mudanças através do 

projeto, tu acha que depois do Rastro tu vê o mundo de uma forma diferente? 

Letícia: Sim, eu vejo o mundo com mais paz, amor e tranquilidade. Antes minha vida era 

assim muito sem graça, eu não me ocupava em nada. Depois que eu entrei no Rastro eu 

comecei a me ocupar nas coisas e ser uma filha melhor pra minha mãe e tipo, foi muito bom. 

Quando a gente vê aquela pessoa triste. O que eu aprendi no rastro eu passo pra todo mundo, 

pois quando eu estava triste, aquelas pessoas que estavam comigo no projeto me disseram 

coisas bonitas, então quando eu vejo uma pessoa triste eu passo coisas bonitas pra elas 

também. 

Gilvamberto: De que forma tu acha que o projeto Rastro modificou a escola inteira? O que tu 

acha que modificou na escola depois do teatro? 

Letícia: Acho que as pessoas passam a se conhecerem melhor depois que entram no teatro. A 

gente via que as pessoas torciam pra que desse tudo certo, o pessoal da dança e tudo mais, 

sempre torciam, sempre estavam ali perto da gente e era assim um ajudando o outro. Talvez, a 

melhor mudança que o projeto fez, porque houve várias outras, foi deixar a escola mais 

sensível, a gente percebe melhor quem precisa de ajuda e sempre procura ajudar da melhor 

forma que a gente pode.  

Gilvamberto: Como foi pra ti se apresentar no Rastro, aquele nervosismo, esta no teatro, 

aquela platéia, como foi tudo isso? 

Letícia: Ah, foi muito mágico, eu pensei: “Ai meu Deus! O que eu estou fazendo aqui?” E 

fiquei “eu não vou, eu não vou”, mas daí você lembra, eu passei por tudo aquilo pra chegar 

aqui e não fazer nada? Então eu vou sim, e vou fazer o meu melhor, ai na hora à gente vai. Eu 

não tenho nem palavras para dizer como foi a sensação. 

Gilvamberto: Letícia, esta é minha última pergunta, que exatamente não é uma pergunta mais 

eu queria que fizesses um resumo de tudo que tu sentiste antes, durante e depois deste projeto, 

de o que foi o projeto rastro na tua vida. 

Letícia: Antes eu achava que era uma coisa, assim, é só uma apresentação, não vai ser uma 

coisa de muita responsabilidade. No meio eu já estava assim, já conhecia melhor as pessoas, 

já sabia os defeitos e as qualidades de cada um, no meio eu já estava gostando. E no fim, 

(silêncio) E no fim bate a saudade, pois você sabe que não vai ser mais a mesma coisa. Mas 

assim, o que a gente viveu nunca ninguém esquecer, só se tiver Alzheimer, aí sim eu esqueço. 

(risos). É uma coisa muito interessante porque você lembra de seus amigos e isso é uma coisa 

muito boa. 

Gilvamberto: Então quer dizer que o rastro virou um lugar de memória? 

Letícia: Sim, virou. 

Gilvamberto: Letícia é isso. Obrigado. 

Maracanaú, 18 de março de 2016, Biblioteca Paulo Freire; Escola Deputado José Martins 

Rodrigues. 
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Gilvamberto: Tu achas que a escola é um lugar de memória?  

Carol: Sim 

Gilvamberto: Por quê? 

Carol: Porque me lembra coisas muito engraçadas, coisas minhas com meus amigos, teve as 

brigas. 

Gilvamberto: Então tu achas que a escola é um lugar de memória, pois ela guarda bastante 

coisa do passado? 

Carol: Isso. 

Gilvamberto: Diferencia o que pra ti é memória individual e memória coletiva? 

Carol: Eu acho que memória individual é aquela quando você tá sozinha, e a memória 

coletiva são quando com um grupo ou com os amigos. 

Gilvamberto: Qual a importância de se trabalhar a memória através do teatro na escola? 

Carol: São tantas coisas. Eu não consigo falar agora. 

Gilvamberto: E como foi trabalhar a memória através do teatro? 

Carol: Foi legal, achei bem engraçado. 

Gilvamberto: Pra ti qual é a melhor parte de trabalhar a memória na escola? 

Carol: Bem, a melhor parte é porque algumas coisas eu lembrava de quando eu era pequena as 

brincadeiras, foram legais. Essa ideia de trazer de volta o que a gente já viveu é ótima. 

Gilvamberto: Qual que tu acha que era a função do diário de bordo dentro do processo de 

criação de cena? 

Carol: Para deixar guardado tudo o que a gente fez, para lembrar.  

Gilvamberto: Por que tu achas importante as rodas de conversas antes e depois dos ensaios? 

Carol: Eu acho que era importante porque cada um falava o que sentia o que achava e a gente 

ia vendo o que outros estavam achando dos ensaios, dos laboratórios e também para a gente 

avaliar como a gente estava indo.  

Gilvamberto: E com relação ao processo de criação, como foi pra ti todo este processo de 

criação? De criar falas, cenas, toda esta movimentação, criar personagens, todo deste processo 

de criação.  

Carol: Foi legal, eu gostei, porque a gente fazia umas brincadeiras bem legais e depois essas 

brincadeiras iam se transformando em cenas. 

Gilvamberto: Como é se sentir criadora?  

Carol: Eu me sentia bem importante, pois eu dava a ideia da cena e o povo fazia, eu achava 

bem legal. 

Gilvamberto: O que tu achaste dos laboratórios? 

Carol: Eu achei bem animado, pois fazíamos brincadeiras legais, lembrava de algumas coisas 

da nossa infância. A gente fazia várias brincadeiras com as memórias.  

Gilvamberto: O que tu achaste dos ensaios? O que tu achava bom? O que tu achavas ruim?  

Carol: Eu achava bem animado, algumas vezes tenha umas briguinhas, mas dava pra levar.  

Gilvamberto: O que tu acha que era muito bom no ensaio? 

Carol: Quando todo mundo levava a sério.  

Gilvamberto: O que tu acha de ruim dos ensaios? 

Carol: Quando o pessoal errava o texto e quando ultrapassava o limite da brincadeira. 

Gilvamberto: O que tu acha que foi superimportante naquele momento? 
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Carol: Eu achei bem legal, pois nós pensávamos que iriamos errar tudo ou que não iria dar 

certo, mas na hora deu. Eu sempre errava o texto e achava que eu não iria conseguir, mas na 

hora da apresentação eu consegui e falei super bem. 

Gilvamberto: E sobre o contato com o público, como tu se sentiu? 

Carol: Eu me senti normal como se tivesse ensaiando e como se ninguém tivesse olhando. 

Gilvamberto: Quais as principais contribuições deste projeto pra ti como pessoa? 

Carol: Mudou muito coisa. Eu perdi mais a timidez, antes eu tinha medo de apresentar depois 

do teatro eu perdi este medo. Perdi a vergonha. Eu não fazia muita amizade e depois do teatro 

eu passei a ter mais amizade e criei também mais responsabilidade. No começo antes de eu 

fazer o teatro eu era quieta no meu canto.  

Gilvamberto: Como tu achas que tu vai ver o mundo depois do projeto? Tu vai ver o mundo 

da mesma forma que tu vai antes do Rastro ou não? 

Carol: Eu vou ver o mundo diferente, pois antes eu achava o mundo um lugar meio triste e 

desanimado e depois que eu conheci o Rastro eu me tornei uma pessoa mais feliz e mais 

animada. 

Gilvamberto: Tu achas que tu consegues ser mais crítica? Pois tu disseste uma vez que agora 

questionava os professores, e tu acreditas que isso é por que tu está construindo um 

pensamento próprio? 

Carol: Eu acho que eu estou mesmo formando meu pensamento próprio. 

Gilvamberto: Como tu achas que este projeto contribui pra escola? 

Carol: A escola ficou bem melhor, pois os alunos começaram a se interessar mais, pois antes 

alguns alunos não se interessavam muito pela arte, e depois deste projeto eles começaram a se 

interessar mais.  

Gilvamberto: Carol, esta é minha última pergunta, que exatamente não é uma pergunta mais 

eu queria que tu fizesses um resumo de tudo que tu sentiste antes, durante e depois deste 

projeto, de o que foi o projeto rastro na tua vida. 

Carol: No começo, logo assim que eu entrei pensava que eu não ia conseguir, pois minha 

família não me apoiava, e ainda não apóia, pois minha família acha que teatro não leva a 

nada. E então eu achava que eu não iria conseguir. Teve um tempo que minha irmã ficou 

internada e eu tive que sair por um tempo, onde eu pensei novamente que não iria conseguir 

mais realizar meu sonho de ser uma atriz, mas aí eu voltei depois. Teve a estreia que me 

deixou super empolgada. E dá saudade, eu queria me apresentar mais vezes. Apesar da minha 

família não me apoiar, eu vou seguir em frente. 

Gilvamberto: Eu acho que uma das coisas boas que o Rastro fez foi formar este pensamento 

em vocês: “que eu vou conseguir” e que “ninguém vai dizer que eu não consigo”, e se for 

preciso eu ensaiar até dentro de um banheiro eu ensaiarei. Mas vai dar certo. É isso e obrigado 

Carol. 
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Maranguape, 27 de Março de 2016, ligação via celular. 

Gilvamberto: A gente falou no projeto Rastro sobre lugares de memórias, que são lugares que 

guardam memórias, que tu entende como lugar de memória? 

Renata: Lugar de memória é voltar ao tempo através de algum lugar ou objeto que meio que 

guardam aquelas memórias.  

Gilvamberto: Tu achas que a escola é um lugar de memória?  

RENATA: Sim, pois é na escola onde nos iniciamos um processo de crescimento da nossa 

vida, e lá acaba se tornando um lugar onde se guarda memórias. 

Gilvamberto: Diferencie o que pra ti é memória individual e memória coletiva. 

RENATA: Memória coletiva é quando eu compartilho minhas memórias com outras pessoas 

e memória individual é quando eu guardo aquele momento só pra mim. 

Gilvamberto: Como foi trabalhar a memória a memória através do teatro? 

Renata: Foi muito bom, pois eu consegui, através da peça, ver um momento da minha vida 

que se identificavam com outras pessoas. Pudemos, assim, compartilhar memórias. 

Gilvamberto: Pra ti qual é a melhor parte de trabalhar a memória na escola? 

RENATA: É poder lembrar-se das coisas que eu já tinha esquecido e de como a escola pode 

ser ainda divertida. 

Gilvamberto: E qual é a pior parte de trabalhar a memória na escola? 

RENATA: Quando gente se via em conflito com nossas próprias memórias. 

Gilvamberto: Como o teatro contribuiu para o trabalho da memória?  

RENATA: Através do teatro nós podemos relembrar momentos da minha vida que eu já havia 

esquecido e ele ainda tinha a capacidade de brincar com nossas memórias de maneira a fazer a 

gente perceber ela de várias outras formas.  

Gilvamberto: Por que tu achas importante as rodas de conversas antes e depois dos ensaios? 

RENATA: Muitas vezes a gente se desviava do foco e isso servia pra ajudar a voltarmos pro 

nosso foco e se esforçar pra tentar fazer melhor. 

Gilvamberto: Durante o rastro a gente criou muitas cenas e em relação ao processo de criação, 

como foi pra ti todo este processo de criar falas, cenas, toda esta movimentação, criar 

personagens, todo deste processo de criação.  

RENATA: Foi bom, pois desenvolveu a criatividade não só minha, mas de todo o grupo. Era 

como se a cada encontro a gente fosse melhorando em criar. A cada etapa a gente estava 

fazendo melhor, é como se a gente estivesse treinando a cada dia e a cada dia tendo melhores 

resultados. Cada vez mais nossa criatividade aumentava e cada vez mais estávamos 

preparados. 

Gilvamberto: Como é se sentir criadora?  

RENATA: Eu me senti muito bem, porque foi como se minhas memórias tivessem sendo algo 

maior, estivessem ganhando uma proporção que eu nunca imaginei. Saindo da minha cabeça e 

indo para a cabeça de outras pessoas. 

Gilvamberto: O que mais te chama a atenção em criar no teatro? 

RENATA: A liberdade que a gente tem de se expressar, expressar nossas memórias, expressar 

o que a gente sente através de um personagem. Quando nós criamos, nós damos a forma que 

queremos, é nosso, a gente faz do nosso jeito, a gente deixa a nossa marca.  

Gilvamberto: Como foi pra ti a etapa dos ensaios e das montagens? 
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Renata: Eu me sentia bem à vontade, porque ao decorrer dos ensaios a gente fazia um tipo de 

conexão, a gente não tinha como se sentir mal. A gente já fazia parte um do outro. 

Gilvamberto: E como foi este processo de ensaiar pra ti? Tu gostavas ou não gostava? 

RENATA: eu gostava muito. 

Gilvamberto: O que tu achavas legal nos ensaios? 

RENATA: O que eu mais gostava era de interpretar as cenas, porque mesmo a gente errando, 

a gente ria, a gente brincava e não ficava aquela coisa seria.  

Gilvamberto: Como tu te sentiste, o que tu achaste da apresentação, vendo o público na tua 

frente e estando dentro de um teatro? 

RENATA: Na verdade não deu pra prestar atenção no público, pois a gente estava bastante 

concentrada naquilo que vínhamos trabalhando. Eu não fiquei nervosa, pois foi como se eu já 

tivesse experiência no palco mesmo sem ter. Isso é o legal de se preparar bem, nós ficamos 

mais firmes no que fazemos. Prontos nós nunca vamos estar, mas preparados, temos que estar 

sempre, pro que der e vier. 

Gilvamberto: Como foi teu contato a primeira vez com o teatro? 

RENATA: A gente tinha se preparado tanto que na verdade ficou algo divertido como se a 

gente tivesse fazendo uma brincadeira só que no palco. 

Gilvamberto: Quais as principais contribuições deste projeto pra ti como pessoa? 

RENATA: Ele tirou minha timidez e quebrou a barreira de falar com o público, melhorou 

também a minha dicção. 

Gilvamberto: Quais as principais contribuições deste projeto pra ti como aluna? 

RENATA: mudei com certeza, eu fiquei mais participativa nas aulas eu passei a entender 

mais o lado do professor. 

Gilvamberto: Tu achas que de alguma forma o teatro mudou a escola? 

RENATA: Tipo, o teatro acabou mudando o comportamento dos alunos, dos que faziam e dos 

que assistiam. 

Gilvamberto: Renata, esta é minha última pergunta, que exatamente não é uma pergunta, mas 

eu queria que tu fizesses um resumo de tudo que tu sentiste antes, durante e depois do projeto 

Rastro, de o que foi o projeto rastro na tua vida. 

RENATA: Quando eu aceitei fazer parte do rastro eu não imaginei que ele iria mudar tanto 

minha vida como ele mudou. Eu acabei conhecendo pessoas novas, eu acabei criando 

conexões com os professores, e foi a partir dele que eu pude me expressar melhor e passei a 

entender também o lado dos professores. E eu conheci pessoas que tenho certeza que eu 

nunca esquecerei na minha vida. O projeto foi muito interessante, pois foi a partir dele que a 

gente passou a sermos mais amigos, mais colegas e não virou apenas mais um grupo onde se 

tem memórias e nossas brincadeiras e que ninguém iria entender só nós. Virou algo tão 

grande que acho que nem nós mesmos conseguimos controlar. 

Gilvamberto: Obrigado, Renata. 
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Maracanaú, 25 de março de 2016, Sala 09, Escola Deputado José Martins Rodrigues. 

Gilvamberto: Tu achas que a escola é um lugar de memória?  

Ítalo: É. 

Gilvamberto: Como?  

Ítalo: Assim, certas coisas que você faz na escola, aí quando você sai dela fica lembrando-se 

destas coisas.  

Gilvamberto: Diferencie o que pra ti é memória individual e memória coletiva. 

Ítalo: Memória individual é uma memória só pra ti, sabe? E memória coletiva é uma memória 

com o todo.  

Gilvamberto: Como foi trabalhar a memória através do teatro? 

Ítalo: Nossa! Foi algo surreal, foi algo que marcou muito e até hoje tenho saudade. 

Gilvamberto: Marcou como? 

Ítalo: Marcou de uma forma que eu fiz coisas que eu nunca tinha feito na minha vida. 

Gilvamberto: Pra ti qual é a pior parte de trabalhar a memória? 

Ítalo: É relembrar de certas coisas que você não quer lembrar. 

Gilvamberto: Tu se lembras das rodas de conversa. Por que tu achas importante as rodas de 

conversas antes e depois dos ensaios? 

Ítalo: Acho que era pra gente conversar e ver qual era a melhor forma de se fazer algo para a 

peça. 

Gilvamberto: Durante o rastro a gente criou muitas cenas e em relação ao processo de criação, 

como foi pra ti todo este processo de criar falas, cenas, toda esta movimentação, criar 

personagens, todo deste processo de criação? 

Ítalo: Eu achava muito legal, porque eu me sentia um ator de verdade. 

Gilvamberto: Tu viste alguma memória tua que foi transformada em cena? 

Ítalo: Teve sim, foi uma parte que eu escrevi no diário de bordo que era o seguinte: quando eu 

fazia o 2º ano aqui na escola eu fui pedir pra ficar com uma menina e ela disse que não ficava 

com meninos negros da minha cor. Eu me senti muito ofendido e coloquei em cena e acabou 

indo para a versão final da peça. 

Gilvamberto: O que mais te chama a atenção em criar no teatro? 

Ítalo: A forma de fazer a cena. 

Gilvamberto: Tu gostas de fazer teatro? 

Ítalo: Gosto, amo de paixão. 

Gilvamberto: Por quê? 

Ítalo: Porque no teatro você vai aprendendo coisas novas. 

Gilvamberto: E como foi este processo de laboratório pra ti? 

Ítalo: Foi algo muito engraçado pra mim, mas ao mesmo tempo puxado, eram muitas 

exigências.  

Gilvamberto: E quais foram às principais contribuições deste projeto pra tua vida? 

Ítalo: Eu aprendi muitas coisas, porque assim antes eu era um cara muito pra frente e hoje 

depois do projeto eu já sou uma pessoa mais quieta e calma. Mas consigo me enturma bem 

com as pessoas. 

Gilvamberto: Quais as principais contribuições deste projeto pra ti como aluno? 

Ítalo: Eu mudei muito, eu antes era um aluno meio que indisciplinado, mas hoje eu já estou 

mais tranquilo, presto mais atenção nas aulas.  
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Gilvamberto: Ítalo, logo no começo do projeto teu nome na coordenação da escola estava 

como um aluno muito indisciplinado, e um ano depois com o projeto tu foi escolhido como 

melhor aluno da turma e virou inclusive líder de sala. Tu achas que o teatro tem haver com 

isso? 

Ítalo: Tem sim, eu aprendi muito com o teatro. 

Gilvamberto: Tu achas que o teatro mudou a escola? 

Ítalo: Sim, pois antes não podia fazer nada e agora, estas coisas que antes não podiam já 

podem ser feitas, bem, certas coisas. 

Gilvamberto: Ítalo, esta é minha última pergunta, que exatamente não é uma pergunta mais eu 

queria que tu fizesses um resumo de tudo que tu sentiste antes, durante e depois do projeto 

Rastro, de o que foi o projeto rastro na tua vida. 

Ítalo: Foi algo surreal, porque no começo eu não queria entrar, mas daí eu acabei entrando e 

me diverti muito com o projeto, e é uma experiência na qual eu quero muito continuar. 

Gilvamberto: Tu se lembras da nossa apresentação? Como tu te sentiste naquele momento? 

Ítalo: Nossa! Eu tremi todo, quando eu entrei no palco eu fiquei me perguntando: “como eu 

entrei nisso?” Mas aí depois eu fiquei feliz e perdi a vergonha. 

Gilvamberto: Obrigado, Ítalo. 
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Maranguape, 27 de março de 2016, ligação telefônica. 

Gilvamberto: Vera, boa tarde. O que tu entende como lugar de memória? 

Vera: É um lugar que ele marcou muito e que aconteceram coisas que as pessoas se lembram 

até hoje. Um lugar que tem lembranças, que guardam lembranças. É como se fosse um lugar 

que pudesse fazer a gente sentir de novo o que já sentimos um dia. Eles trazem de volta nossa 

memória. 

Gilvamberto: Para você a escola é um lugar de memória? 

Vera: É. Porque foi nela que aconteceu uma das melhores coisas da minha vida: o teatro. 

Gilvamberto: Na tua opinião, qual a diferença entre memória individual e memória coletiva? 

Vera: Memória individual é uma coisa que aconteceu com uma pessoa e só ela guarda aquilo, 

já a coletiva é quando o grupo viveu aquilo. 

Gilvamberto: Qual é a importância de trabalhar memória através do teatro na escola? 

Vera: Para mim, trabalhar com memória foi bom porque eu lembrei coisas quando eu era 

menor e me deixaram feliz. Pude transmitir isso para mais pessoas que tem idade mais 

avançada que a minha e eles fizeram coisas que eu também fiz. É como se eu pudesse 

compartilhar memórias. 

Gilvamberto: Qual a importância do teatro na escola? 

Vera: O aluno se sente bem fazendo aquilo. No meu caso o teatro mudou o meu 

comportamento, mudou a maneira de agir, o meu falar, mudou tudo. Vejo a vida de um jeito 

que não via. O teatro serviu como fator de mudanças. 

Gilvamberto: Qual a melhor parte de trabalhar essas memórias na escola? 

Vera: Foi muito massa cada momento. A melhor parte foi o ensaiar, era como se a cada ensaio 

houvesse um novo conhecimento e ao longo dos ensaios, quando as cenas iam ficando boa, 

era como se a gente fosse consolidando aquilo que aprendemos. Ensaiar é como aprender 

fazendo. 

Gilvamberto: Qual a pior parte de trabalhar essas memórias na escola? 

Vera: A pior melhor foi a hora que eu queria estar mais longe e ao mesmo tempo perto. No 

dia que eu fui apresentar, porque foi o dia que eu queria muito apresentar, mas não queria 

estar ali de jeito nenhum. Foram seis meses de ensaios duros e eu queria muito me apresentar. 

Gilvamberto: Qual era a função do diário de bordo no processo de criação da cena? 

Vera: Servia pra a gente anotar as coisas que a gente fazia pra não esquecer e também para 

fazer o texto. 

Gilvamberto: Qual a função das rodas de conversas? 

Vera: Tudo que rolou antes dos ensaios e das apresentações serviram para alguma coisa. A 

roda de conversa, a gente ensaiava, fazia e depois a gente sentava para conversar e entendia 

um bocado de coisa e a gente via o quanto era fácil, percebia para que servia cada coisa que a 

gente fazia e podia compartilhar com os nossos colegas o que a gente tinha feito e também 

ouvir o que eles tinham feito, o quanto a gente aprendeu com aquilo. 

Gilvamberto: Como foi criar cenas? 

Vera: Foi inexplicável. A gente fazia tudo que a gente viveu. Não tem como explicar, foi 

muito bom. 

Gilvamberto: Como se sentia criando cena? 
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Vera: Foi super importante porque o que a pessoa falava era o que eu pensava e coisas que eu 

não lembrava os meninos falavam. Era como se o que a gente estava falando completasse o 

que o outro iria falar.  

Gilvamberto: Como foi ver as tuas memórias transformadas em cena? 

Vera: Ai, eu senti primeiro um medo, mas passou, pois não citava nomes e ninguém ia saber 

que era minha e todo mundo já passou por isso. Foi meu só que meio coletivo. Nessas 

histórias era como se todo mundo fizesse parte de tudo. Talvez por a gente estudar na mesma 

escola tudo fazia sentido. 

Gilvamberto: Qual a maior dificuldade de transformar a memória em cena? 

Vera: Para mim, como eu já falava alto, nem foi tanto a fala. Tive que melhorar a dicção, a 

minha fala e o corpo, a preparação corporal. 

Gilvamberto: Como foram os laboratórios para ti? 

Vera: Foi legal, porque eu fui tirando tudo que tinha na minha mente em relação a memória. 

Os meus amigos também. O que eu não falava, eles falavam. Senti um pouco de medo. Só 

que depois vi que era coletivo. Nos laboratórios foi quando eu me senti mais íntima deles, 

porque criou aquela ligação e deu super certo. Nos laboratórios era como se a gente jogasse 

nossas memórias dentro duma panela, misturasse, cozinhasse e de lá saía um prato delicioso 

que a gente servia as pessoas para comerem, que era a cena. 

Gilvamberto: Como foi o processo de ensaio e montagem? 

Vera: Foi tão cansativo... era um cansaço bom, que toda hora a gente queria ensaiar, Todos os 

dias, no final de semana, nas férias. E passamos as férias na escola ensaiando, e quando não 

tinha ensaio a gente queria que tivesse. Era um vício grande. A gente ensaiou inclusive outras 

vezes sem te falar. O ensaio era mais legal porque era como um treino para dar tudo certo. A 

gente fazia, fazia, fazia, fazia, até ficar legal.  

Gilvamberto: Como foi o processo de apresentação? 

Vera: Primeiro foi que a gente chegou lá e ficamos na calçada esperando a boa vontade de 

abrirem o teatro. A primeira coisa que eu vi foram as poltronas. Imaginei que não seria como 

nos ensaios, onde não tinha ninguém e quando tinha, eram amigos. Aí a gente ensaiou e deu 

aquele choque de: “já tô aqui, ensaiei e vou ter que apresentar.” Foi escurecendo e batendo a 

ansiedade, o nervosismo e comecei a ficar nervosa. Aí pensei e vi que eu não devia ficar 

assim. Quando foi na hora eu estava super normal e quando errei vi que ninguém percebeu 

nada e me surpreendi com minha atitude, porque fiquei nervosa não, senti nada. E quando 

terminei caiu a ficha: eu sobrevivi e já queria me apresentar de novo. Os sons das palmas 

pareciam coisa de televisão. Foi demais...  

Gilvamberto: Quais foram as principais contribuições desse projeto? O que te mudou 

enquanto pessoa? 

Vera: Praticamente tudo. Coisas que me trouxeram sabedoria e eu não sabia. Mudou-me a 

maneira de falar. Meu jeito de agir, se eu não mudasse eu ia sair do teatro, e eu ia fazer 

qualquer mudança pra continuar.  

Gilvamberto: O que ti modificou enquanto aluna? O que mudou? 

Vera: A disciplina. Antes eu não tinha. Eu fazia o que eu queria e o que eu não queria eu não 

fazia. Eu achava que era a dona da razão. E eu me acalmei mais. Com a minha mudança eu 

pude fazer com que as pessoas mudassem também, porque quando eu me danava eu levava as 
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pessoas a se danarem comigo. E quando eu mudei, eu fui mudando a escola também, tipo, 

falava pros meus amigos não fazerem as coisas. 

Gilvamberto: Você acha que o projeto mudou seu jeito de ver o mundo? De ver as pessoas? 

Como que você via antes e como vê agora? 

Vera: Totalmente! Eu ia fazer o que quisesse da minha vida, eu nem sabia o que eu queria ser, 

por não ter muita opção. Eu nem imaginava isso. Eu num queria nem estudar, quem dirá 

terminar os estudos. Aí veio o teatro e me mostrou que é legal estudar sim e que se eu me 

esforçasse eu ia conseguir. Teatro é difícil de fazer. Não é nem um pouco fácil, e foi através 

dele que eu percebi que se eu quiser qualquer coisa eu vou ter que me esforçar e correr atrás. 

E aí veio isso na minha cabeça que a única coisa que estava dentro de mim, mas que num 

tinha ninguém pra me dizer: “é isso”, “vamos fazer isso”, foi o teatro que tá dentro de mim e 

que é o que eu mais quero continuar fazendo na minha vida. 

Gilvamberto: Sobre a escola, depois que o teatro chegou à escola o que você acha que 

mudou? 

Vera: Mudou bastante. As pessoas que eram mais danadas mudaram o jeito de ser. Elas viram 

que num tinha necessidade nenhuma de fazer aquilo, num tinha necessidade de se danar, de 

responder, não tinha necessidade de não fazer a atividade, já que está dentro da escola, vamos 

fazer o que é para fazer em uma escola: estudar. Ah, de pichar a escola também. E que além 

de não ter motivo, tinha coisas melhores a se fazer e que se eles trocassem o fato de pichar ou 

fumar dentro da escola por dançar ou fazer teatro ia ser muito melhor para a vida da gente. 

Foram coisas que substituíram, o teatro substituiu coisas na minha vida e colocou coisas 

muito boas. 

Gilvamberto: Gostaria que você fizesse um resumo de tudo que você sentiu antes, durante e 

depois do processo, de como foi a sua passagem no teatro na escola. 

Vera: Antes de começar o teatro eu era bem errada. Aí quando eu comecei eu pensei que seria 

só mais um ‘teatro de escola’; quando mudasse de escola eu ia continuar a mesma pessoa. Eu 

pensava que num ia dar em nada. Mas aí eu fui me aprofundando, eu gostei, eu comecei a 

querer aquilo sempre, direto. Foi tipo, eu troquei meus antigos vícios pelo teatro, o teatro foi o 

meu novo vício que me livrou dos velhos, só que esse era um vício que me colocava para 

cima e não que me afundava. E quando eu me apresentei eu senti que era aquilo. E depois é só 

saudade e vontade. 
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APÊNDICE F – TRANSCRIÇÃO DO DEBATE 

 

Debate após a apresentação do Espetáculo Rastro em 11 de Outubro de 2015, no teatro 

da Sociedade Artística Maranguapense. 

 

Gilvamberto Felix: Boa noite a todos, meu nome é Gilvamberto. Esta apresentação a qual 

vocês acabaram de assistir faz parte de uma pesquisa de mestrado e convidei algumas 

pessoas para debater conosco. Vamos fazer uma análise sensório-sensitiva-afetiva-

emocional e sobre os aspectos teatrais que trabalhamos com uma linguagem contemporânea, 

que é um teatro que não se apercebe de maneiras tradicionais com aquelas velhas máximas, 

as lendas teatrais antiguíssimas. Vamos começar com o Anderson que é membro do grupo 

de teatro Os Plebeus. 

 

Anderson Nunes: Boa noite! Meu nome é Anderson. Primeiramente queria parabenizar o 

Grupo pela iniciativa porque aqui no município quase não tem pontos de cultura e quanto 

tem é uma vez no mês. O que mais chamou a atenção foi à questão memorial, do patrimônio 

memorial dos alunos. Como ele disse, são memórias de cada um no espetáculo foram pontos 

muitos importantes. Vocês estão de parabéns! Obrigado! 

 

Lucas do Vale: Boa noite! Meu nome é Lucas. É legal ver que essas memórias são deles, 

mas também são memórias nossas. São realidades que vivemos na escola e é impressionante 

como é compartilhado. As fofocas, os segredos, as brincadeiras. É muito legal a gente ver 

isso. 

 

Rayane Costa: É legal ver isso porque são memórias que você vai levar pra vida toda. Vi-

me em muitas fases da escola. É incrível como acontece uma identificação, como acontece 

um lance de identidade estudantil, onde nós, quando éramos estudantes do ensino básico 

tínhamos as mesmas percepções de mundo deles, pois aquele era o ambiente ao qual nós 

pertencíamos. A sensação é de pertença, eu pertenço a este lugar e este lugar aponta 

sentidos para as minhas memórias.  

 

Brenda: Não deixem essa peça morrer, gente. Para que todo mundo veja o ambiente escolar 

porque muita gente precisa ver essa peça. Levem pra outras escolas, porque cada um de nós 

deixamos um rastro e, às vezes, com o tempo isso vai passando e isso fica dentro da gente e 

precisa de uma peça como essa para poder nos recordar, para poder desempoeirar as 

memórias que existem em nós. Superou as expectativas, foi lindo. Pra quem ficou, ficou 

bem íntimo. Não deixem morrer essa peça. Vocês têm talento demais e vocês passaram esse 

rastro que tem dentro de vocês. Passaram de uma forma tão perceptiva que nós sentimos 

dentro de nós. É uma peça formidável. Essa peça mexe com o emocional de uma forma que 

não passa. Sempre que ouvirmos a palavra ‘rastro’, lembraremos desse espetáculo, não pelo 

que vimos e sim pelo que sentimos. Então não deixem morrer, ela é linda e deve ser levada 

a muitas e muitas pessoas para que possam sentir o que eu senti. 
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Vanessa Alves: Quando a gente fala em experiência, né?! O que é experiência? É tudo 

aquilo que passa pela gente. Então quando a gente fala em ambiente escolar, não são 

memórias propriamente nossas, mas são memórias em que nos apropriamos delas. Então, ao 

ver esse espetáculo, estamos também nos vendo. Ele veio abordar muitas situações que eu 

vivi na escola, vem abordar os ambientes da escola, e principalmente, ele abordar questões 

que são super importantes e válidas que se discuta hoje, na sociedade contemporânea. Vem 

recordar os professores, os tipos de professores, os tipos de alunos, os tipos de amigos. É 

algo que nos faz pensar. É aquele teatro que nos faz questionar situações e voltar no tempo. 

Não deixem morrer. Se dediquem cada vez mais porque a gente cresce vendo vocês. Foi 

ótimo! 

 

Edcleyton Rodrigues: Oi gente, meu nome é Edy. Foi muito bom o espetáculo. Para de 

início, para além de todo o sentimentalismo, gostaria de ir para além do ponto técnico da 

peça, de ficar exposto ou não, de olhar para o público ou não. Há muita questão política, há 

questão para pensarmos e repensarmos qual é a importância de ter arte na escola. Por que 

tem que ter arte na escola? Por que tem que ter teatro e dança na escola? Por que tem que ter 

música na escola? Temos questionar e lutar para que a arte, teatro, dança e música, possam 

se tornar uma disciplina importante assim como história, geografia, matemática... para que 

seja um dos pontos importantes na escola. Há muito tempo ouvimos que teatro, música e 

dança são disciplinas obrigatórias na escola, mas vemos que não é assim. Ainda tem muita 

coisa ainda para ser montado e repensado. Temos que ver como a direção da escola, a 

coordenação pedagógica como eles veem a arte. Será que a arte se resume em uma 

apresentação em uma data festiva? Eu vejo que não é por aí, a arte tem que ser repensada, 

tem que ser pensada de outra maneira. Não temos que construir atores e artistas, mas a arte 

gera muito sentimento e gera coisas para nós pensarmos a sociedade. Como eu posso olhar 

para a escola de uma maneira artística? Como é a sala de aula? Por que ela tem que ser em 

fileira? A arte, ela tem esse poder de fazer pensar. Eu fico muito curioso para ouvir o que 

estes alunos têm a dizer sobre a arte na escola. 

 

Aluna 1: Tudo que a gente sabe é graças a ele (Gilvamberto) que nos ensinou. 

Gilvamberto: O que você sabe é graças a você que se permitiu experienciar estas vivências.  

 

Aluna 2: Do teatro eu gosto muito. De gritar. O pouco tempo que passei com ele, eu gostei 

muito. É muito bom aquela bagunça. É ótimo.  

 

Aluna 3: Fazer teatro é muito bom. Não é só ficar lendo, e sim mostrar o que você sente por 

dentro. 

 

Kennedy Almeida: Meu nome é Kennedy, chegue já estava bem no final. A gente consegue 

ver o que é notório de vocês. A questão da construção. A sensibilidade. A vida de vocês, 

talvez aquilo que nós vivemos. Aquele sentimento nostálgico. Por mais que eu não conheça 

vocês, eu me vi. O que vocês ofereceram foi mais do que nostálgico, vocês se mostraram 

pra gente. Eu um pouco longe do teatro, mas eu comecei aí como vocês: na escola. O teatro 

mudou a minha vida. O teatro nos faz mostrar aquilo que nós somos. É bom falar de o 
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conjunto teatral expressar aquilo que você pensa. E mais um agradecimento pelo sentimento 

de saudade e ao mesmo tempo por não estar distante.  

 

Edcleyton Rodrigues: Só queria acrescentar que vocês lutassem por aquilo que vocês 

querem dentro da escola. A escola é para vocês, não para os professores. Protestem por 

aquilo que vocês querem. Vocês tem todo o direito de fazer isso. Vocês falem aquilo que 

vocês querem, aquilo que vocês pensam. A voz do aluno é a mais importante. Essas coisas 

devem ser repensadas. Essas coisas não devem parar. Chamem seus amigos, divulguem. 

Tentem mudar a escola de fato. 

 

Gilvamberto Felix: Realmente, também acredito que arte deva ser repensada na escola e 

percebermos qual é o espaço que ela tem. Espaço ideológico e físico. A gente ensaiou em 

todos os cantos na escola, até no banheiro porque não tem estrutura nenhuma. Poxa! Será 

que o lugar do teatro da escola é fora da escola? Qual é o medo tão grande que têm das 

pessoas que fazem teatro? 

 

Brendha Gomes: A arte em si tem um dom transformador. Transformou a minha vida com 

13 anos. Transformou a minha vida assim como está transformando a vida de vocês. E é 

através dessa arte que vocês podem transformar vidas lá fora. Não é só uma fala decorada, a 

peça transforma vidas. A peça RASTRO hoje transformou nossas vidas, pois nos deixou 

uma saudade dos tempos de escola e nos faz pensar de formas diferentes. 

 

Gilvamberto Felix: E isso é teatro, é como se fosse uma doença, você se contagia e na sua 

vida vão aparecer diversos sintomas, você vai sentir aquilo durante muito tempo e talvez, 

nunca mais esqueça. 

 

Brendha Gomes: Então o Teatro revela, a arte transforma vidas. A arte é colorida. Que nos 

baseemos pela camisa do acordes, que são essas cores colorindo o cinza. Então, lutem pelo 

que vocês querem. Não deixe isso morrer. Daqui a alguns anos vocês vão olhar a peça e vão 

ver o tamanho do rastro que ficou. A arte salva vidas, salva o ambiente familiar. Todos 

precisam ver essa peça. 

 

Kennedy Almeida: Continuando o que a Brendha falou, a arte muda vidas, além de tudo ela 

faz parte da nossa personalidade. Levando pra parte acadêmica, faço parte de um grupo de 

pesquisa que é voltado para a adolescência. Tem um pensador que fala que a arte constrói o 

ser humano. Quem já bebeu da água do teatro é diferente onde ele estiver. Não nos tornas 

nem melhores, nem piores, mas diferentes, e essa diferença faz toda diferença. 

 

Samara Rebeca: Boa noite, sou a Samara. Quantas vezes a gente tá ali na escola? Quantas 

vezes a gente não é percebido. Nós somos capazes de fazer. A peça foi ótima. Isso é o que a 

gente gosta. A gente gosta de ver aquilo. 

 

Gilvamberto Felix: É incrível como você preenche o espetáculo com a sua vida. Pensar o 

que a gente tá fazendo agora, amanhã vai ser ontem e vai deixando esse rastro. A gente vê 
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como o trabalho é tão grande, a gente fez uma exposição com autorretratos deles com todos 

os alunos da escola. Da construção do autorretrato deles com memória da escola. Vemos a 

questão da manipulação por conta de professores e gestores e entre outras figuras típicas da 

escola, vemos as brincadeiras típicas deles (alunos), vemos um mundo que é de todos, mas 

não pertence a todos. 

 

Brendha: A cena dos dois foi uma das cenas mais bonitas. Por que quando a gente é maior 

vemos que o que a gente vivia é o que a gente foi. 

 

Gilvamberto: Já temos saudades do que ainda não acabou. É a frase que encerra a peça, 

pois, segundo os próprios alunos, estudar memória faz com que se perceba que o hoje, 

amanhã será memória, logo, já tem saudade do que ainda nem se passou.  
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APÊNDICE G – CARTAZ DO ESPETÁCULO RASTRO 

 

 
 

 


