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RESUMO

A presente pesquisa, vinculada ao grupo de pesquisa ELiTe (UFPR/CNPq) –
Laboratório de Estudos em Educação, Linguagem e Teatralidades, tem como 
objetivo geral compreender a relação entre o jogo e a performance, a partir da 
investigação realizada com crianças de 04 e 05 anos, de um Centro de Educação 
Infantil da Rede Municipal de Blumenau/SC. Os objetivos específicos buscam 
identificar quais fundamentos do teatro explorados durante o estudo reverberaram 
corporalmente nas crianças ao final do processo de iniciação teatral e interpretar as 
vozes corporalmente enunciadas durante a execução do Programa Performativo 
para a Educação Infantil. O quadro teórico-metodológico da pesquisa está ancorado 
na relação entre a Pedagogia do Teatro, a Educação Performativa e os Estudos de 
Bakhtin e o Círculo. Foram realizados 09 encontros, de 50 minutos cada, com base 
nos jogos dramáticos e jogos teatrais correlacionados com a performance, tendo 
como suporte a concepção de educando pautada pela relação com a autonomia, em 
que a criação acontece a partir das escolhas corporais das crianças, resultando na 
criação dos Programas Performativos para a Educação Infantil. O processo foi 
desenvolvido com base nos seguintes elementos do teatro: personagem (quem); 
local da história (onde); acontecimentos da história (o que); espaço de cena; e o 
código para iniciar e finalizar as histórias. A análise concentra-se na execução de um 
dos Programas realizados pelas crianças no último encontro, onde é possível
identificar os elementos teatrais utilizados corporalmente por elas e seus enunciados 
corporais proferidos durante a execução do Programa. Os resultados apontam para 
a compreensão do espaço de cena, código para iniciar e finalizar as histórias, quem,
e o que. Porém, no elemento quem alguns educandos intercalam entre o seu eu e a 
proposta de personagem, e no o que há alterações na sequência das ações 
realizadas. O elemento onde não apareceu no Programa. Os resultados também 
apontam para vozes sociais que constituem a concepção destes sujeitos, entre elas 
a voz de uma educação patriarcal.

Palavras-chave: Pedagogia do Teatro. Educação Performativa. Estudos da 
Performance. Bakhtin e o Círculo. Programa Performativo para a 
Educação Infantil. Corpos.



ABSTRACT

The present research, linked to the research group ELiTe (UFPR / CNPq) -
Laboratory of Studies in Education, Language and Theatricality, aims to understand 
the relationship between dramatic play and performance, based on the investigation 
carried out with children from 04 and 05 years old, from a Center for Early Childhood 
Education of Blumenau Municipal Network / SC. The specific objectives seek to 
identify which foundations of the theater explored during the study reverberated 
physicaly in the children at the end of the process of theatrical initiation and to 
interpretat of voices bodily enunciated during the execution of the Performative 
Program for Early Childhood. The theoretical-methodological framework of the 
research is anchored in the relation between Theater Pedagogy, Performative 
Education and the Studies of Bakhtin and the Circle. 09 encounters have been 
conducted, of 50 minutes each, with base in dramatic play and theatrical games were 
correlated with performance, based on the conception of an education based on the 
relationship with autonomy, in which creation takes place from the children's corporal 
choices, resulting in the creation of Performative Programs for Early Childhood. The 
process was developed based on the following theater elements: character (who); 
place of history (where); events of history (what); space of scene; and the code to 
start and end the stories. The analysis focuses on the execution of one of the 
Programs carried out by the children at the last meeting, where it is possible to 
identify the theatrical elements used by them and their utterances given during the 
execution of the Program. The results point to the understanding of the elements of 
scene space, code to start and end stories, who, and what. However, in the element 
who some students intercalate between their self and the character proposal, and in 
the element what changes there are in the sequence of the actions performed. The 
element where it did not appear in the Program. The results also point to social 
voices that constitute the conception of these subjects, among them the voice of a 
patriarchal education.

Keywords: Theater Pedagogy, Performative Education. Performance Studies. 
Bakhtin and the Circle. Performative Programs for Early Childhood. 
Bodies.



RESUMEN

La presente investigación, vinculada a lo grupo de investigación ELiTe 
(UFPR/CNPq) - Laboratorio de Estudios en Educación, Lengua y Teatralidad, tiene 
como objetivo, comprender la relación entre el juego y la performance, a partir de la 
investigación realizada con niños de 04 y 05 años, de un Centro de Educación 
Infantil de la Red Municipal de Blumenau / SC. Los objetivos específicos buscan 
identificar qué fundamentos del teatro explorados durante el estudio reverberaron 
corporalmente en los niños al final del proceso de iniciación teatral y interpretar las 
voces corporalmente enunciadas durante la ejecución del Programa Performativo 
para Educación Infantil. El cuadro teórico-metodológico de la investigación está 
anclado en la relación entre la Pedagogía del Teatro, la Educación Performativa y 
los Estudios de Bakhtin y el Círculo. Se realizaron 09 encuentros, el de 50 minutos 
cada uno, con la base em los juegos dramáticos y juegos teatrales correlacionados 
con la performance, teniendo como base la concepción de educando pautada por la 
relación con la autonomía, en que la creación ocurre a partir de las elecciones 
corporales de los niños, resultando en la creación de los Programas Performativos
para Educación Infantil. El proceso fue desarrollado con base en los siguientes 
elementos del teatro: personaje (quién); lugar de la historia (donde); acontecimientos 
de la historia (qué); espacio de escena; y el código para iniciar y finalizar las 
historias. El análisis se centra en la ejecución de uno de los Programas realizados 
por los niños en el último encuentro, donde es posible identificar los elementos 
teatrales utilizados corporalmente por ellas y sus enunciados proferidos 
corporalmente durante la ejecución del Programa. Los resultados apuntan a la 
comprensión de los elementos espacio de escena, código para iniciar y finalizar las 
historias, quién, y qué. Pero en el elemento quién algunos educandos intercalan 
entre su yo y la propuesta de personaje, y en el elemento qué hay cambios en la 
secuencia de las acciones realizadas. El elemento donde no apareció en el 
programa. Los resultados también apuntan a voces sociales que constituyen la 
concepción de estos sujetos, entre ellas la voz de una educación patriarcal.

Palabras clave: Pedagogía del Teatro. Educación Performativa. Estudios de la 
Performance. Bakhtin y el Círculo. Programa Performativo para 
Educación Infantil. Cuerpos.



RÉSUMÉ

La présente recherche, lié avec de groupe de recherche l'ÉLITE (UFPR/CNPq) -
Laboratoire d'Études dans Éducation, Langue et Théâtralisme, vise à comprendre la 
relation entre le jeu et la performance, basée sur l’enquête menée auprès d’enfants 
de 04 et 05 ans, dans un centre d’éducation préscolaire du réseau municipal de 
Blumenau/SC. Les objectifs spécifiques visent à identifier les bases de théâtre 
explorées au cours de l'étude qui ont résonnées corporellement chez les enfants à la 
fin du processus d'initiation théâtrale et l'interprétation des voix exposées lors de 
l'exécution du Programmes Performatifs d’Éducation Préscolaire. Le cadre théorique 
et méthodologique de la recherche est ancré dans la relation entre la pédagogie 
théâtrale, l’éducation performative et les études de Bakhtine et du cercle.
09 rencontres ont été conduites, de 50 minutes chacun, pièces de théâtre ont été 
réalisées et des jeux dramatiques en corrélation avec la performance, basée sur la 
conception de l'éducation guidée par la relation avec l'autonomie, dont la création a 
lieu dans les choix du corps des enfants, aboutissant à la création de Programmes 
Performatifs d’Éducation Préscolaire. Le processus a été développé sur la base des 
éléments de théâtre suivants: personnage (qui); lieu de l'histoire (où); événements de 
l'histoire (quoi); espace de scène; et le code pour commencer et terminer les 
histoires. L'analyse se concentre sur l'exécution d'un des programmes réalisés par 
les enfants lors de la dernière réunion, où il est possible d'identifier les éléments 
théâtraux utilisés par eux et leurs déclarations lors de l'exécution du programme. Les 
résultats indiquent la compréhension des éléments de l'espace de la scène, du code 
pour commencer et terminer les histoires, qui et quoi. Cependant, dans l'élément, 
certains élèves s'intercalent entre eux-mêmes et la proposition de personnage, et 
dans l'élément, quels changements il y a dans la séquence des actions effectuées. 
L'élément où il n'apparaît pas dans le programme. Les résultats montrent également 
des voix sociales qui constituent la conception de ces sujets, parmi lesquels la voix 
d'une éducation patriarcale.

Mot-clé: Pédagogie Théâtrale. Éducation Performative. Études de la Performance. 
Bakhtine et du Cercle. Programmes Performatifs d’Éducation Préscolaire. 
Corps.
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1 ENTRE A CONCEPÇÃO DOS MEUS “EUS” E A ELABORAÇÃO DA 
PESQUISA: APRESENTAÇÃO 

 
No retrato que me faço 
– traço a traço – 
Às vezes me pinto nuvem, 
Às vezes me pinto árvore... 
 
Às vezes me pinto coisas 
De que nem há mais lembranças... 
Ou coisas que não existem 
Mas que um dia existirão.... 
 
E, desta lida, em que busco 
– pouco a pouco – 
Minha eterna semelhança, 
 
No final, que restará? 
Um desenho de criança... 
Corrigido por um louco! 
 
Mario Quintana 
(2000, p.15) 

 

A presente pesquisa intitulada “Teatro na Educação Infantil: entre o jogo e a 

performance”, realizada no Mestrado em Educação, do Programa de Pós-

Graduação em Educação: Teoria e Prática de Ensino1, da Universidade Federal do 

Paraná (PPGE-TPEn/UFPR), faz parte da linha de pesquisa Teorias e Práticas de 

Ensino na Educação Básica2, e está vinculada ao Laboratório de Estudos em 

Educação, Linguagem e Teatralidades3 (ELiTe/UFPR/CNPq). 

                                                           
1 Criado em 2013, o Programa de Pós-Graduação em Educação: Teoria e Prática de Ensino oferece 
o curso de Mestrado Profissional, que visa desenvolver a formação acadêmica a partir da prática 
profissional dos professores e pedagogos que atuam na Educação Básica. (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARANÁ (UFPR), [2013b], não paginado) 
 
2 Teorias e Práticas de Ensino na Educação Básica: Analisa o contexto atual de ensino e suas 
implicações teórico-práticas, sociais, históricas, culturais e político-ideológicas. Visa estimular a 
criatividade e inovação nos processos de ensino por meio de estudos das práticas escolares. Enfoca 
a formação inicial e continuada de professores da educação básica, a instrumentalização das 
políticas educativas nas escolas; as práticas, o cotidiano escolar, o exercício da realidade formal e 
não-formal no âmbito da instituição educativa; os espaços, os tempos e os significados do processo 
educativo e a construção de instrumentos e materiais didáticos. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARANÁ (UFPR), 2013a, p.12) 
 
3 O Grupo de Pesquisa ELiTe – Laboratório de Estudos em Educação, Linguagem e Teatralidades 
reúne pesquisadores do campo da educação, dos estudos da linguagem e das teatralidades 
contemporâneas. Os resultados têm sido apresentados à comunidade na forma de artigos científicos, 
capítulos de livro, comunicações de pesquisa, participação em eventos nacionais e internacionais, 
elaborações de dissertações e teses, seminários, mostras de processos de treinamento corporal e 
espetáculos teatrais. Reúne atualmente membros e colaboradores do Brasil (Paraná, Santa Catarina, 
São Paulo e Acre) e do exterior (França, Inglaterra, Portugal e Colômbia). (CONSELHO NACIONAL 
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Esta pesquisa tem como objetivo geral compreender a relação entre o jogo e 

a performance, a partir da investigação realizada com crianças de 04 e 05 anos, de 

um Centro de Educação Infantil da Rede Municipal de Blumenau/SC. Os objetivos 

específicos buscam identificar quais fundamentos do teatro explorados durante o 

estudo reverberaram corporalmente nas crianças ao final do processo de iniciação 

teatral e interpretar as vozes corporalmente enunciadas durante a execução do 

Programa Performativo para a Educação Infantil. 

Realizada em 09 encontros, de 50 minutos cada, a pesquisa foi pensada a 

partir das propostas metodológicas para ensino do teatro de Viola Spolin, Ingrid 

Dormien Koudela e Olga Reverbel (Pedagogia do Teatro4), em diálogo com os 

Estudos da Performance na Educação (Educação Performativa5), discutidos a partir 

dos estudos de Richard Schechner, entre outros, trabalhando assim numa zona 

fronteiriça entre os jogos de teatro (jogo dramático e jogo teatral) e a performance. 

A Pedagogia do Teatro e a Educação Performativa estarão em relação direta 

com os estudos de Bakhtin e o Círculo, base teórica desta dissertação. De acordo 

com Fiorin (2016) e Gonçalves, J. C. (2016), Mikhail M. Bakhtin (1895-1975), 

Valentin N. Voloshinov (1895-1936) e Pavel N. Medvedev (1891-1938) são os 

principais nomes de um grupo constituído por múltiplos intelectuais de diversas 

formações, interesses e atuações profissionais, que tinham em comum a paixão pela 

                                                                                                                                                                                     
DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – CNPq, 2017, não paginado). O grupo é 
composto, neste momento, por 11 pesquisadores doutores, 01 pesquisador mestre, e 52 integrantes 
em formação acadêmica, sendo 07 no doutorado, 03 no mestrado acadêmico, 05 no mestrado 
profissional, 21 graduação e 16 em outras categorias. Além destes, o grupo conta com 03 
colaboradores estrangeiros. 
 
4 O termo Pedagogia do Teatro engloba reflexões e indagações sobre a relação do teatro com a 
pedagogia e a educação, evitando um fechamento dos conceitos de pedagogia, didática e 
metodologia do teatro, e entendendo o ensino do teatro na sua complexidade, em suas diferentes 
conceituações, abordagens e objetivos. Atualmente, o termo está mais voltado a pensar a estética 
como elemento constitutivo do processo de aprendizagem. Koudela e Almeida Junior (2015, p.12) 
afirmam que “quando arte e pedagogia atuam em conjunto, fazem nascer novas qualidades estéticas 
e socioculturais que transformam o próprio conceito e a prática teatral”. Esta pesquisa, como o teatro 
contemporâneo, se propõe estar na fronteira entre arte e vida, entre a estética e o trabalho 
sociocultural do professor. Por toda essa complexidade o termo Pedagogia do Teatro denomina, hoje, 
um dos Grupos de Trabalho da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes 
Cênicas (ABRACE) e foi escolhido para denominar essa relação entre teatro e educação nesta 
pesquisa. 
 
5 No grupo de pesquisa ELiTe/UFPR/CNPq, optamos pelo uso do termo Educação Performativa, ao 
invés dos termos “pedagogia performativa” e “pedagogia crítico-performativa” encontrados e muito 
bem utilizados na literatura vigente sobre o tema. A opção por Educação Performativa se justifica em 
virtude da abrangência temática abarcada pelo campo da pesquisa em Educação, que não se reduz 
aos aspectos pedagógicos, ou a uma corrente teórica específica, que se vincule a determinados 
nichos epistemológicos, mas se articula por diferentes prismas e abordagens de investigação. 
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filosofia, pela linguagem e pelo debate de ideias, e que se reuniu regularmente de 

1919 a 1929. Bakhtin e o Círculo – como ficaram conhecidos – produziram uma 

significativa produção intelectual que interessa a diversas áreas de estudos em 

diferentes países, principalmente nas áreas da linguagem, arte, literatura e filosofia. 

No Brasil destacam-se também as pesquisas em educação pela perspectiva 

dialógica. Gonçalves, J. C. (2016, p. 200), afirma que “perspectiva dialógica é uma 

atribuição à brasileira para o que tem se construído como uma concepção 

bakhtiniana de linguagem, que abarca estudos tanto de Bakhtin quanto dos demais 

membros do Círculo”. 

Antes de maiores aprofundamentos nas questões referentes à teoria e 

metodologia da investigação, apresento, nesse texto, os motivos que me trouxeram 

a esta pesquisa é preciso retornar a 1986 e, a partir daí, destrinchar alguns eventos 

e enunciados que constituíram os diversos eus que são, hoje, a base deste sujeito-

pesquisador. 

 

1.1 DOS “EUS” DE ONTEM AOS “EUS” DE HOJE 

 

O Brasil vivia um período de transição do fim da Ditadura Militar em 1985 

para o grande desafio de redemocratização e tentativa de estabilização da economia 

com o lançamento do Plano Cruzado, no início de 1986. No quinto dia deste ano, na 

cidade de Ilhota, no interior de Santa Catarina, acontecia outra transição: a minha 

saída do útero para o mundo externo, tendo como primeira eventicidade do (meu) 

ser o desafio de respirar por conta própria. Para Bakhtin e o Círculo, o evento do ser 

é “o ato concreto e dinâmico de instauração do ser no mundo, de apresentação do 

ser à consciência dos sujeitos” (SOBRAL, 2016, p.27). Foi esta primeira inspiração 

de oxigênio e expiração de gás carbônico, logo após o silêncio do nascer, que 

marcou o início de uma nova jornada que continua até os dias atuais, sendo este o 

ato fundador do meu vir a ser, do que eu me tornei e ainda me tornarei neste longo 

diálogo permanente que é a vida. 

Sou o segundo filho, de três, de uma mãe do lar e um pai caminhoneiro, e 

morei por 21 anos e meio na casa 779 de uma rua pacata no centro de Ilhota. Aos 

06 anos comecei a frequentar o Colégio Estadual Marcos Konder, onde estudei até 

os 17 anos, com exceção de apenas um ano. 
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Foi nesta escola que tive os primeiros contatos com apresentações teatrais, 

tanto com cenas pensadas e ensaiadas pelas professoras para apresentações em 

dias temáticos, quanto como espectador de peças que se apresentavam na escola. 

Porém, foi o circo a minha grande paixão de infância. 

Por ser uma cidade pequena, quando o circo chegava era uma 

movimentação enorme, e isso acontecia quase que anualmente. De tanto que eu 

amava o circo, com 08 ou 09 anos eu já ia sozinho ao circo, que sempre ficava 

montado perto de casa. Via e revia inúmeras vezes a mesma apresentação, muitas 

vezes a da tarde e a da noite no mesmo dia. E foi no circo, na infância, um dos 

acontecimentos que marcam a minha trajetória: em uma sessão lotada, a noite, em 

que eu estava com meus familiares na plateia, fui escolhido por dois palhaços para ir 

ao centro do picadeiro. Lá estávamos nós três – palhaços e eu – sendo observados 

atentamente pelas centenas de pessoas que haviam ido ao circo para se divertir. 

Recebi dos palhaços um bambolê para que, em determinado momento da 

apresentação, eu o fizesse rodar na parte do corpo que os palhaços solicitassem. 

Como na escola brincar de bambolê era algo natural entre alguns amigos e amigas, 

eu sabia como fazer para rodar um bambolê. 

Primeiro foi solicitado que eu o rodasse em uma mão, realizei a ação e o 

público aplaudiu. Em seguida, rodei o bambolê com o braço e tentei com a cabeça, 

algo não tão bem executado por mim, o que gerou risos na plateia e eu me senti um 

pouco constrangido. Por fim, os palhaços, no microfone, pediram para eu rodar o 

bambolê na cintura. Antes mesmo de eu pensar em realizar a ação o público já 

havia soltado uma gargalhada forte. Na inocência, mesmo já estando constrangido, 

eu coloquei o bambolê no chão, entrei no seu círculo, agachei, peguei-o com as 

duas mãos, e posicionei o arco ao redor da cintura. Antes de iniciar qualquer 

movimento procurei, com os olhos, minha mãe na plateia, já sabendo o que poderia 

acontecer ali, mas não a encontrei. Respirei fundo e em seguida impulsionei com as 

mãos o aro do bambolê e movimentei a cintura em círculos para que ele 

acompanhasse meu movimento. As gargalhadas já haviam começado, e antes 

mesmo do bambolê dar duas voltas completas na cintura elas se intensificaram 

quando um dos palhaços utilizou o microfone para proferir frases que me fizeram 

paralisar na frente de todos: “é uma menina que tá aqui? Achei que era um menino”; 

“ou será um viadinho, um menino-menina?”. Acabei sendo, assim, ridicularizado na 

frente de toda a cidade. Lembro-me de voltar a sentar ao lado da minha mãe, dela 
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me abraçar, me dar um beijo, de eu segurar as lágrimas, e logo depois irmos 

embora. 

As sensações de indefesa e vergonha que tive no centro do picadeiro ainda 

estão cravadas na memória e por muitos anos ficaram fortemente no corpo, pois 

após este acontecimento me tornei uma criança fechada, de olhar e cabeça baixa, 

de poucas palavras, que sentia vergonha por tudo e em qualquer ocasião. Se nos 

dias atuais as piadas homofóbicas ainda arrancam risos de alguns, nos anos 90 – 

época do evento no circo – era socialmente aceito esse tipo de humor, baseado na 

ridicularização do público. Até hoje ao lembrar do ocorrido meu coração acelera e 

meu corpo esquenta, por mais que seja algo psicologicamente já compreendido, 

mas a marca corporal, por menor que seja, continua ali. 

Outro evento marcante que tem enorme influência na constituição de um dos 

eus mais presentes em mim teve início no outono de 1997, aos 11 anos, quando eu 

estava na casa de uma amiga de escola, por quem eu era apaixonado. Fui 

convidado para ir com ela e seu pai até a cidade de Blumenau, a 40km de Ilhota, 

fazer matrícula em um curso de inglês e, como eu queria estar ao lado dela o 

máximo possível, eu fui. Chegando lá me empolguei com a situação e me matriculei 

no curso também. Ao retornar para casa contei à minha mãe o que eu havia feito, 

entreguei o contrato para ela e meu pai assinarem e expliquei que queria muito 

estudar inglês. Como meu pai estava viajando demorou alguns dias até que eu 

pudesse obter resposta. Fui chamado por minha mãe para conversar e soube que 

eu poderia fazer o curso, mas que eu deveria pensar se aquele era o meu real 

desejo, porque o curso tinha um valor alto, a duração era 06 anos, e se eu entrasse 

teria que realizá-lo até o final. Obviamente disse que tinha certeza e assim, toda 

semana, duas vezes por semana, íamos minha amiga e eu, sozinhos, de ônibus, 

estudar em Blumenau. 

Um ano depois ela desistiu e eu, consequentemente, também queria largar, 

porém fui lembrado por minha mãe da nossa conversa inicial e decidi continuar, só 

que agora indo sozinho, aos 12 anos, para outra cidade, duas vezes por semana. 

Aos 15 anos novamente tentei desistir do curso, mas a conversa foi relembrada, e 

como havíamos combinado eu continuei. Em 2003, aos 17 anos, me formei em 

inglês numa escola de idiomas de Blumenau. 

Desde a experiência do cumprimento do acordo feito com minha mãe sobre 

o curso de inglês, se me proponho a realizar algo dificilmente desisto no caminho ou 
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deixo de cumprir a minha parte nos acordos, independente da complexidade deles. 

Este evento também reverbera dentro de sala de aula. Os jogos, atividades, práticas 

feitas com as crianças acontecem com um acordo realizado previamente entre elas 

e eu. No decorrer dos encontros, elas começam a transitar pelas regras dos jogos 

tendo responsabilidade com o todo. 

No jogo Pega-Pega Jacaré, por exemplo, realizado tanto nas aulas que 

ministro semanalmente quanto nesta pesquisa, quem é pego “vira” jacaré. O 

combinado principal é seguir esta regra. Praticamente em todas as turmas algumas 

crianças, de 03 a 05 anos, têm dificuldades em aceitar perder no jogo. Por mais que 

o jogo tenha um vencedor no final, eu evito instiga-los a competição, porém isso 

acaba acontecendo até mesmo por causa da estrutura do jogo. 

Quando as regras são explicitadas é feito um acordo para que elas sejam 

cumpridas da melhor maneira possível, porém, muitas crianças isso não acontece, 

então eu, normalmente, opto por conversar com a criança lembrando de como 

funciona o jogo. Na maioria das vezes elas retornam ao jogo como jacaré, porém, 

uma ou outra criança prefere não participar mais do jogo, muitas ficam bravas por 

terem sido pegas. Assim, elas optam por ficar de fora observando.  Habitualmente, 

após uma rodada observando, as crianças retornam ao jogo já aceitando como ele 

funciona, ou seja, o combinado inicial, e com o passar dos encontros elas começam 

a compreender que para todos se divertirem durante os jogos é importante seguir os 

combinados, as regras. Há, ainda, alguns casos em que a criança continua a correr 

como ser humano fugindo do jacaré, mesmo após ser pega. Se isso acontece uma 

ou outra vez, e o jogo continua, eu não interfiro, porém se é algo recorrente na 

mesma criança, eu converso com ela sobre as regras do jogo e a importância de 

cumprir o combinado inicial para que o jogo funcione. 

Entrar em acordo sobre as regras não implica em ser rígido, mas sim em 

uma possibilidade de diálogo entre o educando e o educador. Neste jogo específico, 

a única regra a ser seguida é o “virar jacaré quando for pego”, as demais regras que 

faziam parte do jogo quando eu o aprendi, foram quebradas pelas crianças com o 

decorrer das aulas. Algumas fazem de conta que são o animal emitindo um som, 

outras não; algumas correm gritando assustadas enquanto fogem do jacaré, 

enquanto outras ficam corporalmente estáticas e em silêncio; entre outras reações e 

ações que não seguem nenhuma regra, seja do jogo ou da própria escola. 
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 Durante muitos anos eu tive problemas com coordenação, direção e demais 

professores, porque as aulas que ministrava eram uma “bagunça”, porque as 

crianças gritavam o tempo inteiro e se ouvia por toda a escola. Esta regra do 

ambiente escolar, o silêncio, é quebrada com facilidade por grande parte dos 

educandos, porém, ainda é visto em alguns um receio de se jogar de verdade na 

proposta e vivenciar o fugir do jacaré, por medo de uma repreensão do professor, no 

caso, a minha. Com o tempo, e com a minha participação no jogo e na gritaria, as 

crianças se sentem livres para experienciar o teatro com prazer, compreendendo 

corporalmente as propostas teatrais como um momento de relação com os demais 

educandos e consigo mesmo, fruindo cultural, corporal, ética e esteticamente, se 

entregando ao prazer do momento e percebendo o seu real desejo de participar ou 

não da atividade, e de como participar. 

 
Ao longo do tempo de convivência com essa escola, os corpos em situação 
de fruição, mesmo os mais aparentemente dispersos, os corpos às margens 
das propostas da aula, os corpos que ouvem, esperam uma atividade, 
paciente ou impacientemente, significam e dão significado à escola, são 
parte fundante da vida na escola. Eles não são um resíduo, uma exceção à 
norma, mas, ao contrário, devolvem ao ambiente essa resposta 
multissensorial: deriva de movimentos, experiência intercorpórea, fabricação 
pensada de movimentos-sons incômodos, incontornáveis, que sinalizam 
sutil ou explicitamente camadas de sentidos sobre o processo de 
convivência em curso. (CAON, 2017, p. 118 e 119) 

 

Outro exemplo é a escolha de um jogo para finalizar o encontro de teatro, 

não utilizado nesta pesquisa pelo curto período de realização dela, mas realizado 

habitualmente nas minhas aulas: no início da aula as crianças escolhem um jogo, 

dentre os quais já realizamos nas aulas anteriores, para elas fazerem como último 

exercício do encontro. Acontece uma conversa até que se chegue a um consenso 

entre todos sobre qual jogo será realizado no final. Às vezes, uma ou outra criança 

tenta mudar o jogo ou realizar aquele que ela queria fazer inicialmente, mas que não 

foi, consensualmente, escolhido. Se todos estiverem de acordo sobre mudar, o jogo 

é mudado, porém, habitualmente, a turma mantém o acordo inicial e realiza o jogo 

escolhido. Caso a criança que deseja mudar o jogo prefira não participar, ela tem 

total liberdade para isso. Com o passar dos encontros o momento da conversa para 

escolher o jogo que será realizado começa a ganhar uma importância para todos os 

educandos e educandas, e muitas vezes a discussão é intensa, com argumentos - 

condizentes com a idade deles - defendendo seus desejos, pois os próprios 
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educandos começam a cumprir os acordos que eles estabelecem entre eles, sendo 

eu, na maioria das vezes, um mediador dos interesses, tentando deixar que eles, 

coletivamente, cheguem a esse acordo, percebendo as camadas de sentido em si e 

no outro durante esse processo de convivência. 

Como a experiência no decorrer do curso de inglês, a vivenciada no circo 

também reverbera na minha existência, tanto na minha arte, quanto na minha 

docência e na minha vida. Este evento reverberou nas peças do Grupo K – Teatro, o 

qual fui integrante durante 13 anos (2005 a 2018), dado que a exposição do 

acontecimento do circo aos demais integrantes do Grupo reforçou a importância de 

termos cuidado para que nossas produções não tivessem momentos de 

constrangimento ou ridicularização da plateia. A arte tem um enorme poder de 

transformação e é preciso ter responsabilidade com este poder, afinal, a experiência 

no circo poderia ter matado já na raiz o meu eu-artista, que falarei mais adiante. Na 

docência percebo que o cuidado com as palavras ditas e as entonações utilizadas, o 

cuidado com a não exposição forçada da criança, o respeito ao tempo delas, são 

resultados diretos deste evento no circo. Os meus educandos apresentam cenas, ou 

performances, ou espetáculos apenas se eles estiverem prontos para aquela 

experiência, se estiverem confiantes o suficiente para estarem em exposição na 

frente dos pais e/ou demais educandos da escola, dificultando, assim, a 

possibilidade de trauma por uma exposição forçada. 

Estes dois eventos foram importantíssimos para o nascimento do eu-

responsável. Graças a eles hoje existe em mim consciência da responsabilidade que 

tenho pelos meus atos e pelas consequências deles, e isto permeia, indistintamente, 

a minha vida, a minha docência e a minha arte. 

 
Os três campos da cultura humana - a ciência, a arte e a vida – só adquirem 
unidade no indivíduo que os incorpora a sua própria unidade. [...] 
O que garante o nexo interno entre os elementos do indivíduo? Só a 
unidade da responsabilidade. Pelo que vivenciei e compreendi na arte, devo 
responder com a minha vida para que todo o vivenciado e compreendido 
nela não permaneçam inativos. [...] O indivíduo deve tornar-se inteiramente 
responsável: todos os seus momentos devem não só estar lado a lado na 
série temporal de sua vida, mas também penetrar uns nos outros na 
unidade da culpa e da responsabilidade. [...] 
Arte e vida não são a mesma coisa, mas devem tornar-se algo singular em 
mim, na unidade da minha responsabilidade. (BAKHTIN, 2011, p. XXXIII e 
XXXIV) 
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A primeira oportunidade de contato com aulas de teatro veio a acontecer aos 

14 anos. Três amigas decidiram fazer um curso de teatro na cidade vizinha, Itajaí, a 

21km de Ilhota, e me convidaram para ir com elas. Por ser muito tímido, neguei. 

Durante um ano ouvi relatos animados de como as aulas de teatro eram ótimas. No 

início de 2001, aos 15 anos, os professores do curso de teatro de Itajaí conseguiram 

uma sala emprestada com a Prefeitura de Ilhota e decidiram abrir uma turma de 

teatro na cidade. Eis aí a segunda oportunidade de conhecer e experimentar o teatro 

como arte: desta vez aceitei. Com o início do novo século estava começando a 

nascer um novo eu. 

Cada aula era um desafio para mim, porque a vergonha nesta época tomava 

conta do meu ser quase que por completo. Até este momento eu era um ser de 

poucas palavras, o que mudou muito com a vida no teatro. De aula em aula, de jogo 

em jogo, de cena em cena, e principalmente durante o processo de montagem de 

um espetáculo no segundo semestre do curso, eu fui me tornando mais confiante. 

Até que a desistência de uma estudante em data próxima a estreia da peça me 

trouxe o primeiro desafio no teatro: assumir a personagem dela, que não 

contracenava com a minha, e ter dois papéis na peça. Proposta aceita. “SN” e “Tião” 

encenadas no final de 2001. Resposta positiva do público – alguns dizendo que não 

identificaram que era a mesma pessoa interpretando duas personagens, o que eu 

ainda acho um exagero, mas que me motivou a continuar. Desafio cumprido. 

Em 2002 fui convidado pelos professores a integrar o seu grupo de teatro de 

Itajaí e entrei assim para a Cia Teatral Caras & Máscaras, onde permaneci até 

dezembro de 2003. O grupo era formado por amadores do teatro, por pessoas que 

se dedicavam ao teatro não por profissão, mas por prazer, que mesmo com a 

inexperiência continuavam a fazer teatro apenas por amor e não como meio de vida. 

Durante o ano de 2003 uma das integrantes do grupo ingressou no curso 

superior em Teatro, na Universidade Regional de Blumenau – FURB. Como eu 

estava no último ano do Ensino Médio e “o bichinho do teatro já havia me picado” – 

como se tem o hábito de dizer –, optei por fazer vestibular para o mesmo curso e no 

início de 2004 ingressei como acadêmico do curso em “Teatro – Interpretação 

Teatral” da FURB. 

A grade curricular do curso era composta somente por disciplinas para 

formar bacharéis, porém, um semestre após a minha entrada, a Universidade 

disponibilizou disciplinas extras focadas na Licenciatura em Teatro. Assim, cursei, 
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concomitantemente, as disciplinas do bacharelado (de segunda a sexta-feira) e da 

licenciatura (aos sábados, e intensivos em janeiro e julho). 

O terceiro semestre foi decisivo para o nascimento dos dois eus principais 

que me trazem à esta pesquisa. Em março de 2005, Léo Kufner – colega de classe 

– e eu decidimos criar um grupo de teatro e contratar um diretor experiente para 

nosso primeiro espetáculo, surge aí o Grupo K – Teatro, tendo como primeiro 

espetáculo “Sujos”, dirigido por Pepe Sedrez, da Cia Carona de Teatro, que estreou 

um ano após, em março de 2006. 

 
FIGURA 1 – SUJOS 

 

 
 

FONTE: MUNHOZ (2006) 
 

Este processo de criação do meu primeiro espetáculo profissional me fez ter 

a certeza absoluta do caminho que eu seguiria para a vida, nascendo assim o eu-

artista. No mesmo mês, março de 2005, aos 19 anos, me inscrevi para lecionar a 

disciplina Artes em uma escola pública de Ilhota, onde iniciei logo depois. Foi nesta 

escola, extremamente carente e violenta, que percebi a importância da Arte no 

contexto escolar, e foi lá que permaneci até meados de 2006, período em que 

compreendi que também seguiria a vida de professor, nascendo assim o eu-

professor. 
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Nos anos que se seguiram vieram a mudança para Blumenau, a finalização 

do curso superior como bacharel e licenciado em Teatro em 2008, estreia de novas 

peças pelo Grupo K – Teatro, trabalhos como professor de teatro em escolas de 

Ilhota e Blumenau, e Fundações Culturais. Aos 23 anos eu já tinha um retorno 

financeiro e profissional que eu achava muito bom para a idade que eu tinha e para 

a época, vivendo unicamente do teatro. Então, decidi que era o momento de dar um 

passo a mais e, em 2010, aos 24 anos, me mudei para a cidade do Rio de Janeiro 

sem conhecer ninguém, nem ter onde ficar, para tentar ampliar o eu-artista e 

trabalhar com cinema. 

Logo nos 06 primeiros meses entrei em cartaz com um dos meus 

espetáculos, “Figo”, no Teatro do Jockey, no qual tive um retorno bom de público e 

mídia, e foi isso que me motivou a continuar na cidade, apesar de todas as 

dificuldades. 

 
FIGURA 2 – FIGO 

 

 
 

FONTE: ZIMMERMANN (2014) 
 

Permaneci no Rio de 2010 a 2014, onde fiz cursos de interpretação para 

cinema com diretores nacionais e internacionais, porém desde o anúncio da Copa 

do Mundo no Brasil e das Olimpíadas no Rio a estadia começou a ficar complicada e 

no início de 2014, ano da Copa, era, para mim, financeiramente insustentável se 
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manter na cidade. Eu estava com três empregos – vendedor de roupa em shopping, 

recepcionista de um teatro e atendente de caixa em uma boate – para poder 

sobreviver. E o eu-artista estava sendo consumido pela cidade grande. 

É importante destacar o nascimento de um novo eu durante a estada no Rio 

de Janeiro: o eu-político. Estive presente em todas as manifestações de 2013 na 

cidade, desde a primeira em frente ao Maracanã com apenas 200 pessoas, onde 

fomos brutalmente atacados e perseguidos pela Polícia Militar carioca por mais de 

20 minutos, com tiros de bala de borracha e bombas de gás lacrimogênio caindo em 

nossas cabeças, e mesmo sangrando e com ferimentos a Polícia não diminuía o 

ataque, até a última grande manifestação no dia 20 de junho onde mais de um 

milhão de pessoas foram às ruas ocupando todas as pistas da Avenida Presidente 

Vargas. A participação ativa em todos os atos de 2013 na cidade e o surgimento, na 

época, de uma nova proposta política que tem por objetivo interligar as pessoas 

utilizando a internet, com mandatos compartilhados, mandatos coletivos, totalmente 

em rede, me fez iniciar a vida político-partidária no auxílio para a criação da REDE 

Sustentabilidade, desde o recolhimento de assinaturas, até a discussão, atual, de 

propostas nacionais de políticas de inclusão, culturais e de direitos civis de lésbicas, 

gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros (LGBT). 

O eu-político reverbera, também, dentro de sala de aula, não em discursos 

políticos partidários, obviamente, mas em assuntos cotidianos ainda considerados 

tabus por alguns adultos, e que são trazidos pelas próprias crianças, como 

brinquedos, objetos pessoais e cores de roupa separadas por gênero, constituições 

familiares, diversidade religiosa, etc. Quando assuntos assim aparecem, eu não os 

ignoro e converso com a criança ou a turma inteira, instigando-as a pensar na 

diversidade humana e na inexistência de cores pré-estabelecidas para gêneros, tudo 

de uma maneira natural, cotidiana, simples, sem qualquer imposição de 

pensamento, mas com a consciência de que uma das funções do professor dentro 

de sala é auxiliar no desenvolvimento das crianças para que tenhamos uma 

sociedade mais igualitária e respeitosa com as diversidades. 

Aos 28 anos retornei para Santa Catarina, fiquei um ano em Ilhota e em 

2015 voltei à Blumenau, onde resido até o atual momento. É aqui que o eu-

responsável, o eu-artista, o eu-professor, e o eu-político conseguem dialogar melhor, 

sem precisar se sobrepor ao outro a todo momento, por mais que, às vezes, entrem 

em conflito. Cada um desses eus foi – e ainda é – formado pela incorporação de 
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discursos que me atravessam diariamente. O diálogo entre eles – no interior do meu 

ser –, e entre eu e outro ser, está repleto de discursos alheios. 

 
A apreensão do mundo é sempre situada historicamente, porque o sujeito 
está sempre relação com outro(s). O sujeito vai constituindo-se 
discursivamente, apreendendo as vozes sociais que compõem a realidade 
em que está imerso, e, ao mesmo tempo, suas inter-relações dialógicas. 
Como a realidade é heterogênea, o sujeito não absorve apenas uma voz 
social, mas várias, que estão em relações diversas entre si. Portanto, o 
sujeito é constitutivamente dialógico. Seu mundo interior é formado de 
diferentes vozes em relações de concordância e discordância. Além disso, 
como está sempre em relação com outro, o mundo interior não está nunca 
acabado, fechado, mas em constante vir a ser, porque o conteúdo 
discursivo da consciência vai alterando-se. (FIORIN, 2016, p. 61) 

 

Os acontecimentos de nascimento dos eus acima são importantes, pois são 

estes eus que estarão em evidência e em dialogia com o novo eu que está surgindo 

com essa dissertação, o eu-pesquisador, mas existem muitos outros eus que me 

constituem e não estão especificados nesta escrita: o eu-amor, o eu-filho, o eu-

irmão, o eu-amigo, o eu-acadêmico, o eu-sonhático, entre outros. 

A constituição de todos os meus eus, que forma o meu ser/sujeito, como 

ficou explícito nos relatos acima, aconteceu em relação direta com os outros, com a 

sociedade. Bakhtin nos diz que apenas o nascimento biológico não é suficiente para 

declarar a nossa existência como seres sociais e culturais. De acordo com ele, a 

condição humana necessita de um segundo nascimento: o social. “Para entrar na 

história é pouco nascer fisicamente: assim nasce o animal, mas ele não entra na 

história. É necessário algo como um segundo nascimento, um nascimento social” 

(BAKHTIN, 2001, p. 11). A construção da nossa linguagem interior, dos nossos eus, 

se dá pela internalização dos valores presentes nos discursos dos outros, dos 

interlocutores que nos atravessam diariamente. Nós, seres humanos, nos 

constituímos, interna e externamente, sustentados pelo outro. Pensando em uma 

escala maior, podemos dizer que, como humanidade, somos constituídos em 

experiências proporcionadas pelos eventos de interação. 

 

1.2 DO DESEJO À CONCEPÇÃO DA PESQUISA 

 

No início de 2016, em meio a uma forte crise econômica e social no país, e 

com a dificuldade de lecionar em novas escolas de Ensino Fundamental, decidi 

buscar Centros de Educação Infantil (CEI) que tivessem interesse em oficinas de 
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teatro. Os dois primeiros CEIs que eu entrei em contato são os que eu exerço a 

profissão de professor de teatro até hoje. 

Com as oficinas confirmadas tive duas semanas para me preparar para o 

início dos encontros. Busquei incansavelmente material sobre o Teatro na Educação 

Infantil, algo que pudesse me dar uma base maior, sendo que eu nunca havia 

trabalhado com crianças tão pequenas – 03, 04 e 05 anos. Para minha surpresa, e 

desespero, encontrei pouco material sobre o assunto que pudesse me indicar que 

tipos de jogos poderiam ser executados com as crianças nesta faixa etária, foi então 

que resolvi adaptar jogos para crianças acima de 07 anos propostos por Spolin, 

Reverbel, Koudela, entre outras pesquisadoras e pesquisadores da Pedagogia do 

Teatro. 

Com os encontros em andamento continuei a busca por teorias, cursos, 

oficinas, especializações que pudessem me auxiliar nesse mundo até então 

desconhecido por mim. Logo no início da busca por auxílio teórico sobre o tema 

abriu o Edital 02/2016 com inscrições para o Mestrado Profissional em Educação, da 

UFPR, em que foi disponibilizado vaga para a área de pesquisa “Teatro, Linguagem 

e Educação”. O mestrado não era o meu objetivo inicial, porém participei de todo o 

processo muito entusiasmado porque a oportunidade se encaixava perfeitamente no 

que eu procurava: um aperfeiçoamento a partir da prática que desenvolvo dentro da 

Educação Básica. Ao adentrar no grupo ELiTe/UFPR/CNPq e ter contato com as 

pesquisas dos demais membros fiquei instigado por incluir a performance – um dos 

assuntos em estudo atualmente no grupo – como mais um elemento desta pesquisa. 

Porém, no começo fiquei receoso por ser, na época, um campo completamente 

desconhecido para mim, mas, após conversar com meu orientador, decidimos por 

pesquisar a relação dos jogos de teatro com a performance na Educação Infantil. 

É exatamente esta zona fronteiriça entre um e outro que me instiga. De 

acordo com o dicionário Michaelis6 (2015), a preposição entre “determina a relação 

de pessoas” e “indica reciprocidade de ação”, dentre outras significações. Optou-se 

por utilizar esta preposição específica no título central e nos títulos dos capítulos 

desta dissertação porque ela se relaciona diretamente com o dialogismo discutido 

                                                           
6 Optou-se por esta versão, disponível para consulta apenas em formato digital online, tanto por sua 
cuidadosa edição e recente atualização sob responsabilidade da Editora Melhoramentos, quanto por 
ser o dicionário Michaelis uma importante obra de referência brasileira. 
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por Bakhtin e o Círculo, já que as relações dialógicas se estabelecem entre um 

enunciador e seu outro. 

 
As relações dialógicas são irredutíveis às relações lógicas ou às concreto-
semânticas que por si mesmas carecem de momento dialógico. Devem 
personificar-se na linguagem, tornar-se enunciados, converter-se em 
posições de diferentes sujeitos expressas na linguagem para que entre eles 
possam surgir relações dialógicas. (BAKHTIN, 2015, p.209) 

 

A presente pesquisa, como já citado, está associada ao ELiTe, um grupo de 

pesquisa brasileiro, vinculado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (CNPq), com seus trabalhos tendo como base a tríade Educação – 

Linguagem – Teatro. 

 
O grupo de pesquisas ELiTe (UFPR/CNPq), [...], vem desenvolvendo um 
papel importante no cenário da pesquisa em educação e suas relações com 
a linguagem e com o teatro, especialmente no que se refere à formação em 
pós-graduação nos níveis de mestrado e doutorado. (GONÇALVES, J. C., 
2016, p. 225). 

 

Entre as pesquisas já concluídas e as que estão em andamento pelo referido 

grupo, apenas duas se aproximam tematicamente do objeto desta dissertação: 1) a 

pesquisa realizada por Silvana Lopes Sales, concluída em 2017 e intitulada 

“Protocolos Teatrais Verbo-visuais: o discurso das crianças em perspectiva 

bakhtiniana”, que analisou registros visuais e verbais realizados por crianças da 

Educação Infantil sobre os encontros de teatro com cinco turmas na faixa etária de 

01 a 05 anos; 2) a pesquisa realizada por Marcia Regina Bartnik Godinho Lois, 

concluída em 2015 e intitulada “Linguagem Dramática na Educação Infantil: vozes 

docentes”, que analisou os enunciados das educadoras sobre sua prática docente 

com a linguagem dramática na Educação Infantil. 

A presente pesquisa se aproxima de ambas por termos, os três 

pesquisadores, o Teatro na Educação Infantil como centralidade de discussão, e 

ainda por ancorar teoricamente os nossos estudos na perspectiva dialógica (Bakhtin 

e o Círculo). Porém, diferente de Lois, esta pesquisa é centrada nos educandos, e 

não nos educadores, aproximando-se, assim, mais da pesquisa de Sales. Contudo, 

distinta de Sales, minha pesquisa foi realizada com apenas uma turma mista, com 

crianças de 04 e 05 anos, e a análise concentra-se na realização dos Programas 

Performativos realizados pelas crianças no último encontro, identificando os 
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elementos teatrais utilizados corporalmente pelas crianças e os enunciados 

proferidos por elas durante a execução do Programa Performativo. 

Além do levantamento feito sobre os estudos elaborados e em elaboração 

no grupo ELiTe, foi realizada uma revisão sistemática no dia 17 de abril de 2017 

com as palavras chaves “Teatro” AND “Performance” AND “Educação Infantil” ou 

“Theater” AND “Performance” AND “Preschool”, nos Banco de Teses da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), no 

PsycInfo e no Periódicos CAPES, sendo encontradas 01 tese, 03 dissertações e 02 

artigos. 

Na base multidisciplinar que reúne teses e dissertações brasileiras, intitulada 

Banco de Tese da CAPES, foram encontrados 04 estudos/pesquisas, sendo 01 tese 

e 03 dissertações. A tese “Poesia e Performance: estudo e ação na educação infantil 

de Florianópolis”, de Rosetenair Feijó Scharf, realizada na UFSC em 2012, aborda a 

poesia e a performance na Educação Infantil, com um capítulo que identifica o corpo 

como expressão performática em diversas áreas artísticas, entre elas o teatro.  

Das três dissertações que apareceram no resultado da pesquisa uma delas 

não tem relação com o teatro, intitulada “Entre Pedaços de Algodão e Bailarinas de 

Porcelana: a performance artística do balé clássico como performance de gênero”, 

de Tatiana Mielczarski dos Santos, realizada na UFRS em 2009, e analisa de que 

modo a performance artística do balé converte-se em performance de gênero, 

estilizando o corpo, repercutindo na aparência e no comportamento na criança que 

dança. As outras duas se relacionam, mesmo que rapidamente, com o teatro: uma, 

intitulada “Teatro para Bebês: desafios em cena para as artes e a educação na 

primeiríssima infância”, de Adriele Nunes da Silva, realizada na USP em 2017, tem o 

foco nas produções teatrais do recente gênero “Teatro para Bebês” e a sua relação 

com os espaços educacionais; a outra, intitulada “Educação Infantil e Teatro: um 

estudo sobre as linguagens cênicas em propostas formativas, educativas e infantis 

na Rede Municipal de São Paulo/SP”, de Cibele Witcel de Souza, realizada na USP 

em 2016, investiga a relação entre Educação Infantil e Teatro, e tem como centro as 

propostas de formação continuada de profissionais da Educação Infantil, 

pesquisando através de entrevistas com professores, coordenadoras, supervisoras e 

formadoras da formação, relacionando, teoricamente, com a Performance e o Teatro 

Pós-Dramático. Ou seja, nenhuma das pesquisas encontradas no Banco de Tese da 
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CAPES tem a mesma base que a presente pesquisa, a relação prática entre Teatro, 

Performance e Educação Infantil, centrada nas crianças. 

O levantamento realizado na PsycINFO, um banco de dados editado pela 

American Psychological Association com publicações nas áreas de psicologia, 

educação, psiquiatria e ciências sociais, resultou em apenas 01 artigo publicado que 

não faz relação com a proposta aqui apresentada, já que se trata de um estudo 

realizado com um método performático para trabalhar a comunicação, sem qualquer 

relação com alguma instituição de ensino. 

A verificação feita na biblioteca virtual Periódicos CAPES, que reúne e 

disponibiliza produção científica internacional, resultou em 19 artigos e 10 livros, nas 

mais variadas áreas (Biblioteca & Informática; Medicina; Jornalismo & Comunicação; 

Geografia. Antropologia. Recreação; Filmes. Diretores & Produtores; Músicos; 

Idiomas e Literaturas; História do Corpo; Bibliotecário, entre outros). Na área 

‘Profissional Da Informação. Bibliotecário. Teatro. Artes. Literatura Infantil. Ficção’ 

havia apenas 01 artigo, em espanhol, sobre a produção científica em periódicos 

sobre a atuação de profissionais da informação na dramaturgia infantil no período 

compreendido entre 2000 e 2011. Deste modo, verificou-se que também nesta 

plataforma, não há nenhum registro de estudo acadêmico que relacione o teatro, a 

performance e a Educação Infantil tendo como cerne o corpo da criança. 

As buscas realizadas no Banco de Teses da CAPES, no PsycInfo e no 

Periódicos CAPES apontam para um escasso número de estudos/pesquisas 

publicadas sobre o tema abordado nesta dissertação. A relação entre Teatro, 

Performance, Educação Infantil e Linguagem, dá a esta investigação um caráter de 

singularidade, tanto no âmbito do grupo pesquisa quanto no atual cenário 

educacional brasileiro. 

A presente pesquisa estuda a relação, na Educação Infantil, entre a 

performance e os jogos de teatro. A proposta aqui não é definir com exatidão o que 

é jogo dramático, jogo teatral e performance. Restrinjo-me a apontar linhas gerais da 

conceituação destes termos, e das confluências e divergências entre eles, afinal 

qualquer tentativa de definição rígida sobre elementos artísticos contemporâneos 

pode ser considerada um equívoco, principalmente se tratando de jogos e 

performance. 

Os jogos estão presentes desde muito cedo em nossas vidas e 

acompanham muitos sujeitos durante toda a vida. Os jogos adultos se diferem dos 
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jogos infantis, tanto no tempo despendido para o jogo, quanto na estrutura do jogo, 

sendo os das crianças mais livres e exploratórios e os dos adultos limitados por 

regras, porém mesmo com as regras o jogo continua sendo uma atividade própria do 

exercício da liberdade durante a vida. 

Spolin (2008) nos diz que como a criança, o adulto passa muitas horas do 

dia realizando jogos. Enquanto a criança dramatiza personagens e fatos das suas 

experiências através do faz-de-conta, os adultos passam horas contando histórias, 

devaneando, tecendo considerações muitas vezes ilusórias sobre fatos do dia a dia, 

se identificando com personagens da TV, livros, etc. Os jogos estão presentes das 

mais diversas formas, eles podem ser culturais, artísticos, religiosos, esportivos, 

recreativos, etc. 

 
O jogo é algo muito difícil de definir ou pontuar. É um estado de humor, uma 
atividade, uma erupção espontânea; algumas vezes cercado por regras, 
noutras muito livre. É generalizado. É algo que todo mundo faz na mesma 
medida em que todo mundo observa outros fazerem – tanto formalmente, 
em dramas, esportes, na televisão, filmes; quanto casualmente, nas festas, 
no trabalho, nas ruas, nas áreas de lazer. O jogo pode subverter os poderes 
estabelecidos, como na paródia ou no carnaval, ou então pode ser cruel, 
poder absoluto. (SCHECHNER, 2012, p.92) 

 

Hoje, quando pensamos em teatro os jogos estão presentes, tanto na 

iniciação teatral, quanto no processo de criação artística profissional. O jogo se torna 

um importante elemento da arte teatral, visto que jogar é criar livremente, mesmo 

dentro de regras, é estar em relação com o outro, é propor ideias e ceder às ideias 

dos demais, é um ato dar e receber, é uma aprendizagem colaborativa ao mesmo 

tempo que o jogador se autodesenvolve intelectual, física, emotiva e sensivelmente, 

e automaticamente, amplia seu conhecimento sobre si mesmo, uma vez que “é na 

criatividade da brincadeira que o indivíduo (criança ou adulto) é plenamente livre, 

podendo ser sua personalidade integral, podendo colocar em diálogo sonho e 

realidade. É nessa interlocução que ele descobre o seu “eu”.” (PEREIRA, 2015, 

p.32). 

O jogo teatral em sala de aula, por excelência, faz florescer o ímpeto 

humano de criar variações com seu corpo, se desdobrando em inúmeros aspectos e 

fragmentos de papéis sociais, que auxiliam os jogadores/educandos na descoberta 

dos seus eus, criando e recriando diferentes situações cotidianas. Caon (2017, 

p.118) afirma que os jogos “são oportunidades de viver aquilo que está fora da 
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norma, fora do previsto e dos regulamentos que ordenam a vida cotidiana no tempo-

espaço da aula ou no tempo-espaço da escola”. Como o jogo, a performance 

encontra relação no corpo para repensar o seu cotidiano, seja ele escolar ou não, já 

que 

 
(...) a performance irradia reflexividade, sua dimensão crítica pergunta pela 
consistência da própria experiência, das vivências particulares que nela são 
redimensionadas e generalizáveis. É um território de imantação dos 
sentidos, dados e produzidos. Decididamente, é nesse encadeamento de 
vivência e pensamento que se vê estabelecido um domínio no qual a 
experiência se plasma em forma. Esse domínio é o estético. (PEREIRA, 
2012, p.297). 

 

Por meio do movimento e da ação, presentes no jogo e na performance, o 

educando reelabora suas próprias experiências, amplia os espaços e os tempos da 

sua exploração de mundo, compartilha sensações, e se reorganiza na interação com 

os outros corpos presentes na atividade. Porém, para que isso aconteça, é 

necessário que o ambiente seja acolhedor e instigante, que os educandos se sintam 

a vontade nessas práticas corporais. 

O jogo e a performance habitualmente são debatidos de maneira distinta, 

porém esta dissertação pretende apontar algumas similaridades existentes entre 

essas práticas. Essa postura entre possibilitará o debate tendo como cerne o espaço 

vazio existente no entrelugar de uma prática e outra. 

Esta pesquisa ganha vida no entrelaçamento de propostas teóricas, estando 

em evidência os Estudos em Educação Performativa, os Estudos da Pedagogia do 

Teatro a partir dos Jogos, e os Estudos de Bakhtin e o Círculo. 
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2 ENTRE JOGO, PERFORMANCE, LINGUAGEM E EDUCAÇÃO 
 

O teatro é necessário para o ato existencial do ser humano em sociedade. 

Ele reflete as relações sociais como espelho de nossas falhas, amores, medos, 

acertos, etc., auxiliando o repensar da sociedade e do ser humano em si. “O teatro 

tem o poder de transformar corpos, expectativas e percursos, aproximando e 

realocando sujeitos no espaço-tempo da criação” (GONÇALVES, J. C, 2016, p. 217). 

Esse poder descrito por Gonçalves não se aplica apenas ao Teatro como 

processo de criação profissional, mas também ao Teatro como elemento 

imprescindível na Educação, pois ele tem a possibilidade de dar uma contribuição 

única quando trabalhado a partir da visão de que a Arte – nesta dissertação 

centrada no jogo e na performance -, por si só, basta para estar dentro dos espaços 

educacionais, sem precisar ser utilizada como recurso pedagógico para outros fins. 

O Teatro contribui para a experiência individual e para a compreensão do 

homem; ele possibilita investigações e transformações corporais e cognitivas dos 

educandos que entram em contato com esta manifestação artística. 

 
A concepção predominante em Teatro-Educação vê a criança como um 
organismo em desenvolvimento, cujas potencialidades se realizam desde 
que seja permitido a ela desenvolver-se em um ambiente aberto à 
experiência. O objetivo é a livre expressão da imaginação criativa. 
(KOUDELA, 2009, p.18). 

 

Quando pensamos em Teatro na Educação Infantil, este “ambiente aberto à 

experiência” com o foco na liberdade da “imaginação criativa” precisa ser 

potencializado e colocado como centro dos encontros teatrais, já que a criança neste 

momento educacional está completamente aberta a novas experiências que, em 

relação com o outro, auxiliam na construção do seu “eu”. 

É importante ter sempre em mente que a aprendizagem acontece na 

interioridade de cada ser, que a Educação acontece nos momentos em que há 

contato com o outro, uma troca entre mais de um indivíduo, e que essa troca se dá 

não apenas tecnicamente, mas emocional e afetivamente. O Teatro, por ser uma 

atividade coletiva, é um grande momento de encontro entre indivíduos diferentes, 

seja educando/educando ou educando/educador, que, através dos jogos e das 

performances, se relacionam e produzem sentidos sobre si e sobre o outro. Esta 

produção de sentidos, que possibilita a apreensão sobre si e o outro, está inserida, 
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também, na Performance, afinal, “os Estudos da Performance contribuem para a 

compreensão do que significa ser humano”. (SCHECHNER, 2010, p.34). 

A Educação, o Teatro e a Performance são naturalmente dialógicos, porque 

só acontecem em relação com o outro, e tem como objetivo resultar na 

compreensão e transformação da realidade. De acordo com o pensamento 

bakhtiniano, a perspectiva dialógica faz com “que um enunciado se constitua sempre 

em relação ao outro” (FIORIN, 2016, p.90), sendo assim, podemos dizer que o 

dialogismo são as relações de sentido que se estabelecem entre dois enunciados. 

“O valor artístico da linguagem teatral para crianças de educação infantil está no 

enunciado” (SALES, 2016, p.02), e o enunciado tem relação direta com a realidade e 

com o sujeito. Pensando na relação dialógica educacional, são as posições 

enunciativas entre educadores e educandos que constroem os sentidos e os 

conhecimentos nesse processo de inter-relação constante. 

Como já citado, os estudos de Bakhtin e o Círculo estão presentes, hoje, em 

diversas áreas de pesquisa em diferentes países, e vem se fortificando nos espaços 

de discussões acadêmicas não apenas nas áreas da linguagem e literatura, mas 

também no campo das ciências humanas e sociais. Esta dissertação pretende 

somar nesta ampliação do campo de estudo e aplicação da perspectiva dialógica, 

relacionando-a com a Educação, o Teatro (a partir dos jogos), e a Performance, 

investigando, além dos elementos teatrais, as relações humanas e seus fenômenos 

na Educação Infantil durante os encontros de Teatro, lugar em que as crianças, 

durante os jogos e as performances, reúnem pensamentos e comportamentos a 

partir de subsídios do seu cotidiano. 

Os Estudos da Performance, por exemplo, tomam a abordagem performativa 

do mundo como um lugar de reunião de ideias e ações, e que isso pode auxiliar a 

repensar a Educação como a vivemos hoje. 

 
Essa noção de reunião, de encontro, de interação da performance poderia 
ser tomada como um modelo para a Educação. Educação não deve 
significar simplesmente sentar-se e ler um livro ou mesmo escutar um 
professor, escrever no caderno o que dita o professor. A educação precisa 
ser ativa, envolver num todo mentecorpoemoção – tomá-los como uma 
unidade. Os Estudos da Performance são conscientes dessa dialética entre 
a ação e a reflexão. (SCHECHNER, 2010, p.26) 

 

Isso se torna mais evidente quando pensamos na Educação Infantil, pois os 

corpos das crianças de quatro e cinco anos, mais que os corpos dos adolescentes 
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ou adultos, “estão sempre em interação com a matéria do mundo, são corpos às 

voltas com estímulos microscópicos ou explícitos, provocados a se transformar e 

provocando transformações em texturas, formas arquitetônicas, objetos.” (CAON, 

2017, p.113), são corpos em que mentecorpoemoção estão muito mais próximos de 

serem uma unidade do que os corpos já escolarizados, como os dos educandos do 

Ensino Fundamental dos Anos Iniciais, e mais ainda os corpos dos Anos Finais. 

Os estudos de Bakhtin e o Círculo ao trazerem para o centro da discussão a 

importância do outro, do social, do contexto na constituição do sujeito, ao debaterem 

sobre alteridade e dialogia, abrem inúmeras possibilidades de relação direta com a 

Educação Performativa, a Pedagogia do Teatro e os estudos em Educação. 

 
[...] a perspectiva dialógica é, por natureza, dialógica e está, portanto, mais 
do que se imagina, instaurada como teoria que pensa a escola, a 
universidade, o professor, o aluno, as metodologias, as didáticas, as 
organizações pedagógicas, os planos de ensino, etc. O que é a educação 
senão um jogo de relações humanas? O que é o objeto de pesquisa em 
educação senão o próprio homem, o próprio sujeito em relação com o 
outro? O que é fazer educação senão dialogar com o outro e nesse 
processo ensinar e aprender? (GONÇALVES, J. C., 2016, p. 221) 

 

O Teatro e a Performance estudam, como na perspectiva dialógica, o próprio 

homem, as suas relações e o contexto no qual ele está inserido, cada vez mais 

ultrapassando fronteiras, seja como processo de criação de peças teatrais, 

performances artísticas, ou processos educacionais. 

Koudela e Almeida Junior (2015) afirmam que o teatro contemporâneo está 

aberto para a realidade social, trazendo-a para a cena, transformando locais do dia a 

dia em espaços artísticos, fazendo desaparecer, assim, as fronteiras entre teatro e 

performance, auxiliando um repensar a Pedagogia do Teatro, possibilitando, cada 

vez mais, um desaparecer das fronteiras entre o teatro profissional e o trabalho do 

professor de teatro. 

Por mais que Teatro e Educação sejam áreas distintas de conhecimento, é 

na relação entre esses campos do saber que surgem inúmeras possibilidades que 

auxiliam no desenvolvimento do sujeito, é na fronteira entre Teatro e Educação que 

surgem atrativos especiais.  

A proposta aqui é continuar investigando este vínculo entre a Educação e o 

Teatro, sem escolher um lado como predominante, mas tentando compreender as 

possíveis ramificações dessa relação, sendo algumas delas o enfoque desta 
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dissertação: a Performance (que tomou conta dos meus estudos a partir da entrada 

na pós-graduação) e os Jogos (dramáticos e teatrais), ambos centrados no trabalho 

a partir do lúdico. 

Na Educação Infantil o lúdico aparece como uma possibilidade real na 

maioria das atividades, diferente de outros ciclos da Educação Básica, pois “nas 

práticas educativas que em geral incluem a ludicidade, busca-se desenvolver a 

coordenação motora, as percepções sensoriais, o autoconhecimento, a expressão 

corporal, que por sua vez inclui a verbal, além da interação social” (FARIAS, 2015, 

p.184 e 185), sendo estes desenvolvimentos pontos centrais deste período 

educacional, que tem a criança como centro, respeitando seu desenvolvimento 

individual. 

Através do lúdico, da ficção, da metáfora presente nos jogos - atividades 

livres, mesmo que regradas em certo grau – a criança se sente mais a vontade para 

trazer para o jogo/atividades lúdicas questões que no dia a dia não estão resolvidas. 

 Porém, por mais que alguns jogos e performances proponham uma 

reprodução do real, é importante ter consciência de que, tanto no jogo quanto na 

performance, a criança não reproduz a sua experiência exatamente como ela 

vivenciou, “a performance possibilita ressaltar a qualidade lúdica, de jogo e de 

negociação da própria educação” (PEREIRA, 2012, p.308), a criança elabora 

criativamente a partir das impressões experienciadas. 

Uma das confluências que existem entre o jogo e a performance é o enfoque 

constante na imaginação e na criação que permite, através do lúdico, a autorreflexão 

das ações de cada educando, num processo de construção e desconstrução 

constante. “Performance é, por definição e por prática, provisória, em construção, 

processual, lúdica: da segunda a enésima vez. Não existe o original, nada como 

uma fonte que pode ser buscada, encontrada.” (SCHECHNER, 2010, p.34). 

Ao sair da Educação Infantil e adentrar o Ensino Fundamental, já nos 

primeiros anos, a criança vai perdendo contato com o lúdico porque “a escola vai 

gradativamente retirando dos programas o aspecto lúdico que deveria estar sempre 

presente no processo educativo” (FARIAS, 2015, p.185), e o foco no 

desenvolvimento pela via do sensível e da criatividade através dos jogos se perde. 

 
A criança em idade pré-escolar “brinca”, não se atribuindo às atividades 
espontâneas a mesma importância e seriedade que caracterizam o ensino 
primário, onde a criança começa a ter “tarefas” a cumprir. A escola atribui 
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um peso proporcionalmente maior à função de acomodação da inteligência, 
não conferindo a mesma dimensão à assimilação. O que se vê com 
frequência é que enquanto as funções intelectuais têm um progresso 
contínuo, na expressão artística, ao contrário, a impressão que se tem é a 
de um retrocesso. (KOUDELA, 2009, p.29) 

 

Mesmo estando no século XXI, tendo inúmeras pesquisas sobre a 

importância de uma Educação pela via do sensível, pela via do lúdico, ainda o 

modelo de escola que predomina no país está ligado apenas na construção 

intelectual de conhecimento, ignorando que a complexidade humana vai muito além 

do racional. O Teatro, ao conseguir adentrar nas frestas educacionais deste modelo 

ainda vigente no Brasil, se torna uma real possibilidade de luta contra esse 

retrocesso citado por Koudela, já que os encontros de Teatro, seja na Educação 

Infantil, no Ensino Fundamental ou Médio, seja através dos jogos ou da 

performance, tem como base o compartilhamento de vivências, possibilitando ao 

educando se abrir ao outro, percebendo e desenvolvendo a sensibilidade de ouvir, 

de ver e de falar, de compreender a si mesmo e ao outro, de modificar e ser 

modificado pelas ações e pelo discurso alheio, afinal, nós, como sujeitos, somos 

constituídos por um emaranhado de discursos que nos perpassam durante a vida. 

 
A orientação dialógica do discurso é, evidentemente, um fenômeno próprio 
de qualquer discurso. É a diretriz natural de qualquer discurso vivo. Em 
todas as suas vias no sentido do objeto, em todas as orientações, o 
discurso depara com a palavra do outro e não pode deixar de entrar numa 
interação viva e tensa com ele. Só o Adão mítico, que chegou com sua 
palavra primeira ao mundo virginal ainda não precondicionado, o Adão 
solitário conseguiu evitar efetivamente até o fim essa orientação dialógica 
mútua com a palavra do outro no objeto. Isto não é dado à palavra histórica 
concreta do homem: pode abstrair-se da palavra do outro, mas apenas em 
termos convencionais e só até certo grau. (BAKHTIN, 2015, p.51) 

 

A Educação, como sistema, precisa compreender a importância do lúdico na 

constituição do sujeito, a necessidade do lúdico ser uma das bases fundamentais 

para que o educando se relacione com os discursos alheios respeitando as 

diferentes visões de mundo que aparecem nos jogos, por exemplo. Mas ainda hoje, 

com o passar das etapas a criança perde o contato com o lúdico na Educação, já 

que, erroneamente, esquece-se que o jogo favorece tanto o desenvolvimento 

emocional/sensível, quanto o intelectual/cognitivo. Com esta perda de contato com o 

lúdico, quando esta criança chega à vida adulta são poucos os momentos 
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propiciados para os jogos e para os estímulos de desenvolvimento da imaginação, 

da criatividade, e da ludicidade como um todo. 

 
O lúdico é um instrumento que permite a inserção da criança na cultura e 
através do qual é possível permear suas vivências internas com a realidade 
externa. É um facilitador para interação com o meio, embora, devido à falta 
de repertório do professor, experimentos e propostas lúdicas podem ser 
pouco exploradas e vistas como desnecessárias. (PEREIRA, 2015, p.32) 

 

Desde 2015 a Secretaria de Educação Básica do Governo Federal Brasileiro 

vinha discutindo a proposta de introduzir novas exigências de desempenho para a 

Educação Infantil, em que a criança precisaria estar alfabetizada até os sete anos, o 

que acarretaria numa escolarização precoce. No dia 10 de julho de 2017, foi 

publicada no Diário Oficial da União a portaria 826 do Ministério da Educação (MEC) 

que "dispõe sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC” 

(BRASIL, 2017, p. 20), incluindo a Educação Infantil no processo de escolarização. 

A partir desta data: 

 
§ 2o As ações do PNAIC terão como foco os estudantes da pré-escola e do 
ensino fundamental, cabendo aos professores, coordenadores pedagógicos, 
gestores escolares e gestores públicos uma responsabilidade compartilhada 
no alcance do direito da criança de escrever, ler com fluência e dominar os 
fundamentos da Matemática no nível recomendável para sua idade. 
(BRASIL, 2017, p.20) 

 

Para nós que atuamos na Educação Infantil é nítido que a maioria das 

crianças não estão prontas para ler na pré-escola, é perceptível o quanto os ganhos 

no desenvolvimento da criança são grandes com programas educacionais baseados 

no lúdico. Com esta nova resolução do Governo Federal Brasileiro está sendo 

antecipado o retrocesso da expressão artística na Educação, como sinaliza Koudela 

(2009). O caminho para uma sociedade mais humanitária, com seres sensíveis ao 

outro, é a inclusão, de maneira igualitária, do lúdico como base de uma Educação 

Sensível7 no Ensino Fundamental e Médio, mas o que vivenciamos atualmente é o 

                                                           
7 A proposta de Educação Sensível é discutida por ARENHARDT et al, 2006; PILLOTTO, 2007; VANI, 
2013; entre outros, e nasce como elemento imprescindível na educação para a apropriação e 
internalização dos conhecimentos através de cinco aspectos base (intuição, percepção, emoção, 
criação e sensibilidade) que focam no compartilhamento de vivências, possibilitando ao educando se 
abrir ao outro, percebendo e desenvolvendo a sensibilidade de ouvir, de ver e de falar, de 
compreender a si mesmo e ao outro, de modificar e ser modificado pelas ações e pelo discurso 
alheio. 
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processo oposto, a intelectualização da Educação Infantil, algo que depõe contra o 

desenvolvimento pessoal das crianças brasileiras. 

Esta é mais uma, entre as inúmeras pesquisas, que propõe a ludicidade 

como base da Educação Infantil, sendo a relação entre os jogos de teatro e a 

performance capaz de potencializar o lúdico na educação, auxiliando a criança na 

descoberta das aptidões corporais, das competências individuais, da autonomia, da 

importância da coletividade, do respeito consigo e com o próximo, da existência em 

relação com o outro, etc. Não à toa os jogos são uma prática recorrente quando se 

discute Educação Infantil atualmente, o desenvolvimento da criança está 

diretamente aliado ao lúdico, aos jogos, sejam eles teatrais ou não. 

Tanto o jogo teatral, quanto o jogo dramático, estiveram presentes durante 

toda a minha formação em Teatro na Universidade, sendo estas as propostas que 

mais tive contato para pensar o Teatro em relação com a escola, pois, como afirma 

Pupo (2005, p.218), estes são os “[...] dois conceitos presentes nos trabalhos mais 

relevantes do campo da pedagogia do teatro no Brasil e fora dele”, tendo, ambos, a 

ação como base das suas atividades. É importante, contudo, destacar que estas não 

são as únicas abordagens presentes na Pedagogia do Teatro. 

O jogo dramático “diz respeito à brincadeira espontânea infantil 

caracterizada pelo agir como se e pela contínua transformação” (PUPO, 2015, 

p.105, grifos da autora). Slade (1978) se refere às brincadeiras próprias das 

crianças, que se valem da dramaticidade, presente em variados jogos infantis, como 

uma ferramenta utilizada por elas para experimentar e apreender os diversos 

aspectos da vida social. O jogo dramático é, em suma, uma atividade em que a 

criança faz de conta que é outro, simulando o real através da experimentação, da 

representação de papéis e situações do universo das suas relações sociais. É 

importante ressaltar que o jogo dramático é um estágio anterior ao jogo teatral e por 

este motivo os primeiros encontros desta pesquisa foram pensados para que, nos 

jogos, as crianças pudessem brincar espontaneamente. 

 
Assim, o jogo dramático é entendido como uma atividade de improvisação 
espontânea, como um fazer atrelado ao prazer da (re-) criação da realidade, 
já que as crianças envolvidas possuem total liberdade para as construções 
dramáticas a partir dos seus desejos, de modo a incorporar e/ou aproveitar 
as percepções, associações e estímulos fornecidos pelo professor ou pelo 
próprio ambiente, em função do enredo dramático em desenvolvimento. 
(ROSSETO, 2013, p.23) 
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Enquanto no jogo dramático o objetivo principal não envolve a preocupação 

com a exploração e a apreensão do teatro enquanto linguagem, mas em possibilitar 

com que a criança viva aquela representação sem qualquer preocupação com a 

sequência do enredo e com quem assiste, nos jogos teatrais algumas regras 

começam a ser elaboradas, tanto na condução da história, quanto para quem se 

mostra essa história. 

 
Ao separar o jogo dramático da realidade teatral e num segundo momento 
fundido o jogo à realidade do teatro, o jovem ator aprende a diferença entre 
o fingimento (ilusão) e a realidade, no reino do seu próprio mundo. Contudo, 
essa separação não está implícita no jogo dramático. O jogo dramático e o 
mundo real frequentemente são confusos para o jovem e – ai de nós – para 
muitos adultos também. (SPOLIN, 2008, p.254) 

 

A linha entre o jogo dramático e jogo teatral é muito tênue e sua transição é 

voluntária. “Do ponto de vista teórico, a diferença mais importante reside na relação 

com o corpo. O puro fantasiar (jogo dramático) é substituído, no processo de 

aprendizagem, por uma representação corporal consciente” (KOUDELA, 2015, 

p.109) buscando evitar uma imitação irrefletida. 

Por sua categorização, a partir de 1940 nos Estados Unidos, Spolin é um 

dos principais nomes quando se pensa em jogos teatrais para a sala de aula. 

 
Spolin sugere que o processo de atuação no teatro deve ser baseado na 
participação em jogos. Por meio do envolvimento criado pela relação de 
jogo, o participante desenvolve liberdade pessoal dentro do limite de regras 
estabelecidas e cria técnicas e habilidades pessoais necessárias para o 
jogo. À medida que interioriza essas habilidades e essa liberdade ou 
espontaneidade, ele se transforma em um jogador criativo. Os jogos são 
sociais, baseados em problemas a serem solucionados. O problema a ser 
solucionado é o objeto do jogo. As regras incluem a estrutura (Onde, Quem, 
O Que) e o objeto (Foco) mais o acordo de grupo. (KOUDELA, 2009, p.43) 

 

O jogo teatral, ao colocar em relação os educandos como parceiros de jogo, 

constrói uma consciência de coletividade, afinal os jogadores propõem ações e 

respondem às ações do outro, simultaneamente, construindo, em conjunto, uma 

ficção que é partilhada com a plateia. Nesta relação o educando/jogador amplia a 

sua percepção do ambiente, do outro e de si mesmo, apreendendo, ao mesmo 

tempo, como se dá a significação no teatro. “Desde que a relação lúdica oriente sua 

prática, o teatro é visto como uma arte prenhe de possibilidades para o crescimento 

de quem a experimenta”. (PUPO, 2005, p.220). 
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A metodologia dos jogos teatrais desenvolvida por Spolin propõe que o 

educando se torne artesão da sua própria educação. São atividades lúdicas, 

exercícios teatrais, que possibilitam o educando a produzir livremente, porém dentro 

dos parâmetros de uma linguagem artística. Como esta pesquisa aconteceu com 

crianças de 04 e 05 anos, apenas alguns dos jogos teatrais foram utilizados nos 

últimos encontros para iniciar uma relação com a plateia, introduzindo assim um 

espaço de cena e um espaço para o público. Além disso, os jogos foram utilizados 

para o desenvolvimento de três noções dramáticas bases para se pensar teatro, 

propostos por Spolin (2008): Quem (personagem), Onde (local da história), e O Quê 

(ação cênica desenvolvida). Esses são alguns dos elementos que foram explorados 

nos encontros desta pesquisa, não como conceitos explanados e intelectualizados, 

mas como jogos lúdicos de introdução à arte teatral com objetivos específicos. 

Tanto o jogo teatral, quanto o jogo dramático e a performance, foram 

utilizados nesta pesquisa como propostas voltadas à formação de um educando 

autônomo, em que a criação acontece a partir das escolhas das crianças. 

 O perforjogo Fotografia para o Programa Performativo Para a Educação 

Infantil – proposto por mim e que explanarei no próximo capítulo – é baseado, 

exclusivamente, nesta proposta de um indivíduo criador inserido em um grupo, em 

que todos, individual e coletivamente, são responsáveis pela criação do Programa 

Performativo, que nasce a partir da corporalidade das crianças. 

 
Precisamos repensar a primazia do aspecto visual do trabalho imaginário, 
do ponto de vista adulto, para deixar surgir uma concepção de imaginação 
encarnada no corpo. Isso acontecerá no dia em que os adultos suportarem 
melhor corpos falantes, corpos dançantes, corpos que assistem a desenhos 
animados não apenas sentados, corpos que conversam com o que vivem, 
corpos pensantes e convidativos ao fazer. O que não significa jogar fora 
qualquer tipo de introspecção ou contenção de energia. (MACHADO, 
2010b, p.292) 

 

Para esta pesquisa, realizada com crianças de 04 e 05 anos, houve uma 

confluência entre os jogos de teatro (jogo dramático e jogo teatral) e a performance, 

pensando na criação a partir do corpo da criança. Ambos, quando pensados para a 

Educação Infantil, estão muito próximos do faz-de-conta, pois normalmente propõem 

a realização de algo dentro de outra realidade, o que não significa que os 

jogos/performance não sejam levados a sério, muito pelo contrário, as crianças ao 

estarem absortas na performance e/ou nos jogos os realizam com seriedade e 
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euforia. “Nada mais rico do que viver a vida imaginativa como uma das formas de ler 

o mundo compartilhado” (MACHADO, 2010b, p.293). 

Além da linha tênue que há entre o jogo dramático e o jogo teatral, esta 

pesquisa aborda outra linha delicada: a que há entre o jogo e a performance. Este 

entrelugar não é fácil de ser explorado, sendo que a performance não tem uma 

definição clara que possa delimitar as suas fronteiras, e isto é o seu maior triunfo. 

Goffman (1959, p. 15) afirma que “uma performance pode ser definida como 

toda e qualquer atividade de um determinado participante em uma certa ocasião, e 

que serve para influenciar de qualquer maneira qualquer dos participantes”. Em uma 

performance o público, os que observam e trocam energética e corporalmente com o 

performer, também é compreendido como participante. Na performance “cada 

produção é um evento, único, sem possibilidade de reprodução; os espectadores 

são alçados à condição de participantes do evento, assim como em trabalhos do 

teatro contemporâneo” (ICLE; BONATTO, 2017, p. 17). Sendo assim, uma 

performance acontece na relação entre dois ou mais corpos, entre o performer e 

quem o observa participando, mesmo que o participar seja apenas olhar. 

 
Performance. O termo, por si só, evoca diferentes acepções e tem 
aderência a diversos campos. Da sua aproximação com uma noção de 
desempenho (bom desempenho) corporal ou profissional até sua relação 
com os estudos em arte (performance art) existe um arsenal de 
possibilidades quando se pretende pesquisar e, mais do que isso, utilizar 
como teoria de base um conceito que não se prende nem se fixa em textos 
prontos, ou seja, não se quer como finito ou estático. (GONÇALVES, M., 
2016, p. 68, grifos da autora) 

 

De fato, a concepção de performance é ampla e infinita, podendo englobar 

desde performances no campo da arte, passando por rituais, até a vida cotidiana. E 

é aí, na impossibilidade de aprisionar a performance nesta ou naquela definição, que 

reside a sua principal potência. O que une todos esses desdobramentos é o fato de 

que “performances marcam identidades, dobram o tempo, remodulam e adornam o 

corpo, e contam estórias” (SCHECHNER, 2006, p. 29). Schechner afirma ainda que, 

em performances, os comportamentos são restaurados, são comportamentos 

experienciados duas vezes, e isso se encaixa tanto na performance art, quanto na 

performance da vida cotidiana. “A qualidade da performance (o performativo) é a 

capacidade que ela tem de nos mostrar a transformação como fator essencial da 
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ação humana: na performance fazemos alguma coisa que nos permite refazer-nos a 

nós mesmos” (ICLE; BONATTO, 2017, p. 9, grifos dos autores). 

Nesta pesquisa a performance é utilizada no campo da educação como um 

dos elementos dos encontros de teatro e, principalmente, como um dispositivo para 

a análise que aqui será realizada. A performance na relação com o teatro e a 

educação transita entre os diferentes campos citados acima, não se limitando a um 

deles apenas, mas trabalhando aqui numa relação entre os campos da arte, da 

linguística e da vida cotidiana, enturvando as fronteiras existentes entre eles. 

Na última década, no Brasil, os diferentes estudos e abordagens para o que 

temos chamado de Educação Performativa vem produzindo importantes pesquisas 

que repensam a escola e todo o contexto educacional a partir da performance, 

compreendendo-a como uma forte possibilidade de dar voz e lugar às resistências, 

diferenças e críticas no campo educacional através de processos criativos 

corpóreos-estéticos-reflexivos. 

 
A visibilidade da performance é, portanto, de ordem estética, já que ela não 
pretende afirmar ou indicar proposições e modelos. É no intuito de 
comunicar e materializar uma multiplicidade de sentidos que a performance 
se instaura e se interessa pelas relações entre sujeitos no mundo (ou em 
mundos e universos específicos). É aí que a performance pode ser 
compreendida sob a ótica da abertura para questões da atualidade. 
(GONÇALVES, M., 2016, p. 70 e 71) 

 

Estas relações entre os sujeitos se dão, nesta pesquisa, pela via do corpo, 

em virtude de que “é pelo corpo e com ele, em primeira e última instância, que se dá 

a possibilidade de ação reflexiva da performance” (GONÇALVES, M., 2016, p. 75), é 

por intermédio do corpo que o ato performático encontra seu lugar, possibilitando 

assim que nós, pesquisadores/educadores, possamos compreender as relações 

dentro do ambiente escolar e fora dela, afinal, somos todos seres constituídos 

socialmente em relação com o outro, e nossos discursos, sejam orais ou corporais, 

são resultados dessas relações. Na sua essência “uma performance propõe, 

discute, organiza, desorganiza e questiona” (SANTOS, 2017, p. 52), e a Educação 

Performativa possibilita, através dos discursos corporais dos educandos e 

educadores – em relação entre si de forma coletiva –, a compreensão tanto do 

mundo escolar quanto do mundo fora dos muros da escola. “A interseção da 

performance com a educação nos possibilita pensar para além da demarcação de 
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saberes e conhecimentos, exigindo uma forma de organização pautada pela 

experiência coletiva” (ICLE; BONATTO, 2017, p. 10, grifo dos autores). 

Os jogos de teatro – tanto os dramáticos, quanto os teatrais – também são 

inundados por discursos corpóreos dos educandos, de forma coletiva, que revelam 

suas constituições como sujeitos, desvelando, muitas vezes, o contexto social e 

valorativo que eles vivem. O jogo, como a performance, possibilita o educando a 

recriar a sua realidade, a restaurar o seu comportamento de forma fictícia, mesmo 

sabendo que não é possível recriar com exatidão o acontecido na vida real. 

É o diálogo entre o jogo e a performance uma das proposições desta 

dissertação, uma vez que “jogar – fazendo algo que não é ‘não pra valer’ – está, 

como ritual, no coração da performance. De fato, uma definição de performance 

pode ser: comportamento ritualizado condicionado/permeado por jogo” 

(SCHECHNER, 2012, p.92). Exatamente por isto que pensei a criação de um 

Programa Performativo realizado pelas crianças a partir do jogo, adaptando a 

proposta original de Fabião. 

 
Muito objetivamente, o programa é o enunciado da performance: um 
conjunto de ações previamente estipuladas, claramente articuladas e 
conceitualmente polidas a ser realizado pelo artista, pelo público ou por 
ambos sem ensaio prévio. Ou seja, a temporalidade do programa é muito 
diferente daquela do espetáculo, do ensaio, da improvisação, da 
coreografia. (FABIÃO, 2013, p. 04) 

 

Ao invés do Programa ter ações estipuladas previamente, como propõe 

Fabião, os educandos de 04 e 05 anos participaram de um perforjogo desenvolvido 

por mim e iniciaram a criação do seu Programa Performativo a partir dos seus 

corpos, em seguida, estipularam, de maneira breve e simples, algumas ações que 

aconteceriam durante a execução do Programa, e por fim, aconteceram de dois a 

três ensaios da execução, para que a sequência do Programa Performativo não 

fosse esquecida, visto que, tanto as crianças, quanto nós adultos, apreendemos 

melhor a partir do corpo, não apenas intelectualmente. Explicar não é tão eficaz 

quanto realizar corporalmente a proposta, e o ensaio é o local para as crianças 

experimentarem as suas propostas corporais. 

 
O que é um ensaio? Ensaio designa o momento no qual algo é feito, 
realizado, no qual se tem a oportunidade de se reconsiderar, de fazer 
novamente, de fazer em maior conformidade com o propósito. Você pode 
inclusive não saber qual é o seu propósito quando você começa a ensaiar. 
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O ensaio não é apenas o lugar no qual se pode concretizar os planos feitos, 
mas de descobrir o que um outro pode fazer, de explorar o desconhecido, 
de realizar uma pesquisa ativa. O ensaio propicia a um indivíduo a 
possibilidade de desdobrar, imaginar e realmente realizar diferentes futuros. 
Obviamente, utilizamos o ensaio nas artes da performance mais que em 
qualquer outro lugar. (SCHECHNER, 2010, p.26 e 27) 

 

Schechner afirma que na performance também há ensaio, porém Fabião se 

refere ao ensaio apenas quando relaciona a performance com os processos de 

criação teatrais, não afirmando algo sobre o ensaio, mas levantando questões sobre 

os modos de ensaiar: “como ensaiamos? porque ensaiamos? porque ensaiamos 

como ensaiamos?” (FABIÃO, 2013, p. 09). Ela continua seus questionamentos ao 

considerar a dramaturgia do ensaio e a dramaturgia do espetáculo como dois lados 

da mesma moeda, instigando-nos a pensar que modo de ensaio é necessário para 

gerar qualidades de relação e presença – tanto entre quem está atuando, quanto 

entre quem está presente –, e nos diz que ensaiar depende do anseio dessa relação 

entre teatro e performance. 

 
Depende. Depende das dramaturgias de ensaio que se invente para ativar 
as dramaturgias de cena que se almeja. Depende. Depende das 
dramaturgias de ensaio que se inerve para que o corpo necessário possa se 
desenvolver. Tudo depende. O que a prática da performance sugere é: 
suspender a prioris composicionais, ontológicos, institucionais, 
mercadológicos; inventar, a cada vez, o programa de ação mais condizente 
com as questões em pauta. (FABIÃO, 2013, p.10) 

 

Na adaptação do Programa Performativo para a Educação Infantil, feita por 

mim, o ensaio é um elemento utilizado para que as crianças registrem corporalmente 

as ações estabelecidas pelos demais educandos a partir da imagem corporal da 

própria criança. O Programa Performativo Para a Educação Infantil foi composto 

nesta pesquisa por poucas ações, estando a criança livre para transitar entre essas 

ações como desejar. Com o ensaio, a criança consegue experimentar corporalmente 

as possibilidades desse trafegar entre as ações do Programa Performativo. 

Fabião (2013) denomina o Programa Performativo de “programa” inspirada 

por Gilles Deleuze e Félix Guattari no escrito “28 de novembro de 1947 – Como 

Criar Para Si Um Corpo Sem Órgãos”, inspirado no teatrólogo Antonin Artaud, em 

que os autores indicam que o programa é o motor da experimentação, pois a prática 

do programa cria corpo e relações entre corpos, desencadeia negociações de 
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pertencimento e ativa circulações afetivas não pensadas antes da formulação e 

execução do programa. 

Sendo o Programa Performativo um conjunto de ações previamente 

estipuladas, ele possibilita, norteia e move a ação/experimentação que acontecerá 

no decorrer da sua execução. Na adaptação que fiz para a Educação Infantil da 

proposta de Fabião, o Programa não é elaborado apenas intelectualmente, mas sim 

a partir dos corpos das crianças que o executarão, e das percepções e sensações 

das crianças que estarão como plateia durante a execução, uma proposta que 

envolve mentecorpoemoção, tomando-o como uma unidade para a elaboração do 

Programa. Em Performance e teatro: poéticas e políticas da cena contemporânea, 

Fabião diz que programas criam corpos tanto naqueles que realizam a performance 

quanto naqueles que são afetados por ela. “Programas anunciam que “corpos” são 

sistemas relacionais abertos, altamente suscetíveis e cambiantes” (FABIÃO, 2008, p. 

237 e 238).  

Na proposta para a Educação Infantil aqui apresentada os corpos criam 

programas, que ao serem experimentados nos ensaios e logo após serem 

executados criam novos corpos, em virtude de o corpo da criança ser naturalmente 

aberto ao outro, suscetível a troca com os demais corpos que ali estão em relação 

com ela. Esta é uma proposta que tenta possibilitar ao educando investigações 

corporais, tanto na elaboração, quanto no ensaio e execução do Programa 

Performativo Para a Educação Infantil, execução esta que pode tanto acontecer para 

os educandos que estão observando toda a criação, quanto como apresentação 

para educadores e educandos de outras salas convidados a assistirem o programa 

criado naquele encontro/momento, dependendo do desejo das próprias crianças. 

Machado (2010a) propõe a noção de criança performer para além do 

ambiente escolar, em razão da criança na idade da Educação Infantil ser uma 

criança que performa naturalmente, um corpo que sinaliza a cultura, que está 

mergulhado na cultura – que nasceu e convive. A corporalidade da criança da 

Educação Infantil se apresenta de forma dinâmica tanto no seu modo de ser, quanto 

no seu modo de se relacionar, é um corpo que se desdobra em múltiplas formas de 

ação. 

 
(...) a criança é performer de sua vida cotidiana, suas ações presentificam 
algo de si, dos pais, da cultura ao redor, e também algo por vir – e, se 
olhada nesta chave, poderá desenvolver-se rumo à assunção de sua 
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responsabilidade e independência, no decorrer dos primeiros anos de sua 
presença no mundo. Também sua maneira própria de adequar-se ou não às 
condutas pré-estabelecidas, seus comportamentos adquiridos, seus 
referenciais iniciais, podem nos dar pistas acerca daquilo que se nomeou as 
culturas da infância (MACHADO, 2010a, p.123). 

 

A vida da criança é repleta de situações de teatralidade e seu envolvimento 

é tão forte que seu corpo adere a esses momentos com vitalidade e veemência, 

exatamente como propõem os performers. Nós, que atuamos na Educação Infantil, 

ao nos predispormos em sermos receptores das performances infantis, ao 

reconhecermos esta dimensão performativa da criança como algo inerente à ela, 

podemos repensar a institucionalização das interações que acontecem no contexto 

escolar, e impulsionar a exploração dessa performatividade infantil como parte do 

processo de conhecimento da própria criança e do mundo em que ela está inserida. 

 
Acolher, ouvir a criança, observar, compartilhar momentos, reafirmar 
cumplicidade em seu percurso de descoberta e crescimento, são os verbos 
do bom receptor das performances infantis. (...) . Deixar com que a criança 
cresça e ganhe a rua, por assim dizer, é também necessário para sermos 
bons receptores do ato performativo. As performances ganharão amplitude 
de espaços e novos cúmplices com a saída para a rua. A criança ganha 
muito com novos vínculos, novas paradas, novas emoções e fluxos em seu 
caminho rumo à independência. (MACHADO, 2010a, p. 131) 

  

Caon (2017, p. 123) nos lembra “que nos constituímos como pessoas e 

como grupos num processo contínuo de performance e/ou jogo”, em que nos 

recriamos a todo momento nas diversas relações intercorpóreas do dia a dia, nos 

experimentamos nos outros. 

Como nós, adultos, as crianças se compõem e se recriam o tempo inteiro 

numa relação corporal com outras crianças e adultos. Obviamente, isso não 

acontece de maneira consciente e deliberada, mas sim de forma intuitiva, em que o 

corpo da criança aproveita de brechas nas performances diárias para instaurar 

possibilidades de construção e reconstrução de si e do outro, sendo as aulas de 

teatro um momento de potencializar essas fissuras possibilitando com maior afinco a 

reordenação das realidades cotidianas da criança e as experimentações corporais 

através dos jogos e da performance. 

Os jogos dramáticos, teatrais, e a performance estão ligados no que se 

refere à sua essência para poderem existir: um corpo vivo. A criança, principalmente 

na Educação Infantil, tem, por excelência, um corpo vívido, enérgico, no aqui e no 
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agora, em busca de novas experiências, um corpo que tem a presença tão buscada 

pelos atores profissionais em cena, que está aberto para fazer o que é proposto a 

ela, que interage, que compartilha de forma instintiva. 

Por sua espontaneidade e ludicidade os jogos e a performance, nos 

encontros de teatro, possibilitam a criança experimentar com a vida aqui e agora, 

desenvolvendo seu pensamento, emoções e socialização, pois a criança é capaz de 

se empenhar por inteiro em propostas lúdicas-corporais. 

Foi a partir desta predisposição das crianças às propostas lúdicas que, nesta 

pesquisa, foram incluídos, aos poucos, os elementos do teatro que serão analisados 

no capítulo quatro. A proposta foi que o teatro não aparecesse como um acidente no 

meio do jogo, mas que os educandos desde cedo compreendessem elementos do 

teatro como um valor desta arte e que estes elementos específicos os ajudam a 

decodificar quando assistirem espetáculos teatrais ou diferenciarem outros jogos 

que não teatrais. 

 
Ensinar teatro implica preparar o aluno para interagir com o teatro 
contemporâneo em nível da produção e da recepção, isto é, torna-lo capaz 
de ler e de se apropriar da linguagem teatral, incorporando aspectos das 
concepções cênicas observadas em seu próprio fazer teatral. (ROSSETO, 
2013, p.12) 

 

Pensando em possibilitar essa leitura/interação/compreensão do teatro é 

que foram explorados os seguintes elementos teatrais: personagem (quem); local da 

história (onde); acontecimentos da história (o que); espaço de cena; e o código para 

iniciar e finalizar as histórias (acender e apagar as luzes). 

Para se chegar ao Programa Performativo Para a Educação Infantil com 

todos esses elementos foi imprescindível potencializar a criatividade, a 

espontaneidade, a intuição e a imaginação coletiva dos educandos através das 

diferentes zonas de convergências que existem entre a performance e o jogo, 

tentando fazer um estreito entrelaçamento com toda a heterogeneidade e 

multiplicidade de possibilidades que essa relação permite.  
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3 ENTRE O PRINCÍPIO E O PROPÓSITO: MOVIMENTO DA PESQUISA 
 

O momento político-social que o Brasil vive com diversas mudanças na 

Educação Pública, desde a Educação Infantil, passando pelo Ensino Fundamental e 

Médio, até o Ensino Superior Público, com o intuito de aprofundar o desmonte e 

desqualificar, ainda mais, a Educação Pública Brasileira, é extremamente 

preocupante e foi decisivo para a decisão de realizar esta pesquisa em um Centro 

de Educação Infantil Público na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, onde, 

atualmente, resido e atuo, afinal, no pensamento bakhtiniano “a ação ética não pode 

desprezar o tempo e o lugar em que se vive” (FIORIN, 2016, p.18). 

Atualmente exerço a profissão de professor de teatro em dois Centros de 

Educação Infantil particulares em Blumenau, e a decisão de fazer a pesquisa em 

uma instituição pública se deu devido ao fato de que a possibilidade desta pesquisa 

acontecer é graças à uma Universidade Pública, a UFPR – reafirmando assim a 

defesa da Educação Pública –; como também ao desejo de investigar a relação 

entre os jogos e a performance com educandos que até então não tinham contato 

com aulas de teatro, caso a pesquisa fosse realizada com meus educandos, que já 

fazem teatro comigo há dois anos, o resultado seria influenciado por esse 

conhecimento prévio tanto do meu trabalho, quanto dos elementos bases do teatro, 

um dos eixos desta pesquisa; e, além disso, esta decisão foi tomada devido ao 

contexto político-social citado acima. 

O Teatro e a Performance são possibilidades reais de resistência a 

retrocessos propostos, como a escolarização da Educação Infantil já citada no 

capítulo anterior, e mais do que resistência ambas têm a possibilidade de propor 

novos caminhos para a Educação. 

Após a decisão de realizar a pesquisa em um espaço educacional público, 

deu-se início a uma busca por CEIs na cidade de Blumenau que tenham como 

proposta as crianças como protagonistas do seu desenvolvimento, em que elas 

sejam o centro criativo e que, até o momento da pesquisa, não tivessem o contato 

com aulas de teatro. Depois de uma longa procura sobre as instituições municipais, 

após conversas com amigos professores e, por fim, um diálogo com membros da 

Secretaria Municipal de Educação chegou-se a um CEI que é referência na cidade 

por ter um Projeto Político Pedagógico (PPP) vivo e atuante, em que o escrito no 

papel transborda para a prática, que atende a diversidade da infância e tem a 
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criança como centro do espaço e das propostas, que luta contra a onda de 

escolarização da Educação Infantil e tem uma prática em que a criança se 

desenvolve com muito mais facilidade através da ludicidade, do envolvimento com a 

Arte, e com a participação da comunidade. 

Na realidade a existência deste Centro de Educação Infantil ocorreu graças 

ao grande esforço e reivindicação da comunidade local, que o abraça até os dias 

atuais. O CEI fica localizado em uma área rural da cidade, e quando a Prefeitura 

Municipal de Blumenau abriu um loteamento para ocupar o espaço com moradias e 

edificações comerciais, expandindo assim o local, a população que começou a 

morar nestes espaços se uniram e criaram a Associação de Moradores, e logo após 

começaram a surgir os Movimentos Sociais, com esta organização a comunidade 

reivindicou ao poder público a necessidade da criação de um Centro de Educação 

Infantil na localidade, que foi atendida pela Prefeitura no ano de 2004. 

De acordo com o PPP foi um processo longo e de muita conversa para se 

chegar a política pedagógica que é aplicada hoje, pois eram várias as concepções 

de infância e do que a comunidade desejava para o CEI, desde pensamentos 

meramente assistencialistas até pensamentos escolarizantes, chegando, por fim, a 

um consenso que os eixos que estruturariam (e estruturam) este CEI seriam (e são): 

“as linguagens, interações e brincadeiras, tendo também como proposta de estudo e 

prática os espaços e tempos na Educação Infantil” (PPP, 2007, p. 03). Logo nos 

primeiros anos se estruturou um dos diferenciais deste CEI: o Livro da Vida. 

O Livro da Vida faz parte da documentação pedagógica do CEI. Ele contém 

o projeto de trabalho de cada turma, com registro diário dos acontecimentos e a 

observação de duas crianças a cada dia; há também no livro registro dos pais, dos 

planejamentos semanais da turma e o projeto geral da instituição. Os Livros das 

Vidas de todos os educandos, juntos, formam o PPP anual da escola, vivo, pulsante, 

individual e coletivo ao mesmo tempo. São centenas de páginas ricas nos detalhes. 

A relação comunidade-instituição-comunidade é outro diferencial deste CEI. 

Este relacionamento foi intenso na construção deste espaço, desde o início, e 

continua essencial até os dias atuais, com visitas às famílias para pesquisa 

individual; projetos que incentivam a relação de leitura de familiares e crianças, em 

que a criança escolhe um livro para levar para casa toda semana; projetos como o 

“Visite a minha casa”, em que as turmas de 02 e 03 anos, todo ano, visitam a casa 

de um colega; o projeto “Conhecendo a escola” realizado com as crianças de 05 
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anos que visa a visitação de escolas da região com o intuito de auxiliar a família na 

escolha da escola que as crianças irão frequentar quando saírem do CEI; 

planejamentos por sala; reuniões pedagógicas temáticas; construção de biblioteca 

com livros emprestados e doados pela comunidade; a “Noite Cultural” em que são 

apresentados os projetos realizados durante o ano; a “Festa Popular” que a cada 

ano tem como base uma linguagem diferente; o “Piquenique da Família”, momento 

em que o CEI se transforma em uma enorme praça e as famílias levam alimentos e 

partilham entre si; a criação de um jornal que registra, em suma, a trajetória dos 

projetos do ano em exercício; entres outras propostas que visam envolver a 

comunidade, família, educadores e educandos, fortalecendo a importância social 

deste Centro. De fato, desde a primeira visita ao CEI isto foi perceptível.  

No ano de 2017 todas as atividades giraram em torno do tema “Arte do 

Cotidiano, Saberes Invisíveis: Em Busca de Uma Estética do Cotidiano”, em que as 

crianças com ajuda dos seus familiares confeccionavam, manualmente, algo que 

fosse importante para a história daquela família, algo passado de geração para 

geração, e o espaço da instituição ficou tomado por peças de crochê, tricô, 

apanhadores de sonhos, entre outros. Esses itens confeccionados estavam nas 

salas, nos corredores, no bosque (onde galinhas e coelhos vivem soltos entre as 

crianças), no barranco (local mais disputado pelos educandos), banheiros, etc. 

Ao pisar neste CEI e ser recepcionado, calorosamente, pela diretora e 

coordenadora, já pude perceber o diferencial que este local tem, e que eu não 

conhecia. Desde os primeiros passos, as primeiras conversas, percebi o quanto a 

Educação Infantil aliada à Arte, na prática, é um dos caminhos mais fortes que 

temos para pensarmos em mudança social. Fiquei encantado com o que vi e 

surpreso por este espaço, ainda, não ter aulas de teatro para seus educandos. Em 

conversa com as coordenadoras pude perceber que o teatro já estaria inserido no 

CEI se dependesse apenas da instituição, mas por ser um espaço público é preciso 

que as oficinas sejam incluídas pela Secretaria de Educação. 

Nos últimos anos vem ganhando força em Blumenau um movimento de 

diálogo entre agentes teatrais e a Secretaria de Educação, que visa propor a 

inclusão das aulas de teatro em toda a rede pública, mostrando que temos 

profissionais saindo de uma das universidades da cidade todo ano, no curso de 

licenciatura em teatro, e que abrir este novo campo na cidade é primordial se 

quisermos pensar em uma educação com qualidade e em um educando que 
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desenvolva o cognitivo na mesma importância que desenvolve o sensível, o 

emocional. Uma das reverberações deste diálogo são as oficinas de Teatro na 

Educação Infantil ministradas por mim em 2017 e 2018 integrando a Formação de 

Profissionais da Educação Infantil Municipal de Blumenau, em que participaram 

cerca de 320 professores/professoras que trabalham na Educação Infantil e que tem 

como objetivo principal a sensibilização destes profissionais para a importância do 

Teatro dentro dos espaços educacionais. 

As formações continuadas dos educadores que trabalham no CEI em que a 

pesquisa foi realizada já são focadas no desenvolvimento da sensibilidade, 

buscando cada vez mais estar próximo de uma Educação Sensível através das 

Artes. O próprio PPP traz isso de forma clara: 

 
Buscamos enquanto educador, nas linguagens a formação continuada, se 
redescobrindo enquanto adulto cantante, poeta, artista plástico, leitor, ator, 
compositor, adulto brincante, mergulhando neste universo de possibilidades 
que é a infância (PPP, 2007, p. 09) 

 

As e os profissionais que trabalham no CEI tem o hábito de anualmente 

fazer viagens em busca de novos contatos artísticos que os sensibilizem. Tudo é 

organizado e pago por elas/eles, durante o ano, e juntas/os já viajaram para São 

Paulo/SP, Florianópolis/SC, Curitiba/PR, Fortaleza/CE com o intuito de entrar em 

contato com as artes locais e regionais, conhecer museus, vislumbrar óperas, 

shows, peças de teatro, entre ouras manifestações culturais/artísticas, fortalecendo 

o coletivo que há nesta instituição, remexendo as bases destes profissionais, algo 

que, obviamente, desagua diretamente nas práticas educacionais. 

Pensando “o professor da educação infantil como responsável por inserir a 

criança em um universo cultural mais amplo, diversificando e expandindo o 

repertório cultural desta” (PEREIRA, 2013, p. 29) é fundamental que estes 

profissionais ampliem primeiro o seu repertório, as suas compreensões sobre as 

diversas áreas de conhecimento artístico, como fazem os profissionais deste CEI. 

 
Uma vez munido de experiências profícuas de formação, esse profissional 
pode orientar e conduzir suas crianças a internalizarem uma necessidade 
de contato permanente com as artes, fazendo com que o prazer estético, 
proporcionado pelo conhecer, pelo fazer e pelo fruir artísticos, seja uma 
necessidade incorporada à sua natureza. Para isto, é necessário que lhe 
ofereçam espaços e tempos para a ampliação de suas experiências e 
desenvolvimento de outros conhecimentos. (PEREIRA, 2013, p. 30) 
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Além das viagens em busca de sensibilização artística educacional 

promovidas pelas profissionais que lá trabalham, o CEI tem parceria com diversos 

artistas locais que, mensalmente, habitam o espaço da instituição por um dia 

levando arte para as crianças. É importante destacar que a arte levada a esta 

instituição não tem viés pedagógico ultrapassado, no sentido de ensinar a escovar 

os dentes, por exemplo, mas um viés pedagógico artístico cultural, que visa 

desenvolver na criança a sensibilidade para a arte e através da arte. 

Porém, por mais que o CEI tenha uma bela diretriz que reverbera fortemente 

na prática, ainda é um desafio para alguns profissionais se despir da concepção 

adultocêntrica que ainda domina a nossa sociedade e os espaços de educação. 

 
Aqueles que voltam à escola como docentes trazem em seus corpos 
marcas dos processos de escolarização vividos, registros que, com 
frequência, são difíceis de reconhecer e, mais ainda, de alterar. A interação 
com os estudantes, frente à resistência oferecida aos processos a que os 
mesmos são submetidos, pode gerar espaços de ruptura, resultando em 
experiências transformadoras. (ICLE; BONATTO, 2017, p. 18) 

 

 Com todo o empenho da direção, coordenação e dos próprios professores, 

é possível afirmar que, neste CEI, em grande medida, os profissionais dão conta de 

fissurar essa concepção adultocêntrica, porém, as crianças ainda não participam de 

todas as decisões, como é o desejo desta instituição. 

Todos os profissionais caminham em consonância com o projeto geral do 

CEI, porém cada turma tem os seus projetos individuais, que são conectados aos 

interesses daquele grupo de crianças. Cada sala tem o seu nome, que tenta traduzir 

uma das características principais daquele grupo. Esta pesquisa aconteceu na sala 

Mexe-Mexe, com crianças de 04 e 05 anos, que como o próprio nome já explana, 

são crianças extremamente ativas e curiosas, que, de fato, mexem em tudo para 

compreenderem melhor o mundo que as cerca. No ano de 2017, em que a pesquisa 

aconteceu, este Centro de Educação Infantil atendeu 97 crianças, diariamente, 

divididas por faixa etária nas salas denominadas de: Esconde-Esconde (0 a 1 ano), 

Escaladores (01 a 02 anos), Exploradores (02 a 03 anos), Vai e Vem (03 a 04 anos), 

e Mexe-Mexe (04 a 05 anos). 

Devido ao tempo curto que tinha para executar a pesquisa, tanto por causa 

dos espaços do CEI, quanto por causa das atividades diárias da instituição, e como 

o número de crianças seria grande para poder abarcar todas na pesquisa, eu teria 
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que escolher apenas uma das turmas. Em conversa com a diretora e a 

coordenadora, foi decidido por realizar a pesquisa com as crianças de 04 e 05 anos 

integrantes da turma Mexe-Mexe, por ser a turma com uma quantidade quase igual 

de crianças de cada idade – 07 crianças de 04 anos, e 09 crianças de 05 anos -, por 

ser a turma que mais se encaixava nos horários que eu tinha disponível para realizar 

a pesquisa, e porque as outras duas turmas já haviam recebidos pesquisadores ou 

estagiários durante o ano de 2017, sendo a turma Mexe-Mexe a única, entre as três, 

que não havia recebido alguma atividade diferenciada. 

A pesquisa aconteceu durante três semanas no mês de agosto de 2017, 

com três encontros semanais de 50 minutos de duração cada, totalizando nove 

encontros. Para produzir, no último encontro, a materialidade que será analisada é 

importante compreender o processo, que introduziu, aos poucos, os elementos do 

teatro em foco nesta pesquisa: personagem; local da história; acontecimentos da 

história; espaço de cena; e o código para iniciar e finalizar as histórias. Tudo isso foi 

apresentado aos educandos de forma lúdica, através dos jogos dramáticos, jogos 

teatrais, e criação de Programas Performativos feito pelas crianças. 

A metodologia pensada para esta pesquisa, selecionando cuidadosamente 

os jogos dramáticos, mesclando com a performance e pincelando noções básicas 

dos jogos teatrais, teve como objetivo também provocar a espontaneidade na 

criança durante os encontros e permitir a liberdade pessoal, emergindo assim sua 

expressão individual dentro do trabalho coletivo. 

Todas as atividades realizadas são adaptações para a Educação Infantil de 

outros jogos efetuados no teatro para crianças a partir de 07 anos, para 

adolescentes e/ou adultos. Há, ainda, uma dificuldade enorme de encontrar 

materiais de jogos de teatro pensados, especificamente, para a Educação Infantil, 

por este motivo é indispensável adaptar os jogos já conhecidos para que possamos 

dialogar com as crianças dessa faixa etária. 

O primeiro encontro foi um pouco difícil, tanto pelas surpresas que eu tive ao 

chegar ao espaço, quanto por ser o primeiro contato das crianças com aula de 

teatro, e ainda, por ser um professor homem em sala, algo ainda incomum na 

Educação Infantil. A primeira surpresa foi com o espaço, quando eu visitei o CEI a 

sala da turma Mexe-Mexe era uma das maiores, o que me deixou feliz, por mais que 

seja naturalmente cheia de móveis e objetos para as crianças usarem, mas todos 

com possibilidade de movimentação para deixar o centro do espaço livre para as 
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atividades teatrais. Porém, ao chegar, no primeiro dia de pesquisa, me deparei com 

uma mini casa de madeira construída dentro da sala, ocupando um espaço 

considerável, deixando bem menor o local para realizar a pesquisa, com isso eu 

estava receoso de que o local para a quantidade de educandos ficasse muito 

pequeno, já que os jogos de teatro são movimento quase que o tempo inteiro. 

Preocupado que o espaço pudesse interferir na qualidade da pesquisa, observei 

outros locais na instituição para realizá-la, mas todos eram espaços menores que a 

sala, havia apenas o bosque, mas por ser muito aberto as crianças dispersariam 

com facilidade. Decidi, então, por realizar a pesquisa na sala onde a turma 

habitualmente faz suas atividades, mesmo com a casa construída dentro dela. 

 
FIGURA 3 – SALA DA TURMA MEXE-MEXE 

 

 
 

FONTE: O autor (2017) 
 

Com os móveis afastados foi possível realizar com tranquilidade a pesquisa, 

porque havia mais espaço livre para as atividades do que na disposição anterior. 

 
FIGURA 4 – SALA DA TURMA MEXE-MEXE MODIFICADA PARA TEATRO 

 

 
 

FONTE: O autor (2017) 
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Eu recepcionei as crianças na porta da sala, como em todos os demais dias 

da pesquisa, e expliquei, uma a uma, que para as aulas de teatro seria necessário 

tirar os calçados e as meias, e deixá-los em cima de um tapete que eu posicionei 

próximo a entrada, logo abaixo do local onde eles guardam as mochilas, ficando, 

assim, todos descalços. 

 
FIGURA 5 – TAPETE PARA CALÇADOS 

 

 
 

FONTE: O autor (2017) 
 

Expliquei também que após guardarem os calçados nós ficaríamos em 

círculo para alongar, sempre ouvindo uma música, e que este seria nosso ritual para 

começar as aulas de teatro. 

Este ritual foi pensado a partir de uma roda de conversa em que a 

professora, atriz e pesquisadora, Fátima Ortiz (2016)8, estava presente, e pontuou 

sobre a importância de criar rituais com as crianças, logo no primeiro encontro, para 

que as energias se organizem e para que o foco a partir desse momento seja o 

teatro. Ortiz exemplificou o modo como ela trabalha, utilizando o tapete para os 

sapatos como uma das opções para ritualizar a chegada às aulas. Desde esta roda 

de conversa, este ritual passou a ser utilizado no meu dia-a-dia como professor e 

resolvi incluí-lo nesta pesquisa, principalmente porque na Educação Infantil as 
                                                           
8 ORTIZ, Fátima; OLIVERIA, Valéria; HEIMANN, Maria Teresinha. O Teatro Feito Para Crianças. 
Blumenau, 26 mai. 2016. Palestra organizada pelo Movimento Temporada Blumenauense de Teatro 
e proferida na Universidade Regional de Blumenau – FURB. 
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crianças chegam para a aula de teatro extremamente empolgadas e muitas vezes é 

preciso reorganizar as energias para que esta empolgação seja direcionada aos 

jogos. 

Outro fator surpresa do primeiro encontro, além da casa dentro da sala, foi a 

informação, dada a mim quando nós já estávamos alongando, de que um dos 

educandos era diagnosticado com autismo. Por alguns segundos fiquei preocupado 

porque não havia pensado algo específico que pudesse incluí-lo, mas rapidamente 

decidi que manteria a programação de jogos tentando estimulá-lo a participar junto 

com os demais. Ao longo da pesquisa percebi que foi a decisão acertada, já que 

foram poucos os momentos em que ele decidiu não participar e ficar observando, 

em todos os demais exercícios ele estava, naturalmente, incluso, sem que fosse 

necessário pensar em incluí-lo, dando a mim uma nova visão sobre as 

possibilidades de inclusão de pessoas com necessidades especiais na Educação. 

Exceto no primeiro encontro, em que as energias estavam altíssimas pela 

novidade de ter um homem como professor e por experimentar a novidade Teatro, a 

pesquisa aconteceu com uma participação intensa e empolgante de todos os 

educandos. Seguimos, basicamente, três momentos nos encontros: o primeiro 

sendo o ritual de entrada, já descrito acima; o segundo a realização dos exercícios; 

e o terceiro e último a reorganização da sala, colocando no lugar todos os móveis 

antes afastados, só que agora com a ajuda de todos os educandos, algo incluído 

nesta pesquisa por solicitação da professora da turma, que sempre reorganiza a 

sala com a ajuda de todos, trabalhando assim a compreensão da importância da 

coletividade e do pertencimento dos educandos aquele espaço. 

Os elementos do teatro explorados nesta pesquisa foram introduzidos, aos 

poucos, no decorrer dos encontros, de forma gradual e prioritariamente lúdica. 

Apenas o código de início e fim da história foi incluído a partir de uma conversa 

(descrita no item 3.1.17), e o espaço de cena foi introduzido como, inicialmente, um 

espaço para realização dos jogos e, posteriormente, como espaço em que a história 

acontece, para isso foram utilizados quatro tapetes estreitos, finos e compridos, que 

formavam o espaço proposto, e um tapete que era utilizado como local da plateia, 

todos do mesmo estilo do tapete utilizado desde o primeiro dia para que os 

educandos e educandas deixassem seus sapatos, como parte do ritual inicial dos 

encontros, como é possível visualizar na imagem a seguir: 
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FIGURA 6 – ESPAÇO DE CENA 
 

 
 

FONTE: O autor (2017) 
 

3.1 PERFORJOGANDO  

 

Durante a execução de jogos de teatro, tanto os dramáticos quanto os 

teatrais, aparece, por vezes, uma dimensão de performance, seja pensando-a como 

relação entre corpo e voz, ou como dispositivo de compreensão das interações na 

vida, das ações e papéis sociais. O espaço existente entre o jogo e a performance é 

preenchido pelas experiências corporais viventes em ambas as práticas, é um 

espaço que possibilita a compreensão, a assimilação, e a percepção do próprio 

corpo, do mundo ao seu redor, e dos outros corpos dos educandos participantes de 

tais práticas. 

Pensando na Educação Infantil, este entre é próprio da criança, pois, 

naturalmente, em alguns momentos elas estão jogando, em outros estão 

performando, mas na maioria das atividades elas estão, como eu denomino, 

perforjogando, ou seja, estão entre esses dois universos, estão jogando de forma 

performática, estão performando com o jogo. 

A seguir descrevo os exercícios realizados durante esta pesquisa com o 

desígnio de proporcionar ao leitor uma melhor compreensão do processo, mesmo 

sem aprofundamentos ou análises de como cada jogo aconteceu na prática e não 

sendo estas atividades descritas o centro da análise que se dará no próximo 
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capítulo, mas como um caminho percorrido para se chegar as materialidades 

analisadas. 

As imagens/figuras dos encontros foram realizadas por uma câmera 

fotográfica posicionada em um canto da sala, sobre um tripé, que filmou todos os 

encontros sem alguém que a operasse. Por ser uma câmera fotográfica, e não de 

filmagem, os vídeos registrados são de, no máximo, 12 minutos. Com isso, em 

intervalos entre 10 e 12 minutos eu, pesquisador, me deslocava para a câmera e 

iniciava uma nova filmagem, um novo vídeo. Sendo assim, todas as imagens 

utilizadas nesta pesquisa foram produzidas por mim, e como a câmera realizava a 

gravação em modo automático, eu apareço em muitas delas. 

 

3.1.1 Apresentação 

 

Realizei este jogo no primeiro encontro, logo após o alongamento, a partir da 

proposta de Reverbel e de Oliveira (1994, p. 30), que consiste em organizar o 

grande grupo sentado no chão em círculo, e da esquerda para direita realizar ações.  

Na primeira volta cada educando disse o seu nome, em voz alta, iniciando o 

jogo da direita para a esquerda, até completar uma volta com todos os educandos. 

Sendo este o primeiro jogo realizado após o alongamento, os educandos 

estavam um pouco envergonhados na volta inicial para falarem seus nomes para 

mim, houve um pouco de resistência por parte de alguns, que falavam muito baixo. 

Nestes casos eu solicitei que repetissem o nome um pouco mais alto, para que 

todos pudessem ouvir e eu pudesse conhece-los. Alguns repetiram em voz alta, 

porém outros continuaram a falar baixo, envergonhados, nestes casos eu não insisti 

e agradeci por ter repetido o nome. 

Na segunda volta cada educando repetiu o seu nome em voz alta, fazendo 

uma expressão facial (careta engraçada) para o colega do lado esquerdo. 

A segunda volta com a careta após o nome ajudou a quebrar a resistência 

que havia por parte de algumas crianças ao jogo proposto por mim, alguém 

totalmente novo para eles. Como eu iniciei fazendo a careta e dizendo o meu nome, 

para eles terem um exemplo de como a rodada funcionaria, algumas crianças já 

riram, enquanto outras ficaram na dúvida se poderiam ou não rir do professor, 

porém, logo após alguns educandos fazerem as caretas e dizerem seus nomes, as 
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gargalhadas tomaram conta do encontro, fazendo com que, ao final da segunda 

rodada, todos estivessem a vontade. 

 
FIGURA 7 – APRESENTAÇÃO (SEGUNDA RODADA) 

 

 
 

FONTE: O autor (2017) 
 

Na terceira volta, cada educando repetiu o seu nome, fazendo um gesto 

amistoso e tocando no colega da esquerda. 

 
FIGURA 8 – APRESENTAÇÃO (TERCEIRA RODADA) 

 

 
 

FONTE: O autor (2017) 
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Nesta terceira volta foi nítido o quanto as crianças já estavam abertas a 

proposta e a minha presença na sala. Os gestos amistosos foram espontâneos, 

verdadeiros e divertidos, tanto entre eles, quanto no gesto feito em mim pelo 

educando que estava ao meu lado. 

Na proposta original de Reverbel e Oliveira há uma quarta e última volta, em 

que, um de cada vez se levanta, vai até um colega, coloca-se à sua frente, aperta-

lhe a mão e diz a seguinte frase: “NOME DA PESSOA, eu me chamo MEU NOME”. 

O colega cumprimentado se levanta e vai a outro colega, fazendo o mesmo 

cumprimento. O jogo termina quando todos tiverem se apresentado e dito todos os 

nomes dos colegas. Porém, como todo o grupo já se conhecia decidi por suprimir 

esta última volta, finalizando o jogo nos gestos carinhosos da rodada anterior. 

 

3.1.2 Ritmo Vital 

 

O jogo foi adaptado da proposta de Reverbel e Oliveira (1994, p. 17 e 18), 

com o intuito de iniciar uma percepção sobre o teatro ser coletivo, sobre a 

necessidade de conexão de um com o outro, com o ritmo do outro. 

Os educandos deitaram no chão, em círculo, com olhos fechados. Orientei 

que eles observassem o ar entrando e saindo pela boca ou pelo nariz, que 

percebessem o ritmo da sua respiração por um minuto, se respiravam devagar ou 

depressa. 

Em seguida pedi que os educandos colocassem a mão sobre o coração do 

colega que estava ao seu lado e observassem, durante alguns segundos, se as 

batidas eram rápidas ou lentas. Logo após, solicitei aos educandos que imitassem 

com a boca, em forma de som, as batidas do coração do colega. 

Reverbel e Oliveira propõem que os educandos comecem a correr, porém 

decidi dividir este exercício em duas partes. A primeira descrita acima, e a segunda 

descrita abaixo. Ao invés de pedir que os educandos corressem, inclui dois jogos de 

aquecimento (“Loja de Estátuas” e “Pega-Pega Jacaré” – que serão explanados a 

seguir), e em seguida retornei para a segunda parte deste jogo, em que solicitei aos 

educandos que deitassem novamente no chão da sala, em círculo, com os olhos 

fechados, retornassem a colocar a mão sobre o coração do colega ao lado e a emitir 

com a boca o som no ritmo do coração. Instiguei os educandos a observarem se as 
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batidas, agora, eram iguais ou diferentes das batidas na primeira parte do jogo, e 

iniciei uma conversa sobre as diferenças corporais e de ritmos de cada um, e sobre 

a importância da coletividade no teatro. 

  

3.1.3 Loja de Estátuas 

 

Os educandos se movimentaram pela sala, dançando, caminhando, etc., 

seguindo o som do pandeiro que eu toquei. Nesta pesquisa utilizei o pandeiro como 

estímulo sonoro em vários jogos, mas, em outros momentos em que realizei este 

jogo com meus educandos regulares troquei o pandeiro, como estímulo, por 

aparelho de som, palmas, etc. 

Enquanto eu tocava o pandeiro as crianças se movimentaram, porém, 

quando pausei o estímulo sonoro todos ficaram imóveis, como estátuas. Escolhi, em 

seguida, de maneira aleatória, dois educandos, um para ser o vendedor das 

estátuas e o outro para ser o comprador das mesmas. O vendedor ficou na loja, 

cuidando/limpando suas estátuas e quando o comprador chegou ele o atendeu, 

mostrando a sua loja. 

Havia um detalhe importante nesta loja: as estátuas eram mágicas. Todas 

tinham instruções escritas em uma etiqueta imaginária nas costas, que o vendedor 

ou o comprador lia. Esta etiqueta informava qual parte do corpo da estátua precisava 

ser tocada para que ela ganhasse vida e o que ela faria após ganhar vida. 

Informei os educandos sobre este detalhe importante e expliquei que os que 

estão como estátuas precisam seguir as instruções escritas na etiqueta, que indica o 

que a estátua faz e que quem a lê é o comprador ou o vendedor. E assim o jogo 

aconteceu, com os educandos seguindo a frase na etiqueta que, com as instruções 

que dou, normalmente tem essa métrica: “Se você tocar na PARTE DO CORPO, 

esta estátua vira TAL COISA”, ou “se transforma em...”. Instrui também que para a 

estátua voltar a ser estátua parada, o comprador ou vendedor deve tocar na mesma 

parte do corpo que deu vida à ela. 

Neste primeiro encontro as professoras de turma participaram dos jogos 

para que as crianças ficassem mais a vontade comigo na sala. A primeira estátua 

escolhida pela criança foi a professora, que ao ser tocada no ombro, andou. Em 

seguida, foi escolhida outra estátua, uma criança, porém ao ler a etiqueta a 

criança/comprador optou pela mesma parte do corpo e mesma ação da estátua que 
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era a professora: ombro e andar. Solicitei, assim, que tocassem em partes diferentes 

do corpo e que as estátuas se tornassem ‘coisas/seres’ diferentes, o que aconteceu 

já na próxima estátua, que foi tocada na barriga para se transformar em um tigre, a 

outra estátua foi ativada ao ser tocada na mão para virar um porco. 

Após o comprador olhar algumas estátuas, expliquei que como era uma loja, 

o vendedor precisaria tentar vender, e o comprador decidiria se iria comprar ou não 

alguma estátua, caso ele comprasse, pagaria pela mesma e o jogo terminaria. E 

assim aconteceu, com o comprador levando uma estátua. 

 
FIGURA 9 – LOJA DE ESTÁTUAS 

 

 
 

FONTE: O autor (2017) 
 

Ao repetir o jogo troquei as crianças que desempenhavam os papéis de 

vendedor e comprador. Além disso, instrui para que os educandos não repetissem 

no que a estátua se transformaria, instigando-os a trabalhar a imaginação e a criar 

sempre algo novo. Com essas instruções, o jogo voltou a acontecer, e as estátuas 

ganharam vida ao serem tocadas em partes diferentes do corpo, realizando ações 

e/ou se transformando em outros seres: “se você tocar na cabeça ela vai dançar”; 

ombro - pular; barriga - virar um gatinho; cabeça – girar; perna – virar um panda, etc. 
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3.1.4 Pega-Pega Jacaré 

 

Neste perforjogo um educando é o jacaré, os demais são seres humanos. A 

proposta consiste em o jacaré pegar os seres humanos. 

O perforjogo teve início com os educandos encostando um dedo nas costas 

do jacaré, que está deitado no chão. Assim que o jacaré mexeu, todos começaram a 

fugir. Como o jacaré era mágico, quem fosse pego por ele se transformava em 

jacaré também, até que apenas 01 educando continuasse como ser humano, sendo 

este o vencedor. Quem venceu começou a rodada seguinte. 

 
FIGURA 10 – PEGA-PEGA JACARÉ 

 

 
 

FONTE: O autor (2017) 
 

Na primeira realização deste perforjogo uma das crianças sentou no canto 

da sala e ficou encolhida, não querendo participar. Com as repetições e os demais 

educandos já compreendendo a proposta, sentei ao lado dela para conversar. Achei 

que ela poderia estar assustada com a gritaria dos demais, porém, ao ficar um 

tempo sentado ao seu lado enquanto os demais se divertiam, ela confidenciou-me 

que não queria participar porque estava com medo do jacaré. Este tipo de atitude é 

natural nesta faixa etária, em razão da criança acreditar, de fato, que seu colega é 

um jacaré e que ele pode fazer mal a ela, algo apontado tanto na performance 
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quanto nos jogos dramáticos, em que a criança ainda adentra o universo da fantasia 

como se fosse o mundo real. 

Com o passar dos encontros repeti este perforjogo, mudando o animal e 

deixando a criança que venceu a primeira rodada escolher qual animal seria na 

rodada seguinte. 

 
FIGURA 11 – PEGA-PEGA JACARÉ – VARIAÇÃO: CACHORRO 

 

 
 

FONTE: O autor (2017) 
 

Nos últimos encontros, solicitei que os educandos incluíssem o som dos 

animais, ou seja, além de fazer de conta que eram os animais, os educandos 

emitiram o som que eles acreditavam que o animal escolhido fazia. Instiguei a 

criação de sons nos casos em que as crianças pudessem nunca ter ouvido 

determinados animais. Com a escolha das crianças por animais conhecidos delas, a 

educanda que não participou no primeiro encontro por medo do jacaré, começou a 

entrar na proposta, porque ela não tinha receio com animais mais domésticos e do 

seu dia a dia, como coelho, cachorro, gato, galinha, etc. 

 

3.1.5 Dança Maluca 

 

Este perforjogo é uma proposta criada por mim e baseada no 

energético/exaustão do treinamento de atores centrado na criação corporal. Nas 
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primeiras execuções do exercício é interessante que seja feita logo após o 

alongamento, depois ele pode ser usado em qualquer momento da aula. 

Solicitei, em um primeiro momento, que os educandos movimentassem, 

separadamente, cada parte do corpo alongada: dançando somente com os ombros 

deixando o resto do corpo parado; somente com os braços; mãos; coluna; quadril; 

pernas; pés; cabeça. 

Após terem passado por todas as partes de maneira separada, pedi que 

movimentassem novamente apenas os ombros, mas que a partir deste momento o 

ombro não poderia mais parar, e que a próxima parte do corpo fosse incluída, neste 

caso os braços, movimentando ombros e braços, e assim o fizeram. 

Sucessivamente, com minha orientação, os educandos foram incluindo todas as 

partes alongadas até estarem movimentando todo o corpo, porém sem se mover 

pelo espaço, tentando ficar no mesmo lugar. 

Em seguida, comecei a tocar o pandeiro e os educandos começaram a 

caminhar pela sala, movimentando todas as partes do corpo, de maneira divertida e 

tentando ser inovadora, numa pesquisa/brincadeira de como seria possível brincar 

com os movimentos do corpo. 

 
FIGURA 12 – DANÇA MALUCA 

 

 
 

FONTE: O autor (2017) 
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Com o passar dos encontros, acrescentei níveis nessa dança: primeiro o 

nível alto, com os educandos em pé; depois o nível médio, com os educandos 

curvados, semi-agachados, etc; e por último o nível baixo, com os educandos 

completamente deitados no chão. 

Este perforjogo foi batizado com o nome de Dança Maluca no ano de 2017 

durante uma das aulas que leciono em um Centro de Educação Infantil de Blumenau 

em que atuo como professor semanalmente. Ao chegar para mais um encontro um 

educando que iniciara no teatro na semana anterior perguntou ansioso se iríamos 

fazer a Dança Maluca, e todos compreenderam na hora qual exercício ele se referia. 

A partir daí todos os educandos deste CEI começaram a chamar o perforjogo com 

este nome, e eu decidi utilizá-lo em minhas práticas educacionais com o teatro. 

 

3.1.6 Andar Imaginando 

 

Neste jogo solicitei aos educandos que caminhassem imaginando a partir da 

minha fala, e alterando a base de sustentação do seu corpo para que pudessem 

continuar a caminhar com a nova informação. Entre uma proposta e outra, solicitei 

que os educandos caminhassem livremente, como eles fazem habitualmente. 

Segui a proposta original de Reverbel, modificando apenas a palavra “relva” 

por “grama”. 

 
- ter gesso no pé 
- ter um grande peso sobre a cabeça 
- estar sobre patins 
- estar na relva 
- estar na lama. (REVERBEL, 1997, p.87) 

 

3.1.7 Andar Mudando A Própria Imagem 

 

No original Reverbel propõe que o jogo seja feito a partir de um fundo sonoro 

para que as crianças caminhem pela sala ‘como se fossem’ o que as instruções 

solicitam. Seguindo esta orientação, utilizei um pandeiro e inclui uma nova regra: 

que as crianças caminhassem conforme a instrução enquanto o pandeiro estava 

sendo tocado, quando eu o parasse de tocar elas deveriam caminhar conforme o 

seu habitual. Neste silêncio do pandeiro a nova instrução era dada, e assim que eu 

retornava com o som do pandeiro elas seguiam a nova instrução. 
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Utilizei a frase ‘caminhem como se fossem’ antes de cada instrução abaixo: 

 
- muito pequenas (abaixadas, de joelhos ou engatinhando) 
- muito grandes (na ponta dos pés) 
- muito pesadas 
- muito leves 
- arqueadas 
Por fim, peça aos alunos que andem em parafuso. (REVERBEL, 1997,p. 87) 

 

3.1.8 Os Animais Caminham 

 

Este jogo, proposto por Reverbel (1996, p. 57) “desenvolve a 

espontaneidade, imitando modos de locomoção dos animais”, e consiste em o grupo 

caminhar pela sala imitando, individualmente, um animal que desejar enquanto ouve 

um som combinado. Nesta pesquisa utilizei o toque do pandeiro. 

Quando eu não estava tocando o pandeiro, ou seja, no silêncio, todos 

ficavam parados, e um de cada vez mostrava o seu animal caminhando enquanto os 

demais observavam. Quando um educando estava mostrando o seu animal, os 

demais ficavam parados; assim que este educando parava, outra criança começava 

a se movimentar para que todos vissem o seu bicho. Os educandos fizeram de 

conta que eram cachorro, coelho, tigre, garça, gato, sapo, leão, arara, panda, entre 

outros. 
FIGURA 13 – OS ANIMAIS CAMINHAM 

 

 
 

FONTE: O autor (2017) 
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Incluí uma regra no jogo que não estava na proposta original: ao se 

movimentar como o animal era necessário emitir o som do mesmo. 

Após todos terem representados seus animais, pedi para que os educandos 

elegessem qual animal tinha chamado mais a atenção deles. O animal escolhido foi 

o leão e, em seguida, todos fizeram de conta, ao mesmo tempo, que eram esse 

animal, incluindo o som. 

Depois da caminhada com todos sendo o mesmo animal, solicitei que eles 

retornassem ao animal original, cada um com o seu, e encontrassem outro bicho 

igual ou parecido com o seu, formando duplas. 

Por fim, solicitei que todos caminhassem com suas duplas animalescas. 

 

3.1.9 Balão... Balão 

 

Na proposta original, Reverbel e Oliveira (1994) propõem que o grupo esteja 

em círculo, de pé, porém iniciei com todos os educandos se movimentando 

livremente pela sala. 

O restante do jogo seguiu conforme as instruções do original: os educandos 

fizeram de conta que eram balões, iniciando como um balão murcho, vazio. Em 

seguida começaram a receber ar, encher, aumentar de tamanho o máximo possível. 

Por conseguinte, o balão esvaziou lentamente, o ar saiu pela boca, os braços 

ficaram moles, o corpo todo se modificou enquanto o ar saía, até o balão estar 

murcho novamente. 

 

3.1.10 O Balão Vai Subindo... 

 

Este jogo aconteceu logo após o jogo acima, como continuação, porém 

Reverbel e Oliveira (1994) os separam em dois jogos. 

Com os balões murchos, solicitei que eles enchessem novamente, só que 

desta vez tentassem ser bem leves, tão leves que começassem a subir no ar, até os 

balões estarem muito alto. Os educandos ficaram nas pontas dos pés e com os 

braços erguidos para cima, fazendo de conta que eram os balões subindo. Em 

seguida os balões começaram a voar pelo espaço, depois de alguns minutos os 

educandos começaram a soltar o ar pela boca e o balão começou a cair devagar, 
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até todos chegarem ao chão novamente, “dormindo”, como propõem Reverbel e 

Oliveira. 

 

3.1.11 Gato e Rato 

 

Dividi o grupo em duplas, em um círculo. O fato de formar um círculo foi um 

dos maiores desafios deste dia porque todos os educandos tinham acabado de vir 

do parque e estavam extremamente enérgicos. 

Cada dupla era uma toca, os braços de dentro se uniram e os de fora 

ficaram com a mão na cintura, em um formato parecido com a alça de uma xícara. 

 
FIGURA 14 – GATO E RATO 

 

 
 

FONTE: O autor (2017) 
 

Um educando tinha que tentar pegar o outro. A criança que estava sendo 

perseguida era o rato, e o educando que estava perseguindo era o gato. Para não 

ser pego, o rato precisava entrar numa toca, ou seja, unir seu braço ao braço de um 

dos colegas. Assim que isso acontecia, a criança que estava do outro lado da toca 

saía para pegar, continuando a toca com apenas duas pessoas, e quem era gato se 

transformava em rato e começava a fugir, tentando entrar em outra toca. Caso o 

gato pegasse o rato o jogo invertia, quem era gato virava rato e vice-versa. 
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Por exemplo, com nomes fictícios: João e Letícia eram tocas. Maria era rato 

e Pedro era gato. Se Maria encaixasse o braço em João, ela tinha entrado na toca. 

Quem sobrava nesta toca era Letícia, que saía da toca como gato, ou seja, como 

pegadora e Pedro, que era gato, virava rato e começava a fugir de Letícia, com o 

objetivo de entrar em outra toca. 

No primeiro dia em que esta proposta foi realizada muitos educandos não 

ficaram próximos a outro, como tocas. Eles trocavam de lugar com muita frequência, 

e os gritos de torcida para que o gato pegasse o rato, ou para que o rato entrasse na 

toca, fizeram todos dispersar. O principal da proposta aconteceu, mesmo que de 

forma muito bagunçada. Com o passar dos encontros e a repetição da proposta, os 

educandos já conseguiam ficar em duplas, como tocas, o que fez com que todos 

compreendessem melhor o jogo e fossem mais rápidos com o entrar e sair da toca, 

e consequentemente com a mudança de personagem. Os gritos de torcida foram 

uma constante durante todas as vezes que a proposta foi realizada, o que animou os 

encontros e fez com que eles executassem as ações com maior vivacidade. 

 

3.1.12 Histórias Mimadas 01 

 

Reverbel e Oliveira (1994) propõem que a história abaixo seja narrada pelo 

professor, e assim eu o fiz: 

 
Era uma vez duas meninas e um menino que andavam passeando no 
campo. 
Os três iam cantando e dançando. 
Pararam à sombra de uma árvore para merendar. 
Um passarinho assustou-se e voou para longe da árvore. 
Um coelhinho saiu correndo de um buraco que havia no tronco da árvore. 
Que susto! Uma cobra apareceu rastejando em direção à árvore. 
As meninas e o menino saíram correndo, correndo... (REVERBEL; 
OLIVEIRA, 1994, p. 51) 

 

A seguir questionei os educandos sobre QUEM apareceu nesta história, 

ONDE aconteceu a história e O QUE aconteceu na história. Logo após a conversa a 

partir das perguntas expliquei, de maneira simples, que o QUEM são as 

personagens desta história, o ONDE representa o lugar em que acontece a história, 

e O QUE é para saber tudo que acontece na história do princípio até o fim. 

Em seguida, propus aos educandos que representassem esta história, sem 

palavras, o que Reverbel chama de História Mimada. Ao aceitarem a proposta, as 
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personagens foram divididas de acordo com as escolhas das crianças e a história foi 

representada, corporalmente, sem palavras. 

Na primeira rodada eu reli a história enquanto os educandos a 

representavam, no final, quando as meninas e o menino saíram correndo, todos os 

educandos começaram a correr também. Conversamos sobre as ações de cada 

personagem e a sequência da história. Repetimos mais uma vez comigo lendo para 

que eles representassem. Por fim, propus que eles fizessem sem que eu lesse, e 

sem que eles falassem, concentrando-se na sequência de ações, algo que foi 

realizado por eles de forma muito boa para uma primeira tentativa de seguir uma 

sequência. 

 
FIGURA 15 – HISTÓRIAS MIMADAS 01 

 

 
 

FONTE: O autor (2017) 
 

3.1.13 Histórias Mimadas 02 

 

Reverbel propõe que o professor narre outra história, e assim eu o fiz. Avisei 

que todos eram gaivotas nesta nova história, e que enquanto eu lia eles executariam 

a história, já na primeira vez. 

Fiz a narração em voz alta, clara e com pausas bem marcadas para cada 

situação, dando tempo para que os educandos trocassem de personagem e 

pudessem fazer de conta que eram as gaivotas, o mar, os peixinhos, etc. 
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As gaivotas estão voando. O dia está bonito, o vento sopra devagar, o mar 
está calmo. 
As gaivotas voam em direção ao mar. Elas estão leves, leves. 
As gaivotas chegam no mar. 
As gaivotas olham as ondas do mar para procurar peixinhos, mas não 
avistam nenhum. 
Continuam procurando e, às vezes, elas se equilibram no ar. 
Oba! Lá vai um cardume de peixinhos! 
As gaivotas voam sobre os peixinhos, lutam com eles, tiram-nos d'água, 
engolem os coitadinhos e voltam a voar de barriga cheia. (REVERBEL; 
OLIVEIRA, 1994, p. 52) 

 

Em seguida, conversei sobre QUEM apareceu nesta história, ONDE 

aconteceu a história e O QUE aconteceu na história. 

 
FIGURA 16 – HISTÓRIAS MIMADAS 02 

 

 
 

FONTE: O autor (2017) 
 

Por fim, solicitei aos educandos que representassem a história sem falas e 

sem que eu fizesse a leitura, como uma História Mimada, centrados na sequência a 

ser seguida. Como os educandos estavam extremamente agitados neste dia, esta 

segunda História Mimada não aconteceu, pois todos começaram a voar como 

gaivotas e ficaram voando sem que a história tivesse sequência. Por já ter passado 

o horário de fim do encontro, optei por não realizar novamente esta última parte, 

findando o encontro com todos voando como gaivotas. 

 



74 
 

3.1.14 Cada Nariz e Seu Bicho 

 

Este perforjogo é uma adaptação feita por mim a partir da música homônima 

da cantora blumenauense Nana Toledo.  

Primeiramente, todos escutaram a música e identificaram os bichos que 

apareceram nela. 

 
Cada Nariz e Seu Bicho 
 
Cada bicho tem seu nariz 
Cada nariz tem o seu bicho 
Veja o exemplo do tamanduá 
Bandeira dá fuçando formiga a a 
 
Cada bicho tem sua tromba 
Cada tromba tem o seu bicho 
Veja o exemplo do elefante 
E da anta que trombada dá a a a 
 
Cada bicho tem seu focinho 
Cada focinho tem o seu bicho 
Veja o exemplo do porquinho 
Que focinho engraçadinho há há há 
 
Cada bicho tem o seu cheiro 
Cada cheiro vem de um bicho 
Veja o exemplo do gambá 
Que se defende com sua catinga a a 
   
Cada bicho tem um bom nariz 
Cada nariz tem um bom bicho 
Veja o exemplo do cachorro 
Que fareja fareja au au au 
 
Cada bicho tem seu nariz 
Cada nariz tem o seu bicho 
Veja o exemplo do bicho-meleca 
Ele mora no seu nariz ai ai ai (TOLEDO, 2002) 

 

Após ouvirem pela primeira vez e identificarem os animais, a música foi 

repetida e, enquanto escutavam, os educandos fizeram de conta que eram os 

animais que apareceram na música, cheirando como estes animais, e virando outro 

animal cada vez que um novo som aparecesse na música. 

 

3.1.15 Pássaros 
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Como no perforjogo anterior, este é uma adaptação feita por mim a partir da 

música homônima da cantora Nana Toledo. 

Todos escutaram a música prestando atenção na história que acontece. 
 
Pássaros 
 
Pássaros, pássaros 
Voam  livremente 
Vivem a cantar 
 
Pássaros, pássaros 
Voam livremente 
Vivem a cantar 
 
Pássaros, pássaros 
Gostam de brincar 
Com o vento, com as flores 
Vivem dançando pelo aaaaar 
 
Pássaros, pássaros 
Voam livremente 
Vivem a cantar 
 
Pássaros, pássaros 
Presos não querem ficar 
Precisam voar pelos céus 
Com seus amigos cantaaaaar (TOLEDO, 2002) 

 

Depois questionei sobre QUEM apareceu nesta história, ONDE aconteceu a 

história e O QUE aconteceu na história. Após esta conversa os educandos se 

dividiram entre os personagens que apareceram e, enquanto a música tocava 

novamente, eles representavam a história. 

Em seguida todos sentaram e combinaram a sequência desta história, 

elencando até cinco pontos que precisavam acontecer. Por fim, após a sequência 

estar combinada, os educandos, sem a música, executaram a mesma história do 

início até o fim da sequência. 

 

3.1.16 Faz-de-conta 

 

Na proposta de Reverbel e de Oliveira (1994) os educandos ficam em 

círculo, sentados no chão, porém como o pandeiro foi incluído neste jogo, decidi 

iniciar a partir de uma caminhada no espaço. 

Enquanto os educandos caminhavam expliquei que quando eles ouvissem a 

batida do pandeiro eles deveriam fazer de conta que eram outras coisas, fosse 
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animal, planta, objeto, seres humanos, etc. Antes de tocar o pandeiro, disse o que 

eles deveriam fazer de conta que eram e solicitei que escolhessem uma das opções 

que eu daria. As transformações aconteceram conforme a proposta de Reverbel e 

de Oliveira: 1) reis ou rainhas; 2) idosos ou idosas; 3) árvores ou caracóis; 4) 

pássaros ou sapos; 5) rios ou montanhas; 6) carros ou aviões. 

Após a primeira grande rodada em que eles escolheram uma das opções 

apresentadas por mim nas seis sub-rodadas pontuadas acima, eu inclui algumas 

ações que foram executadas: 1) rei e rainha se abraçando; 2) idoso dando comida 

na boca da velha; 3) árvores crescendo; 4) carro em alta velocidade; 5) caracóis 

andando devagar em círculos; 6) aviões aterrissando; 7) rios enchendo; 8) sapos 

pulando; 9) passarinhos dormindo. 

 
FIGURA 17 – FAZ DE CONTA 

 

 
 

FONTE: O autor (2017) 
 

Esta é uma proposta que envolve todos os educandos com muita facilidade, 

porque fazer de conta é algo habitual nesta faixa etária. 

 

3.1.17 Trabalho Preliminar 

 

A sequência abaixo segue, de maneira adaptada para a Educação Infantil, a 

proposta de Spolin (2008) e foi utilizada nesta pesquisa com o intuito de iniciar uma 



77 
 

compreensão dos códigos/elementos do teatro. É imprescindível que o professor 

esteja aberto e atento ao que dizem as crianças, para poder conduzir a conversa da 

melhor maneira possível, instigando as crianças a descobrirem esses elementos do 

teatro, e foi assim que tentei agir durante toda esta conversa. 

Iniciei o diálogo questionando aos educandos se eles gostavam que outras 

pessoas lessem histórias para eles. Obtive resposta positiva. Em seguida perguntei 

o que eles faziam enquanto essa outra pessoa (mãe, pai, professores) lia para eles, 

e tive como resposta “a gente fica em silêncio”, então questionei o motivo deles 

ficarem em silêncio, e ouvi que era para poder escutarem as histórias. Continuei a 

conversa questionando o que esta pessoa precisa fazer primeiro para poder ler uma 

história para eles, foram duas as respostas que ouvi, quase de imediato: a primeira 

foi “lê o livro” e a segunda, “abrem o livro”, sendo esta última a resposta que Spolin 

indica como ideal para continuar a conversa. Em seguida, uma criança disse que é 

necessário primeiro colocar os óculos, o que não deixa de ser verdade dependendo 

de quem lê o livro para ela. 

Logo após, fiz um paralelo com o teatro, informando as crianças que no 

teatro nós também temos uma história que será contada e que também precisamos 

abrir o nosso livro antes de começar, só que no teatro abrimos as cortinas ou 

ascendemos as luzes. Como normalmente nas salas de aula não há cortinas de 

teatro, estabelecemos, nesta conversa, o código de ascender as luzes para iniciar a 

história, começar a cena. 

Até este momento todos os educandos estavam muito atentos e 

participativos, porém, houve um início de desconcentração por parte deles. Para ver 

se eles compreenderam o que havia sido conversado até aqui, principalmente sobre 

o código estabelecido, perguntei o que iríamos fazer para começar as nossas 

histórias, e obtive como resposta de um educando “ascender as cortinas”, o que fez 

todos os demais rirem, e em seguida falarem “ascender as luzes”. 

Para relembrar os conceitos de Onde, Quem e O Que, já explorados em 

outros exercícios, mas ainda não conversado sobre eles, questionei se os 

educandos conheciam a história Os Três Porquinhos. Todos responderam 

positivamente, e começaram, de maneira tumultuada, a me contar a história, um 

querendo sobrepor a voz do outro. Como não havia possibilidade de continuar a 

conversa, porque o desejo deles de contar a história dos três porquinhos para mim 

era tão forte, optei por deixar que eles me contassem a história, e assim o fizeram. 
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Com isso, consegui utilizar as falas dos educandos para conectar a história que eles 

haviam acabado de me contar com os conceitos/elementos que eu desejava discutir, 

o que fez todos participarem de maneira entusiasmada. 

Continuei a conversa perguntando se caso a professora, mãe, pai, lesse a 

história bem baixinho eles conseguiriam ouvir, conversando assim sobre a 

importância de falar alto para o público compreender. Uma educanda me interpelou 

durante a conversa dizendo que não precisaria falar alto porque tem microfone nas 

apresentações. Sendo esta a prática corriqueira das escolas, expliquei que no teatro 

evita-se utilizar microfones e que dentro de sala não usaríamos, por isso era 

importante falar alto para que todos pudessem ouvir. 

Perguntei às crianças se quando uma pessoa conta uma história para elas, 

ela fala baixo ou alto para que todos possam ouvir, com a resposta positiva 

sobrefalar alto, expliquei que no teatro é igual, reafirmando que para que as pessoas 

que estão assistindo, chamadas de público ou plateia, pudessem ouvir nós 

precisaríamos falar alto. 

Por fim, perguntei se no teatro a plateia só ouve a história, como alguém 

lendo um livro pra elas, ou se o público também vê a história acontecendo. Obtive 

como resposta que as pessoas que assistem também veem a história acontecendo. 

Como propõe Spolin, ressaltei nesta conversa que a plateia vê tudo que acontece, 

presta atenção também nos corpos. 

 
Uma plateia vê o que vocês fazem, os personagens andando pra lá e pra 
cá, fazendo coisas e falando uns com os outros. Então, o jeito de divertir 
uma plateia é mostrar as coisas da melhor forma que vocês puderem e 
compartilhar com eles tudo o que vocês fazem no palco. (SPOLIN, 2008, p. 
271) 

 

Nesta conversa preliminar estabeleci com eles o elemento teatral de 

ascender as luzes para a história começar, e iniciamos uma compreensão de que 

tudo que acontece em cena é importante, que o nosso corpo todo comunica a 

história. 

 

3.1.18 Era Uma Vez 

 

Este exercício, proposto por Spolin (2008), iniciou na sequência do descrito 

acima, tendo o foco, agora, a criação de cena pelos educandos. Como foi a primeira 



79 
 

vez que eles criaram sem estímulos externos partimos de algo que eles dominavam, 

sendo a proposta uma criação de cena que acontecesse dentro de uma sala de 

aula, bem próximo do dia-a-dia deles. Adaptei a proposta de Spolin para instiga-los a 

criar uma sequência para a história e, depois da sequência criada, que a história 

tivesse início apenas após o ascender das luzes. 

Iniciei questionando qual era a primeira coisa que eles faziam ao chegar na 

escola, obtive como resposta que eles leem, continuei questionando o antes de 

lerem, e fui conduzindo os questionamentos sobre o que acontece desde que eles 

chegam na escola, estabelecendo, pela primeira vez, uma sequência de ações a ser 

executadas: chegar na escola; entrar na sala e dar bom dia para a professora; 

guardar as mochilas; ler a história; tomar café da manhã; e brincar. 

Em seguida, questionei quem eram as pessoas que trabalhavam nesta 

escola e que passavam por ela, quem estava na sala de aula, etc., levantando, 

assim, possibilidades de personagens. Os educandos decidiram por: professores, 

alunos e familiares. Quem queria ser professor se posicionou em um canto da sala, 

os alunos em outro, e os familiares em outro, assim foram distribuídas as 

personagens de acordo com a vontade dos educandos. 

Logo após, instiguei os educandos a pensarem o que essas pessoas 

estariam fazendo na escola, e após uma breve conversa todos se posicionaram para 

realizar a sequência pré-estabelecida. Ao ascender as luzes, a história começou, 

com os educandos livres para mostrar como funciona a sala de aula deles. 

Os educandos realizaram a história com ótima desenvoltura, uma vez que 

dominavam o dia a dia da escola. A realização desta sequência foi tão divertida, que 

eles me pediram para repetir, só que trocando as personagens. Quem era professor 

queria ser aluno ou familiar, e assim com todos os demais. A única interferência que 

fiz foi sobre o final da história, questionando-os como ela terminaria enquanto a 

executavam, e eles decidiram que os pais e as mães retornariam à escola para 

buscar seus filhos. 

Por fim, dividi, aleatoriamente, a turma em dois grandes grupos para 

executarem a mesma sequência previamente combinada, porém desta vez um 

grupo ficou sentado assistindo e outro grupo executou as ações. Depois da primeira 

apresentação o grupo que estava assistindo realizou a sequência e quem havia 

apresentado sentou para assistir. Neste momento, novamente, todos mudaram seus 

personagens, pois a base era a sequência de ações. 
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FIGURA 18 – ERA UMA VEZ 

 

 
 

FONTE: O autor (2017) 
 

3.1.19 Fotografia para o Programa Performativo Para a Educação Infantil 

 

Neste perforjogo, criado por mim no decorrer das aulas que leciono 

semanalmente, o grande grupo foi dividido em dois grupos menores, um deles ficou 

sentado para assistir enquanto o outro executava-o. Como realizei esta proposta em 

mais de um encontro desta pesquisa, não relatarei as histórias por eles criadas, mas 

explicarei o fio condutor de criação que se repete como proposta de perforjogo. 

Primeiro realizei a Dança Maluca, enquanto tocava o pandeiro os educandos 

se movimentavam pela sala com todas as partes do corpo. Assim que eu parava de 

tocar o pandeiro, todos ficavam estáticos, paravam do jeito que estavam, ou seja, 

torando-se imagens congeladas, como fotografias individuais. As crianças que 

estavam sentadas, observando a realização da Dança Maluca, agora, definiam a 

personagem de cada um que estava participando do perforjogo a partir das 

fotografias individuais. 
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FIGURA 19 – FOTOGRAFIA PARA O PROGRAMA PERFORMATIVO PARA A EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

 

 
 

FONTE: O autor (2017) 
 

Após todos terem suas personagens, eu os questionava sobre qual o local 

em que todas essas personagens poderiam estar. Neste momento, tanto as crianças 

sentadas quanto as crianças que estavam estáticas, definiam o local, sempre 

tentando chegar a um consenso entre elas, evitando assim que algum educando 

desistisse de fazer o perforjogo. 

Depois, a partir dos meus questionamentos, as crianças escolhiam a 

sequência de entrada em cena de cada personagem, decidindo se algum deles já 

começava em cena ou se todos entravam no espaço inicialmente vazio, e em qual 

momento entravam, criando, assim, uma sequência de ações a ser seguida, com ou 

sem falas, isso dependia de cada dia e grupo que estivesse em cena. Tentei, em 

todos os encontros que este perforjogo foi realizado, manter uma sequência de 

ações que não tivesse menos de cinco ações e nem mais de dez, para que as 

crianças tivessem por onde transitar na cena sem ser algo muito rápido, nem muito 

duradouro, e possibilitando vários momentos de liberdade entre uma ação e outra. 

Logo após a criação as crianças ensaiavam uma ou duas vezes, no máximo, 

e apresentavam para os demais. Por fim, o grupo que apresentava primeiro, iria 

sentar e assistir, e o grupo que estava sentado, seria o próximo a realizar o 

perforjogo, iniciando sempre com a Dança Maluca. 
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4 ENTRE A PROPOSTA E O FACTUAL: ANÁLISE DO PROGRAMA 
PERFORMATIVO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
Estudar Performance é interessar-se por marcas identitárias que remodulam 
e ressignificam sujeitos, considerando seus corpos e suas narrativas com 
base em diferentes papéis sociais que exercem e/ou lugares sociais que 
ocupam. É aí que se torna central compreender a Performance como 
fronteira entre arte e vida, na qual há lugar para resistências, diferenças e 
críticas culturais. (GONÇALVES; GONÇALVES, 2018, p.141) 

  

A análise aqui realizada está ancorada nos Estudos da Performance e nos 

Estudos de Bakhtin e o Círculo, pois ambos “trazem a possibilidade de integrar o 

subjetivo com a realidade, de reclamar um necessário esclarecimento sobre as 

opções que a escola apresenta e de entender o sujeito e seu corpo presentes na 

escola” (SANTOS, 2017, p. 43). 

A performance é estabelecida como um conceito em formação, como algo 

inacabado, um processo contínuo de relação com o outro, e ela dialoga com a 

Educação Infantil ao possibilitar que as crianças na pequena infância compreendam, 

a partir de seus corpos, o desenvolvimento de seu ser, também inacabado e em 

processo contínuo de formação em relação com o outro ser, que encontra-se em 

processo semelhante. 

Essa é também uma das bases dos Estudos de Bakhtin e o Círculo, pois a 

constituição do sujeito se dá em relação com o(s) outro(s), e estas relações 

dialógicas vão formando o seu mundo interior, que nunca está acabado, fechado, 

mas em uma contínua formação a partir do contato com diferentes vozes sociais que 

compõe a realidade em que o sujeito está imerso.  

Não apenas a performance, o dialogismo bakhtiniano – como princípio de 

constituição do sujeito –, e a criança estão em um processo contínuo de formação, 

mas também a educação está em um constante vir a ser, uma contínua 

transformação a partir do contato com a diversidade das vozes sociais. 

 
A conexão entre performance e educação surge não de maneira 
sistemática, mas aberta, que possibilita pensar a escola e seus sujeitos a 
partir das vivências e experiências de seus corpos. Essas vivências passam 
pelas vias do cotidiano e suas experiências organizam aberturas para um 
processo que transforma, que modifica e que traz a noção de alteridade. 
Ambas evidenciam uma forma comunicativa, que atravessa essa 
singularidade e estabelece uma possibilidade de contato, que choca a 
realidade de um sujeito com outras realidades, de outros sujeitos. 
(SANTOS, 2017, p. 33) 
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A análise do Programa Performativo Para a Educação Infantil deste capítulo 

aborda tanto essa abertura de se pensar a escola e a constituição do sujeito a partir 

do contato com os corpos do outro, quanto a compreensão, ou não, das crianças 

sobre os elementos teatrais explorados durante a pesquisa. Ambas vertentes de 

análise se dão a partir dos enunciados dos educandos e educandas. 

Nos estudos da linguagem não há um consenso sobre o conceito de 

enunciado. Brait e Melo (2016, p. 63, grifos das autoras) afirmam que “grosso modo, 

é possível dizer que enunciado, em certas teorias, equivale a frase ou sequências 

frasais”. De fato, é um conceito amplo, empregado e definido de forma muito 

polissêmica. 

Ao direcionar o foco para a Educação Infantil “precisamos levar em 

consideração que as muitas vozes que vem do enunciado infantil não são apenas 

vozes da oralidade. Em diversas ocasiões são vozes corporais, físicas e emocionais 

que se expressam através da corporeidade infantil” (KOEHLER; GONÇALVES; 

GONÇALVES, 2018, p. 132). Aspectos culturais e inter-relacionais inundam, 

diariamente, o corpo e o pensamento da criança constituindo, assim, esta 

corporeidade infantil que enuncia sobre seu mundo interior e exterior. 

Não apenas nos Estudos de Bakhtin e o Círculo que o enunciado é 

empregado de forma ampla, tanto na sua definição quanto nas suas ramificações 

denominativas: enunciado/discurso/texto. Nos Estudos da Performance o 

enunciado/discurso/texto também é amplo em sua definição e emprego, como nos 

aponta Richard Schechner. 

 
Quando digo texto eu não me refiro apenas ao o que foi escrito com 
palavras. Existem múltiplos textos, alguns são escritos; outros, dançados; 
outros são apenas gestos; outros, lugares; alguns textos são processos de 
crescimento, de florescimento e decadência. Texto é uma palavra 
relacionada com uma outra, têxtil, ou fiar, fabricar tecido de diferentes fios. 
Esse é o significado de texto que eu trago comigo. Múltiplos fios são 
tramados e destramados em diferentes tecidos de ação e significado. 
Ensinar é um texto-tecer. (SCHECHNER, 2010, p. 30) 

 

Na análise desta dissertação o enunciado/discurso/texto será compreendido 

como corporeidade infantil em performance. É pelas vias do corpo, ou seja, a partir 

dos apontamentos corporais da criança durante a execução da performance, que se 

analisará tanto os elementos teatrais explorados, quanto as vozes sociais que a 

constituem. 
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No caso da Performance enquanto discurso, é importante que se assuma 
que ela se constitui enquanto forma material de significação do sujeito no 
mundo; forma esta, transpassada por seu corpo, em formulação inscrita em 
um espaço-tempo. (GONÇALVES; GONÇALVES, 2018, p.143). 

 

No nono e último encontro da pesquisa, realizado no dia 15 de agosto de 

2017, após os educandos terem contato com os elementos e já terem experenciado 

a criação de alguns Programas Performativos Para a Educação Infantil, foi realizado 

o levantamento do corpus desta pesquisa. Para compreender melhor como se 

chegou ao corpus descrevo, a seguir, de forma resumida, o último encontro. 

Os educandos chegaram na sala e deixaram suas meias, tênis, chinelos no 

tapete específico para isto, ritual este acordado com eles desde o primeiro encontro. 

Em seguida alongamos, separadamente, algumas partes do corpo (cabeça, ombros, 

braços, mãos, quadris, pernas e pés). Na sequência, para aquecer o corpo e deixá-

lo ativo para criação, realizamos o jogo Pega-Pega Jacaré, descrito no item 3.1.4. 

Depois a turma foi dividida em dois grupos, aleatoriamente, e realizamos – um grupo 

por vez – o perforjogo intitulado por mim de Fotografia para o Programa 

Performativo Para a Educação Infantil, descrito no item 3.1.19, e, logo após, criou-

se, a partir da imagem estática do perforjogo, a sequência dos Programas 

Performativos Para a Educação Infantil para serem executadas. 

Para esta pesquisa os nomes dos educandos e educandas foram 

substituídos pela palavra Criança seguida de um número, sendo a numeração 

definida no primeiro encontro desta pesquisa seguindo a sequência de manifestação 

nominal de cada educando durante o jogo 3.1.1 denominado “Apresentação”. O 

Programa Performativo Para a Educação Infantil 01 foi criado e executado por seis 

educandos/as, sendo eles: Criança 01, Criança 03, Criança 09, Criança 12, Criança 

15 e Criança 16. O Programa Performativo Para a Educação Infantil 02 foi criado e 

executado por cinco educandos/as: Criança 02, Criança 04, Criança 07, Criança 08 

e Criança 13. Três educandos/as faltaram no último encontro (Criança 05, Criança 

06 e Criança 14), e dois educandos/as não quiseram participar da criação e 

execução dos Programas Performativos (Criança 10 e Criança 11), decisão esta 

respeitada por mim ao compreender que o tempo destas crianças para tal exercício 

era diferente das demais. 
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Em seguida, convidou-se a coordenadora pedagógica do Centro de 

Educação Infantil para assistir, ao lado dos educandos, as apresentações dos dois 

Programas criados. Por fim, organizamos a sala, as crianças colocaram as meias e 

calçados, conversamos e nos despedimos. 

A proposta inicial desta pesquisa era analisar todos os Programas 

Performativos Para a Educação Infantil que viessem a ser criados no último 

encontro, porém, ao assistir a gravação em vídeo dos 02 Programas criados pude 

perceber uma interferência feita por mim durante a execução do Programa 01. Uma 

das ações deste Programa era a luta entre a Criança 09 e a Criança 12, e enquanto 

elas executavam sua ação durante a apresentação eu interferi perguntando “como 

acaba?”. Tal pergunta é habitual durante a criação e ensaio dos Programas ao 

perceber que algumas crianças adentram no universo do faz de conta alongando, 

assim, o desenrolar da história e comprometendo a execução do Programa. 

Por ter interferido durante a apresentação, optei por descartar a análise do 

Programa Performativo Para a Educação Infantil 01 por considerar que tal ação 

afeta diretamente os resultados deste Programa. Não seria possível analisar as 

materialidades do Programa 01 com tal interferência minha no resultado da 

pesquisa. Sendo assim, a análise deste capítulo se dará sobre as materialidades 

surgidas durante a execução do Programa 02. 

A primeira parte da criação do Programa é a realização da Dança Maluca, 

descrita no item 3.1.5. A proposta é que ao tocar o pandeiro todas as crianças se 

movimentem e ao parar todas fiquem estáticas. Nesta realização, retornei ao toque 

do pandeiro algumas vezes mais que o habitual, alterando o ritmo e tentando propor 

quebras de movimentos corporais já pré-estabelecidos pelos educandos, algo difícil 

de ser modificado, pois por já conhecer o processo de criação muitos educandos 

param seus corpos de maneira a induzir quem está na plateia a escolher 

determinados personagens para eles. 

Essa quebra é um processo longo e difícil, mas que com o passar do tempo, 

nos encontros de teatro, os educandos de Educação Infantil começam a 

compreender o quão divertido e interessante é a liberdade corporal para a criação 

de ações e personagens sem interferência prévia da mente. 

Por fim, ao parar de tocar o pandeiro, todos os educandos ficaram estáticos, 

como se pode observar na imagem a seguir: 
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FIGURA 20 – PROGRAMA PERFORMATIVO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 02 – FOTOGRAFIA 
 

 
 

FONTE: O autor (2017) 
 

Os educandos que estão na plateia, observando os corpos das crianças em 

cena, definiram quais personagens cada uma executará durante o Programa 

Performativo Para a Educação Infantil 02, ficando assim: 1) Lutador 01 (menino de 

camisa azul); 2) Lutador 02 (menino de camisa verde); 3) Mulher com Frio (menina 

de camisa rosa); 4) Mulher Parada (menina de camisa listrada); 5) Bailarina (menina 

de camisa amarela). 

É possível perceber, como citado anteriormente, uma indução corporal da 

Criança 08 e da Criança 13 para que as personagens escolhidas para elas fossem 

lutadores, como assim o foram. Este processo de liberdade corpórea em que a 

criança não pensa em como parar é longo e, nesta pesquisa, por seu tempo curto, 

não se concretizou com todos os educandos. 

A partir das imagens corporais acima, instigados por mim, os educandos – 

tanto os que estavam na plateia, quanto os que estavam em cena – criaram a 

sequência de ações a ser executada no Programa Performativo, ficando assim: 

1) entra Mulher com Frio; 

2) entra Lutador 01 e faz carinho na mulher com frio; 

3) entra Bailarina dançando; 

4) Lutador 01 dá um abraço na Bailarina; 

5) entra Mulher Parada e o Lutador 01 dá um abraço nela; 
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6) Mulher Parada fica parada ao lado da Bailarina; 

7) entra Lutador 02 e luta com Lutador 01; 

8) Lutador 01 vence a luta; 

9) Lutador 01 dá um abraço na Bailarina e na Mulher Parada; 

A cada nova ação criada, os educandos em cena a realizavam. Em seguida, 

parávamos, eu os questionava o que aconteceria, e a próxima ação era escolhida e 

efetivada. Após todas as ações criadas, foi realizado um ensaio. Como este primeiro 

ensaio foi ótimo, não houve a necessidade de se fazer outro, sendo a apresentação 

do Programa realizada logo em seguida. 

A seguir exponho, com descrições e fotos, a apresentação/execução de 

ações do Programa Performativo Para a Educação Infantil 02, que teve 59 segundos 

de duração e foi registrado em vídeo. 

Eu, professor, apaguei as luzes da sala e todos os educandos se 

posicionaram fora de cena, no lado esquerdo da sala. Dois deles – Criança 08 e 

Criança 13 – se mantiveram em cima do tapete que delimita o espaço de 

apresentação, não estando dentro do espaço de cena, e nem fora, ficando entre as 

duas possibilidades. 

Em seguida eu acendi as luzes e a Criança 02 (Mulher com Frio) entrou em 

cena. 

 
FIGURA 21 – PROGRAMA PERFORMATIVO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 02: AÇÃO 01 

 

 
 

FONTE: O autor (2017) 
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Assim que a Criança 02 entrou no espaço de cena a Criança 08 (Lutador 01) 

correu em sua direção e entrou em cena também. Quando a Criança 02 se 

posicionou no centro do espaço, a Criança 08 já estava na sua frente e, 

gestualmente, cruzando seus braços na frente de seu corpo, lembrou a Criança 02 

que ela estava com frio. 

A Criança 02 cruzou seus braços e, instantaneamente, a Criança 08 abriu 

seus braços e deu um abraço forte nela. Em seguida começou a acarinhar a Criança 

02 com suas mãos, iniciando pelos braços. Assim que começou a acariciar a 

Criança 02, a Criança 08 olhou para o professor que se encontrava do lado 

esquerdo da cena observando a apresentação, sem parar de realizar sua ação. 

  
FIGURA 22 – PROGRAMA PERFORMATIVO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 02: AÇÃO 02 

 

 
 

FONTE: O autor (2017) 
 

O Lutador 01 seguiu fazendo carinho na Mulher com Frio, por todo o corpo, 

passando pelos quadris, pernas e costas. A Criança 08 deu três voltas ao redor da 

Criança 02 acarinhando seu corpo com frio. Enquanto realizava sua ação, a Criança 

08 intercalava seu olhar entre o professor e as educandas que entrariam em cena 

em seguida. 

Ao findar a terceira volta, entraram em cena, saltitantes, a Criança 07 

(Bailarina) e a Criança 04 (Mulher Parada). 
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FIGURA 23 – PROGRAMA PERFORMATIVO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 02: AÇÃO 03 e 04 

 

 
 

FONTE: O autor (2017) 
 

Enquanto a Bailarina e a Mulher Parada se posicionavam em cena, o 

Lutador 01 as seguia. Assim que ambas pararam o Lutador 01 abraçou a Bailarina. 

 
FIGURA 24 – PROGRAMA PERFORMATIVO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 02: AÇÃO 05 

 

 
 

FONTE: O autor (2017) 
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Logo em seguida, o Lutador 01 (Criança 08) abraçou a Mulher Parada 

(Criança 04). 

 
FIGURA 25 – PROGRAMA PERFORMATIVO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 02: AÇÃO 06 

 

 
 

FONTE: O autor (2017) 
 

Ao findar o abraço na Criança 04, a Criança 08 olhou rapidamente para mim, 

professor, e em seguida seu olhar buscou a Criança 13, que deveria entrar em 

seguida, mas estava distraída olhando para fora de cena. Gesticulando com o braço 

direito levantado e sussurrando o nome da Criança 13, a Criança 08 a chamou para 

a cena: “Criança 13 vem”. Intercalando seu olhar entre o professor e o educando, a 

Criança 08 gesticulou e sussurrou três vezes, mas a Criança 13 não percebeu, até 

que a Criança 08 repetiu em voz alta: “Criança 13 vem”. 

A Criança 13 percebeu que foi chamada, olhou para mim, professor, sorriu e 

entrou em cena como Lutador 02, levantando seus braços e pulando. 

 
FIGURA 26 – PROGRAMA PERFORMATIVO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 02: AÇÃO 07 
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FONTE: O autor (2017) 
 

O Lutador 01 correu em direção ao Lutador 02 e ambos começaram a lutar. 

O Lutador 01 agarrou o Lutador 02 e o empurrou contra o chão, nos pés da Mulher 

com Frio. 

 
FIGURA 27 – PROGRAMA PERFORMATIVO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 02: AÇÃO 08 

 

 
 

FONTE: O autor (2017) 
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Ao empurrar a Criança 13 no chão, a Criança 08 comemorou, olhando 

novamente para mim, professor, e voltando a comemorar. Ao não obter nenhuma 

indicação minha, a Criança 08 olhou para a Criança 13 no chão (que está sorrindo) e 

correu para abraçar a Criança 07 e a Criança 04, Bailarina e Mulher Parada 

respectivamente. 

 
FIGURA 28 – PROGRAMA PERFORMATIVO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 02: AÇÃO 09 

 

 
 

FONTE: O autor (2017) 
 

Eu fui até o interruptor, apaguei as luzes e disse: “palmas pra eles”. Assim 

que as luzes apagaram, antes mesmo de eu solicitar as palmas, as crianças que 

estavam na plateia iniciaram os aplausos, seguidos de gritos de comemoração pelas 

crianças que estavam em cena. Finalizei solicitando que todos sentassem na plateia 

para conversarmos sobre a cena/performance que acabara de ser apresentada. 

Durante os encontros desta pesquisa foi introduzido, de maneira lúdica, 

alguns elementos teatrais que possibilitem as crianças a compreenderem o fazer 

artístico teatral e a leitura destes elementos em apresentações que vierem a ter 

contato. São eles: personagem (Quem); local da história (Onde); acontecimentos da 

história (O Que); espaço de cena; e o código para iniciar e finalizar as histórias 

(acender e apagar as luzes). A seguir analisarei a reverberação corporal destes 

elementos na apresentação do Programa Performativo Para a Educação Infantil 02. 
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O primeiro a ser analisado é o elemento Personagem (Quem). Este 

elemento pode ser compreendido, de acordo com uma das definições apresentadas 

pelo dicionário Michaelis (2015), como “cada um dos papéis que um ator ou atriz 

representa baseado em figuras humanas imaginadas por um autor”. Por mais que 

nesta pesquisa as personagens criadas pelas crianças são baseadas em figuras 

humanas, o termo personagem é muito mais amplo e abrangente, principalmente 

quando trabalhado com crianças. PAVIS (2011, p.285) afirma que “no teatro, a 

personagem está em condições de assumir os traços e a voz do ator”, sendo esta 

uma das bases aqui utilizadas, pois, a partir do corpo da criança (traços e voz) o faz 

de conta possibilita que os educandos sejam figuras humanas, animalescas, objetos, 

plantas, seres reais ou ilusórios, etc. A personagem emerge, nesta pesquisa, da 

proposta de Viola Spolin, ou seja, do Quem baseado muito mais nos 

relacionamentos destes seres do que na figura em si. Não há, nesta pesquisa, uma 

discussão de construção da personagem como pensada habitualmente no teatro, o 

que há é um levantamento de possibilidades de figuras a partir da corporalidade da 

criança e, principalmente, em como essas figuras irão se relacionar. 

 
Lembre-se, como a maioria dos alunos sabe que o personagem é a 
essência do teatro, esta ausência de discussões diretas sobre o 
personagem pode confundi-los muito até que eles comecem a ver o 
personagem emergir dos relacionamentos. (SPOLIN, 2008, p. 230) 

 

Ao pensar Personagem (Quem) na Educação Infantil não temos como 

delimitar a compreensão deste termo como está no dicionário, precisamos 

compreender a personagem em uma perspectiva ampla que, assim como a 

performance, vai além do campo do teatral, numa vasta mistura entre realidade e 

ficção, em uma extensa possibilidade de experimentações corporais. 

 
Os diferentes experimentos corporais na Educação Infantil dão às crianças 
a [cor]possibilidade de novas experiências. Ao experimentar personagens , 
ao se colocar no lugar do outro, através dos jogos/brincadeiras/cantigas, as 
crianças produzem sentidos, criam e recriam a partir das realidades, através 
dos diálogos corporais (em uma faixa etária menor), e diálogos corporais e 
orais (em uma faixa etária maior), ressignificando e reconstruindo situações, 
dando possibilidade de compreenderem o mundo a partir de uma relação 
mais sensível. (KOEHLER; GONÇALVES; GONÇALVES, 2018, p. 132) 

 

Durante a execução do Programa Performativo Para a Educação Infantil 02 

é possível verificar corporalmente a permanência das crianças nas propostas de 
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personagens pré-estabelecida, principalmente na Criança 02 (Mulher com Frio), que 

durante toda a apresentação se manteve com os braços cruzados, gesto que para 

ela representava o frio que a sua personagem, naquela relação apresentada na 

performance, estava sentido. Em alguns momentos durante a execução do 

Programa ela balançou o corpo, sorriu, se divertiu, mas não descruzou os braços até 

as luzes apagarem. 

A gestualidade escolhida pela Criança 02, e incentivada pela Criança 08, 

para transmitir a quem assiste a apresentação do Programa Performativo que sua 

personagem sentia frio, pode ser compreendida como um código social já 

estabelecido entre ela e seus pares para comunicar o que está sentindo no seu dia a 

dia. Através da sua percepção sobre si e seus colegas, a Criança 02 sabe que este 

gesto comunica, trazendo-o, assim, para cena/performance. 

 
Mais do que dispostos em uma sala de aula, os corpos dos diferentes 
sujeitos da Educação vinculam-se compartilhando histórias, movimentos, 
gestualidades, ficções de si e pontos de vistas sobre seus pares. 
(GONÇALVES; GONÇALVES, 2018, p.146) 

 

A Criança 08 (Lutador 01), que esteve em cena desde o princípio e teve 

papel central na história, também se manteve na personagem criada na maioria do 

tempo, porém, em alguns momentos ficou claro o período de transição entre o jogo 

dramático e o jogo teatral que esta criança se encontra, pois ela intercalava o seu eu 

e a personagem – entre Criança 08 e Lutador 01 – durante a cena. Esse período de 

transição entre as duas denominações de jogos de teatro é o local em que a 

performance se situa, pensando em personagem/não-personagem. O performer é 

ele mesmo em situação, é o seu corpo e o seu eu colocados em determinadas 

situações pré-estabelecidas, mas sem uma personagem por trás. Isto se aproxima 

muito do que a criança da Educação Infantil faz e é. O fato de chamar pelo nome a 

Criança 13 que estava distraída e não entrava em cena, e o de olhar diversas vezes 

para o professor durante a execução do Programa, apontam para essa quebra de 

personagem, este ser em situação, esta criança performer, como denomina 

Machado (2010a). Isso ocorre porque a maneira da criança de “viver o mundo é não-

representacional; ela transita entre realidade e imaginação na sua vida cotidiana, tal 

como nós em sonho, sem problemas” (MACHADO, 2010a, p.119). 
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A Criança 13 (Lutador 02) também se manteve na proposta de personagem 

durante a maior parte da sua participação em cena. Ao adentrar no espaço de cena 

após ser chamada ela levanta seus braços, posiciona suas pernas para que tenha 

base para lutar, e fica saltando no lugar esperando seu adversário. O corpo 

transformou-se completamente em poucos segundos. A Criança 13 adentrou na 

história proposta e se manteve assim até o momento em que é derrubada no chão e 

perde a luta. Neste instante há uma pequena quebra entre a proposta de 

personagem e a Criança 13, porque ela olha para o professor, sorri, se vira no chão 

e decide deitar, voltando a proposta de Lutador 02 derrotado, ficando deitada no 

chão até que as luzes se apaguem e a cena termine. 

É possível perceber, tanto na Criança 08 quanto na Criança 13, este 

entrelugar de ficção e realidade, este corpo de criança não-personagem em 

situação, como um performer, esta criança performer, que por mais que compreenda 

estar dentro de um faz de conta, ela transita entre a sua realidade – estar na escola, 

em sala de aula, com um professor – e a fantasia, seu corpo está em situação e isso 

não é negado por elas. 
 

Em performances de “faz-de-conta”, a distinção entre o que é real e o que é 
fingido é sempre clara. As crianças que brincam de médico ou de se vestir, 
elas sabem que estão fingindo. No palco, várias convenções – o palco 
mesmo enquanto domínio notável, abrindo e fechando as cortinas ou 
diminuindo as luzes, a chamada da sineta etc – marcam as fronteiras entre 
fingir e “ser real” (SCHECHNER, 2006, p. 44) 

 

Por mais que as crianças saibam que estão fingindo – fazendo de conta – 

que são médicos, ou lutadores, ou bailarinas, elas borram as fronteiras que 

demarcam o que é “eu-criança” e o que é “eu-personagem”, e se aproximam, assim, 

tanto do performer quanto da principal força/problema da performance. 

 
O problema da performance centra-se nas fronteiras, limites, territórios e, 
inclusive, no apagamento dessas demarcações como sua marca 
constitutiva. É na negação de uma conceituação segura e rígida e na 
impossibilidade de uma compreensão única que se encontra o estopim para 
o início das discussões em torno da performance. (GONÇALVES, M., 2016, 
p. 69) 

 

Este apagamento de demarcações é visto quando pensamos personagem 

na Educação Infantil. As crianças estão imersas no faz de conta, fingindo ser a 

personagem proposta, com total entrega e presença, e, ao mesmo tempo, são 
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crianças em situação, visto que elas entram e saem da proposta de personagem 

com imensa facilidade e rapidez enquanto o faz de conta acontece. Em alguns 

casos isso é nítido, em outros o borramento é tão forte que se torna quase 

imperceptível. 

A Criança 07 (Bailarina) mantém, durante toda a execução do Programa, a 

leveza de uma bailarina, algo possível de ser visto na imagem corporal que deu 

origem a personagem, porém, não existe corporalmente outro indício de que a 

criança manteve sua personagem durante a execução, o borramento, aqui, é forte. 

Na criação do Programa foi elaborada a ação de dançar ao entrar em cena, ação 

esta compreendida socialmente como algo de uma bailarina. Tanto a performance, 

quanto o teatro, se alimentam dos papeis sociais para poderem criar suas 

histórias/situações.  

Schechner (2010, p.29) nos diz que “cada trabalho e papel social prevê um 

vestuário, gestos e ações que lhe são peculiares, uma forma de representação, e, 

também, um lugar em que são encenados”. Neste caso específico da Criança 07, 

não se pode afirmar com total certeza que ela manteve ou não a proposta de 

personagem durante a execução do Programa Performativo Para a Educação 

Infantil 02, pois a inexistência de um vestuário como signo de um papel social e a 

não realização da ação dançar, que remete a bailarina, apontam para uma não-

personagem, para uma criança em situação, porém, a leveza dos corpos de quem 

tem a dança como profissão estava presente na Criança 07 durante a execução do 

Programa, e isso aponta para a proposta de personagem. Sendo assim, o 

borramento da fronteira entre o real e o imaginário é forte no corpo da Criança 07 e 

demonstra indícios de que a proposta de ser uma bailarina nesta história estava 

presente, mesmo que de forma extremamente sutil e sem a realização da ação pré-

estabelecida para ela. 

Algo semelhante aconteceu com a Criança 04 (Mulher Parada). Ao adentrar 

em cena ela fica ao lado da Bailarina, porém movimenta seu corpo durante toda a 

execução do Programa, puxando a calça para cima, dando pequenos passos para 

frente, outros pequenos passos para trás, balançando o tronco, os braços, as pernas 

e mexendo no cabelo, até o momento que o Lutador 01 abraça ela e a Bailarina para 

finalizar a execução do Programa. Como na Criança 07, não é possível afirmar com 

precisão que a Criança 04 manteve ou não sua personagem, já que a movimentação 

corporal descrita acima mostra uma mulher em cena em movimento, não parada, 
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porém, durante toda a execução do Programa ela se manteve no mesmo local do 

espaço de cena, no fundo direito ao lado da Bailarina. Se pensarmos o “parada” 

como não movimentação espacial, a Criança 04 manteve sua personagem durante a 

execução, porém se pensarmos o “parada” como nenhum tipo de movimentação 

corporal, é possível afirmar que ela não manteve a proposta de personagem. 

Quando analisamos separadamente cada criança durante a execução do 

Programa Performativo Para a Educação Infantil 02 é possível verificar rupturas das 

personagens, porém, como são crianças de 04 e 05 anos essas rupturas são 

naturais, posto que elas estão, durante a execução, fazendo de conta que são 

outros, em uma mistura entre os seus “eus” e as propostas de personagens para a 

história, entre realidade e ficção. O faz de conta, seja como jogo, como processo de 

criação, como ensaio ou como execução do Programa Performativo Para a 

Educação Infantil, é o que permite a criança “a invenção de ser o que se deseja ser, 

de produzir realidades que se transformam ao ritmo do prazer do jogo e de 

compartilhar consigo mesmo, ou com seus parceiros de brincadeira, a dinâmica de 

um mundo que funciona em pretérito imperfeito” (CONCÍLIO, 2015, p. 75). Por mais 

que as crianças tenham ensaiado, elas transitam naturalmente nesse campo entre 

realidade e ficção, elas performam entre personagem e o seu eu, elas são no dia a 

dia, como intitula Machado (2010a), crianças performers. 

 
(...) é possível afirmar que a vida infantil é repleta de momentos de 
teatralidade e dramaticidade; situações que envolvem-na de tal modo que 
seu corpo adere às situações: a experiência é vivida com vigor e 
intensidade, tal como propõem os performers de diversas linguagens 
artísticas. (MACHADO, 2010a, p. 121 e 122) 

 

Faz parte da criança dessa faixa etária transitar entre realidade e 

imaginação na sua vida cotidiana. No teatro e na performance isso não é diferente, 

ela transita entre personagem e vida, principalmente se as aulas e a criação 

possibilitam a criança experimentar a partir do seu corpo, das suas vivências e 

leituras de mundo. 

 
Em minha experiência de quase vinte anos no ensino do teatro para 
crianças (especialmente focada na faixa etária dos cinco e seis anos), 
percebi que seus modos de ser e de estar no mundo ganhavam espaço, 
vitalidade e inúmeras possibilidades expressivas quando lhes era oferecido 
um ambiente composto por contextos sensíveis, inteligentes, vivos: algo 
muito próximo daquilo que, em arte contemporânea, nomeiam-se 
instalações. (MACHADO, 2010a, p. 117) 
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Outro elemento explorado durante os encontros de teatro é o local da 

história, Onde ela acontece. É possível afirmar que durante a execução do 

Programa Performativo Para a Educação Infantil 02 o local onde a história se 

desenrola não ficou claro. Ao retornar ao processo de criação deste Programa pude 

perceber que eu não instiguei as crianças a pensarem onde a história aconteceria. 

As indagações, a condução da criação feita por mim, não proporcionaram às 

crianças pensar este elemento neste Programa. Mesmo assim a execução 

aconteceu sem maiores problemas e as demais crianças que estavam como público 

compreenderam a história e não sentiram a necessidade de saber em que local se 

passava os acontecimentos. 

Spolin (2008, p.81) afirma que “muitos atores acham difícil ‘ir além de seus 

narizes’ e devem ser libertados para que tenham um maior relacionamento físico 

com o espaço”. A autora utiliza a palavra espaço para se referir ao Onde, e o divide 

em três categorias: imediato (a área mais próxima, por exemplo: em uma mesa); 

geral (a área na qual a mesa está localizada, por exemplo: em uma sala de jantar); 

amplo (o que abrange tudo, por exemplo: em uma casa). Para Spolin é importante 

pensar o Onde nessas três categorias, no exemplo usado a cena aconteceria dentro 

de uma casa, na sala de jantar, na mesa desta sala. “Todos os exercícios com 

espaço (Onde) são destinados a despertar os atores para as três áreas e ajuda-los a 

se movimentar, penetrar e trabalhar confortavelmente” (SPOLIN, 2008, p.81). 

Ao trabalharmos com crianças de quatro e cinco anos de idade é habitual a 

dificuldade de “ir além dos seus narizes” no elemento Onde, pois a criança vive o faz 

de conta, sendo o local da história, na maioria dos casos, o local onde ela está. Ao 

questionar onde a história vai acontecer é comum ouvir dos educandos da Educação 

Infantil respostas como “ali”, “aqui”, apontando para um espaço da sala de aula em 

que a história será encenada. Por mais que as crianças fantasiem com naturalidade 

e acreditem no faz de conta que criam, o elemento Onde é algo ainda abstrato nesta 

faixa etária. É preciso um tempo muito maior que o despendido nesta pesquisa para 

que a criança comece a pensar neste elemento com maior propriedade. 

Outro elemento a ser analisado é o espaço de cena. Chamado também de 

área de atuação, ou espaço cênico, o espaço de cena é o lugar em que a 

apresentação teatral efetivamente acontece, “é o espaço real do palco onde 

evoluem os atores” (PAVIS, 2011, p. 132), sendo nesta pesquisa o local utilizado 
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pelos educandos. No teatro contemporâneo e na performance o espaço de cena não 

se limita apenas ao palco, mas pode ser (estar em/ocupar) qualquer espaço, dentro 

ou fora dos edifícios teatrais, nas ruas, escolas, parques, etc. 

Como apresentado na Figura 05, nesta pesquisa, por se tratar de crianças 

de quatro e cinco anos e ter como proposta trabalhar elementos base do fazer 

teatral, o espaço de cena foi delimitado por quatro tapetes pretos, formando um 

quadrado, estabelecendo, assim, um espaço para a realização das apresentações. 

“O espaço no teatro corresponde a uma institucionalização da prática teatral, isto é, 

de um local que será apropriado por essa atividade” (ALMEIDA JUNIOR, 2015, p. 

69). 

Durante a execução do Programa Performativo Para a Educação Infantil 02 

ficou nítida a compreensão dos educandos da proposta de espaço de cena. Toda a 

história desenrolou-se dentro do espaço pré-estabelecido para as apresentações e 

todas as crianças utilizaram o espaço durante suas ações e saíram dele assim que a 

execução do Programa terminou, algumas correndo na direção do professor e outras 

indo em direção dos demais educandos que estavam sentados assistindo. Almeida 

Junior (2015, p.69) afirma que “um dos elementos fundamentais para a distinção 

entre um espaço qualquer e um lugar teatral é a intenção de que esse local seja 

determinado à ação teatral”. É possível afirmar que as crianças participantes desta 

pesquisa distinguiram o espaço de cena, usado para realizar as apresentações, do 

espaço restante da sala de aula. 

O tapete utilizado para delimitar o espaço de cena foi introduzido nos últimos 

encontros desta pesquisa, e mesmo após alguns dias ele ainda era uma novidade 

para os educandos. A relação das crianças com este elemento seminovo da aula, o 

tapete, era de curiosidade e necessidade de integrá-lo às suas atividades. Por ser 

um tapete de borracha fina, confortável para ficarem em cima com os pés descalços 

ou sentadas, muitas crianças preferiam ficar sobre o tapete durante o alongamento e 

em outros momentos dos encontros. 

Durante a execução do Programa Performativo Para a Educação Infantil 02 

isso é perceptível na Criança 13 porque, antes de sua personagem fazer parte da 

cena, ela ficou sentada em cima do tapete, se estabelecendo corporalmente entre o 

espaço de cena e o fora de cena, como é possível perceber nas Figuras 23, 24 e 25. 

Todas as demais crianças se estabeleceram, corporalmente, fora do tapete, 

passando por cima dele para entrar em cena durante a execução do Programa. 
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Porém, mesmo com essa investigação individual sobre o tapete, a Criança 13 

compreendeu a proposta de espaço de cena, pois, como é possível perceber na 

Figura 26, ao sair do tapete e adentrar o espaço de cena a Criança 13 alterou o seu 

estado corporal, com braços, pernas, mãos e expressão facial que nos remete a um 

lutador, sua personagem, compreendendo, assim, a diferença entre estar no espaço 

de cena – espaço dos signos cênicos – e estar fora dele. 

 
o espaço teatral pode, então, ser compreendido como o espaço de 
convergência e divergência dos conjuntos de signos especializados; por fim, 
todo teatro pode ser compreendido a partir do funcionamento do espaço 
com um “lugar” (espacial e geométrico) dos signos cênicos (ALMEIDA 
JUNIOR, 2015, p.69) 

 

Para adentrar no espaço de cena, iniciando assim as histórias apresentadas, 

foi estabelecido, durante os encontros, códigos para iniciar e finalizar as histórias: 

acender as luzes para dar início e apagar as luzes para findar. Eis aí o próximo 

elemento explorado a ser analisado. 

É possível afirmar que o código para iniciar a finalizar as histórias foi outro 

elemento compreendido com clareza pelas crianças participantes do Programa 

Performativo Para a Educação Infantil 02. Durante a pesquisa foi possível perceber 

os corpos infantis dependentes dos adultos – algo que será discutido mais a frente –

, visto que muitas crianças esperavam que eu, professor, autorizasse que elas 

entrassem em cena. Com o passar dos encontros estabeleceu-se, entre nós, a não 

necessidade de uma autorização vinda de mim, sendo que o acender das luzes 

configurou-se como o código para o início das cenas. Isso só foi possível porque eu, 

professor, estive desde o primeiro encontro aberto a ouvir e dialogar com as 

crianças, percebendo-as e deixando que elas me percebessem, estabelecendo entre 

nós uma conexão baseada na intuição, sem a necessidade de minha autorização 

para a realização das ações. 

 
É necessário compreender o educando e suas experiências com o maior 
número de detalhes possível e estar aberto para que o estudante perceba o 
professor igualmente em detalhes. Assim será possível um intuir sobre o 
outro e juntos intuírem sobre o processo de ensino-aprendizagem e sobre o 
tema tratado na aula.  (KOEHLER; GONÇALVES; GONÇALVES, 2018, p. 
127) 

 

Assim, em uma troca intuitiva, a autonomia do educando começa a se 

formar, porque ele percebe que o professor está ali para auxiliá-lo, aberto para trocar 
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com ele, e não o punir por algum erro que possa acontecer, como habitualmente se 

vê em sala. No caso do código estabelecido, o primeiro educando pode entrar em 

cena no momento em que desejar, desde que as luzes estejam acesas. Ele tem, 

assim, autonomia para iniciar a apresentação a partir da sua percepção sobre ele e 

sobre os outros. E foi exatamente o que aconteceu: a execução do Programa 

Performativo Para a Educação Infantil 02 teve início ao acender as luzes, quando a 

primeira educanda decidiu entrar em cena, e todos só deixaram o espaço de cena 

após o apagar das luzes. 

O fato de ter um código estabelecido para início e fim de cena não tira do 

educando a sua autonomia, o que possibilita tal autonomia é o modo como esse 

código é estabelecido. Obviamente se o código for imposto de uma maneira rígida o 

educando se torna um mero tarefeiro ou seguidor de regras, porém, se for uma 

proposta incluída dentro dos jogos, em que o corpo do educando vai 

compreendendo os códigos do teatro, aos poucos, isso se torna natural, pois ele 

percebe a constituição dos encontros de teatro e intui sobre como pode tentar, 

corporalmente, realizar determinadas ações/jogos/performances. 

 
Com a percepção e a intuição aguçadas, a comunicação entre professor e 
estudante se torna mais real e é possível chegar a lugares pouco 
acessados dentro da educação atual como, por exemplo, os lugares do 
teatro e da performance como formas de educação sensível atravessadas 
pela relação intrínseca com o corpo.   (KOEHLER; GONÇALVES; 
GONÇALVES, 2018, p. 127) 

 

O próximo elemento explorado e que será analisado é o O Que, ou seja, os 

acontecimentos da história, as ações executadas em cena. Este foi o elemento mais 

trabalhado com as crianças, em razão dele ser a base tanto da criação quanto da 

execução da proposta de Programas Performativos Para a Educação Infantil que 

apresento nesta dissertação. Como já explanado, foram 09 as ações criadas pelas 

crianças para serem executadas como sequência do Programa 02, e que serão 

numeradas e analisadas seguindo a ordem de criação, iniciando com a ação 01) 

entra Mulher com Frio. 

Assim que eu acendi as luzes a Criança 02, que fazia de conta ser a Mulher 

com Frio, entrou correndo em cena, como é perceptível na Figura 21, em que eu 

ainda apareço próximo ao interruptor de luz e ela já está adentrando a cena. 
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A Criança 02 se encontrava completamente fora do espaço de cena antes 

das luzes acenderem e sua reação ao código de iniciar a execução do Programa foi 

instantânea, mostrando, corporalmente, que sua compreensão sobre este código e 

sobre a realização da sua ação inicial – entrar em cena – foi completa. 

A próxima ação do Programa Performativo Para a Educação Infantil é a ação 

02) entra Lutador 01 e faz carinho na mulher com frio. A Criança 08, que fazia de 

conta ser o Lutador 01, antecipou sua entrada, não prejudicando o andamento do 

Programa, mas impossibilitando a Criança 02 de, corporalmente, demonstrar estar 

com frio, afinal, antes mesmo dela cruzar os braços e ficar encolhida, mesmo que 

em pé, a Criança 08 já estava na sua frente, o que fez com que a Criança 02 

ficasse, por breves segundos, perdida em cena. 

Na Figura 21 pode-se observar que enquanto a Criança 02 entrava no 

espaço de cena a Criança 08 já estava levantando para entrar também, não 

esperando com que a Criança 02 se posicionasse e sentisse frio, como combinado 

com eles tanto na criação do Programa, quanto no ensaio. 

Ao entrar em cena antecipadamente e perceber que a Criança 02 ainda não 

estava com frio, a Criança 08, gestualmente, a lembrou que ela deveria estar com 

frio, fazendo com que a Criança 02 iniciasse sua ação. 

Assim que a Criança 02 cruzou os braços a Criança 08 iniciou, 

imediatamente, sua ação de cena: fazer carinho. Esta foi a ação com maior tempo 

de duração, já que a Criança 08 acarinhou todo o corpo da Criança 02: braços, 

quadris, pernas, costas, girando ao redor do corpo dela para continuar a fazer 

carinho. Enquanto realizava sua ação, a Criança 08 intercalava seu olhar entre o 

professor e a criança que deveria entrar em seguida. Esses dois pontos são 

importantes de serem destacados, porém, neste momento vou me ater ao olhar da 

Criança 08 para a criança que entraria em cena a seguir, e mais a frente analisarei o 

olhar endereçado a mim, professor. 

Ao olhar para a educanda que estava fora de cena a Criança 08 demonstra, 

corporalmente, ter consciência de que já realizou a sua ação e que deve aguardar a 

entrada da próxima criança. Porém, diferente do que acontece habitualmente nesta 

faixa etária, a Criança 08 não parou de realizar sua ação até a entrada seguinte, 

fazendo com que esta ação se tornasse a mais longa do Programa, mas também a 

mais nítida no sentido de compreensão de que a sequência de ações criadas eram 

fazer carinho e em seguida entrar a bailarina, e que o tempo de execução das ações 
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era aberto, como também a compreensão do que enunciam os corpos tanto da 

criança que está em cena com a Criança 08, quanto da criança que está fora de 

cena e não entrou conforme previsto no Programa. 

Volóchinov (2017, p. 232) afirma que “toda verdadeira compreensão é ativa 

e possui um embrião de resposta”, e isso é possível observar nesta parte do 

Programa Performativo, pois ao compreender, a partir do enunciado corporal de 

quem está fora de cena, que a criança não entrará, a Criança 08 orienta-se, de 

forma ativa como resposta a esse enunciado, a continuar sua ação de acarinhar a 

Criança 02. “Compreender um enunciado alheio significa orientar-se em relação a 

ele, encontrar para ele um lugar devido no contexto correspondente. Em cada 

palavra de um enunciado compreendido, acrescentamos como que uma camada de 

nossas palavras responsivas” (VOLÓCHINOV, 2017, p. 232), palavra, aqui, 

compreendida como ação corpórea. 

O importante, neste caso, são os fatos da Criança 08 compreender o 

enunciado corporal dos seus colegas de cena; perceber a apresentação 

teatral/performática como algo que deve seguir, independente se os colegas entram 

na cena um pouco antes ou um pouco depois do que havia sido pensado; e 

entender que o educando/ator/performer reage, em cena, ao que acontece, neste 

caso reage a não entrada da próxima criança, reage preenchendo o espaço vazio 

existente entre a sua ação e a próxima ação, do outro, e só reage porque 

compreendeu e teve uma atitude responsiva ao enunciado corporal do outro, nos 

lembrando que “toda compreensão é dialógica” (VOLÓCHINOV, 2017, p. 232). Tal 

atitude da Criança 08 nos presenteia com um corpo que troca com o corpo que está 

em cena, e ao mesmo tempo aguarda, ansiosamente, para trocar com o corpo que 

está por vir, sem deixar de fazer sua ação. 

 
Performance não é outra coisa senão a junção idiossincrática entre ser e 
fazer. Aquilo que a tradição educacional se esmerou em separar reencontra 
na Performance uma possibilidade infinita de variação, de criação. O corpo 
aparece não mais como algo a ser docilizado, mas como algo a ser 
potencializado, colocado no centro da atividade. Performance e Educação 
se fazem no corpo, com o corpo e para o corpo. Não há Performance sem o 
olhar do outro, portanto falamos aqui de um corpo compartilhado, partilhado 
na ação de fazer e olhar, interagir e reagir. (ICLE, 2013, p. 21) 

 

Nas ações criadas no Programa Performativo Para a Educação Infantil 02 

estava previsto a seguinte sequência: 03) entra Bailarina dançando; 04) Lutador 01 
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dá um abraço na Bailarina; 05) entra Mulher Parada e o Lutador 01 dá um abraço 

nela; 06) Mulher Parada fica parada ao lado da Bailarina. 

Como é perceptível na Figura 23 a Criança 07 (Bailarina) e a Criança 04 

(Mulher Parada) entram no espaço de cena juntas, estando a primeira um pouco a 

frente da segunda, modificando assim, parcialmente, a sequência de ações criadas. 

Apesar de entrarem ao mesmo tempo, e não separadas como previsto, elas 

seguiram a ordem de entrada, vindo poucos centímetros a frente a Criança 07, que 

deveria entrar primeiro, seguida pela Criança 04, que deveria entrar após o Lutador 

01 abraçar a Bailarina, ficando esta última parada ao lado da Criança 07, como 

previsto no Programa. 

 
a criança que cria seu faz de conta e que o organiza durante uma aula de 
teatro, não exige de si nem do companheiro uma lógica formal; seja em 
termos de tempo, seja em termos de espaço, a criança modifica, quase o 
tempo todo, seus roteiros de improviso, e aproxima, recorrentemente, suas 
narrativas teatrais da sua vida cotidiana (MACHADO, 2010a, p.118). 

 

Embora a Criança 07 e a Criança 04 tenham adentrado no espaço de cena 

juntas e modificado a ordem do Programa, a Criança 08 (Lutador 01) seguiu a 

sequência como havia sido elaborada, abraçando primeiro a Criança 07 (Bailarina), 

como é possível observar na Figura 24, e logo após abraçando a Criança 04 (Mulher 

Parada), como mostra a Figura 25. Esta modificação da sequência, mas não do 

Programa Performativo, nos mostra a autonomia da criança durante a execução, nos 

aponta para uma criança autoral, algo que só é possível durante a apresentação se 

ela tiver criado o Programa a partir do seu corpo e das suas escolhas, 

oportunizando, assim, uma liberdade corporal que pode modificar o Programa 

Performativo sem perder a linha de comunicação corpórea da apresentação. É 

importante ressaltar que teatralidade e a performance são 

 
orientações interessadas na ação comunicativa do corpo, sendo que, entre 
suas principais características está o traço autoral, ligado sempre à 
presença, ao corpo, à cultura, que marca, assim, as identidades dos sujeitos 
em suas circunstâncias transitórias de existência pessoal, social, política e 
tecnológica. (GONÇALVES; GONÇALVES, 2018, p.143) 

 

Após o abraço na Mulher Parada, estava previsto no Programa a ação 07) 

entra Lutador 02 e luta com Lutador 01, algo que aconteceu, mas somente após 

intervenção de um educando sobre outro. 
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A Criança 13 (Lutador 02), que deveria entrar, estava distraída em cima do 

tapete e olhando, naquele momento, para o lado oposto da cena. Assim que a 

Criança 08 termina de abraçar a Criança 04, se vira para o centro do espaço de 

cena, aguardando a entrada da Criança 13. Como isso não ocorre, a Criança 08 

chama pelo nome a Criança 13, primeiro em um sussurro, não ouvido pela criança 

fora de cena, e depois de forma mais incisiva, fazendo com que a Criança 13 

perceba que é a sua vez e entre em cena rapidamente, já pronta para lutar. 

Enquanto chama nominalmente o educando fora de cena, a Criança 08 

intercala o seu olhar entre a Criança 13 e eu, o professor. Este mesmo olhar já havia 

acontecido anteriormente quando a Criança 08 aguardava as Crianças 04 e 07 

entrarem em cena como Mulher Parada e Bailarina, respectivamente. Além da 

Criança 08, o olhar buscando o professor também aconteceu no momento em que a 

Criança 13 percebe que está sendo chamada e que não entrou em cena. Durante 

toda a execução do Programa Performativo Para a Educação Infantil 02 eu me 

mantive em silêncio e evitei qualquer tipo de reação, tentando manter o meu corpo e 

minha expressão neutros, para não influenciar, seja positiva ou negativamente, a 

execução do Programa, deixando, assim, que as resoluções cênicas acontecessem 

a partir dos educandos, dando autonomia a eles para que resolvessem, de forma 

coletiva, as questões que surgiram durante a apresentação. 

 
As resoluções cênicas, nesse caso, surgem não como determinações 
vindas de fora, mas como soluções surgidas de dentro do próprio processo, 
efetivando uma investigação artística de caráter coletivo. (DESGRANGES, 
2015, p.126) 

 

Estes olhares que buscam o professor solicitando corporalmente algum 

gesto ou fala de aprovação ou reprovação apontam tanto para o sistema 

educacional brasileiro, quanto para a educação familiar, em que a criança é educada 

a sempre ter a confirmação de um adulto sobre suas atitudes, o que reflete no corpo 

da criança, através de gestos, palavras, ações, etc., ou seja, através de uma 

comunicação tanto verbal, quanto não verbal – como é o caso nesta pesquisa. 

 
A comunicação não verbal estuda gestos, expressões corporais e faciais 
como sinais transmitidos e que foram apreendidos por meio do convívio da 
criança com seus pais e outros adultos, tanto do ponto de vista da 
expressão de um pensamento quanto do ponto de vista da forma física de 
um rosto, por exemplo, ou de pequenos gestos das mãos. (AZEVEDO, 
2015, p.119) 
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Não é equivocada tal atitude se tivermos como base o pensamento de que a 

criança é um ser em desenvolvimento e ainda não tem a percepção dos perigos do 

dia a dia, da sua vida cotidiana. O adulto/familiar desempenha esse papel de tutor, 

de quem cuida da criança em seu processo de desenvolvimento e auxilia sua 

concepção de ser. Por este motivo pode ser compreendido como natural o olhar da 

criança em busca do adulto responsável (o professor) durante a execução do 

Programa, para confirmar ou refutar os valores de suas ações. 

O adulto/familiar confirma ou refuta os valores de atitudes das crianças em 

grande parte do tempo, incutindo no corpo de seus filhos/sobrinhos/netos sinais que 

se tornam gestos cotidianos para eles. A intensidade da busca por aprovação de um 

adulto, constituindo este ser de acordo com o horizonte valorativo do grupo social no 

qual está inserido, ou seja, de acordo com um conjunto de interesses e valores 

familiares, se altera dependendo do núcleo social que a criança está incluída. 

 
A formação de sentido na língua está sempre relacionada com a formação 
do horizonte valorativo do grupo social, e, por sua vez, essa formação, 
compreendida como um conjunto de tudo que possui significação ou 
importância para o grupo, é determinada inteiramente pela ampliação da 
base econômica. Em decorrência da ampliação da base, amplia-se 
significativamente o horizonte da existência acessível, compreensível e 
essencial para o homem. (VOLÓCHINOV, 2017, p.237 e 238) 

 

Porém, ao pensarmos esta criança dentro de um espaço educacional, foco 

desta pesquisa, não se pode, como educador, reafirmar ou negar ações de acordo 

com os nossos horizontes valorativos e muito menos ignorar o horizonte valorativo 

de cada educando, buscando uma ampliação deste horizonte ao colocar a criança 

em contato com os diversos horizontes presentes na sociedade e refletidos no chão 

da escola. 

Esta busca por aprovação tão forte, de mais de uma criança, aponta tanto 

para um horizonte valorativo social comum, quanto para uma possível falha do 

sistema educacional atual que não consegue quebrar essa dependência de 

aprovação que a criança tem, quase que o tempo inteiro, mesmo dentro de um 

Centro de Educação Infantil que busca, ano após ano, trabalhar a sensibilidade e a 

autonomia infantil. 

Pensando que a criança apreende sinais corporais transmitidos pelos 

adultos ao seu redor, dentro de um espaço educacional infantil a busca por 
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aprovação pode se tornar algo nocivo quando se propõe a livre expressão corporal e 

a possibilidade de modificações das ações de acordo com as necessidades e 

vontades das crianças. O teatro e a performance – seja com crianças, adolescentes 

ou adultos – buscam, incansavelmente, quebrar essa noção de certo ou errado, 

essa valorização/desvalorização de determinadas ações corporais. 

Quando se pensa o teatro e a performance na Educação Infantil essa quebra 

se torna ainda mais forte e necessária, visto que os corpos de crianças tão 

pequenas precisam de liberdade para criação e nós, adultos, precisamos trabalhar 

para que estas crianças encontrem resoluções para os acontecimentos cênicos sem 

a necessidade de intervenção de um adulto, sem uma aprovação ou reprovação das 

suas ações cênicas, tanto durante o processo de criação, quanto durante a 

execução, pois desta forma possibilitaremos que as crianças se tornem seres 

reflexivos sobre suas ações, sobre as ações do outro, e sobre como, coletivamente, 

poderão buscar uma resolução para o problema que emergiu. 

 
O teatro fornece uma espécie de meditação ativa. Eis o paradoxo teatral: o 
que acontece em cena está realmente acontecendo ainda que não esteja de 
fato acontecendo. O que acontece é a encenação do acontecimento, não o 
acontecimento em si mesmo. Crimes terríveis, hediondos, grandes amores 
e mesmo eventos cotidianos tais como comer e falar tomam lugar no teatro, 
mas em um segundo nível, reflexivo. (SCHECHNER, 2010, p.25, grifos do 
autor) 

 

Não advogo aqui na defesa da anulação da figura do professor/adulto em 

sala de aula, muito pelo contrário, o que proponho é uma busca constante para 

encontrar um lugar em que o educador seja instigador, propicie o autoconhecimento 

corporal-emocional das crianças, ajude na emancipação corporal destes educandos, 

abrindo-se ao que os seus corpos têm a dizer e auxiliando-os nesse processo de 

desenvolvimento humano, algo muito mais importante do que o simples certo ou 

errado tão corriqueiros em todos os níveis da educação brasileira e tão impregnado 

em nós, educadores. 

 
Conscientes de que a relação de dependência gera um enorme poder 
adulto, que pede ou exige obediência em troca de proteção, agora, 
necessariamente, é preciso visitar o campo da ética das relações adulto-
criança. Acolher, ouvir a criança, observar, compartilhar momentos, 
reafirmar cumplicidade em seu percurso de descoberta e crescimento, são 
os verbos do bom receptor das performances infantis. (MACHADO, 2010a, 
p. 131, grifos da autora) 
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Ostetto (2007) segue o mesmo caminho proposto por Machado ao afirmar 

que as crianças são universos múltiplos, com diversos modos de ser e viver a 

infância, e que, para revelar as crianças em sua plenitude, o educador precisa se 

aproximar da criança, respeitar o tempo da infância, precisa se abrir para esses 

universos múltiplos, olhar a criança e os movimentos dos grupos, ouvir e acolher 

suas perguntas, achados e descobertas. 

Porém, infelizmente, o que estamos presenciando na Educação Infantil 

brasileira com os novos direcionamentos da Base Nacional Curricular Comum 

(BNCC), publicados em dezembro de 2017, vai na contramão do que Ostetto e 

Machado propõem, ou seja, desrespeita o tempo da infância ao dizer, por exemplo, 

que as crianças ao saírem da Educação Infantil precisam estar em um processo 

inicial de alfabetização, tendo noção de número e letras. Com isso, já é visível 

dentro dos espaços educacionais de Blumenau uma alteração no modelo de 

Educação Infantil, principalmente nos espaços particulares, em que crianças de 04 e 

05 anos são organizadas em salas de aula com carteiras e cadeiras, em círculo, e 

utilizam apostilas para “aprender”. A liberdade do corpo da criança, que deveria ser 

defendida pelos profissionais da educação com toda a força, é podada, e ao invés 

de levarmos para o Ensino Fundamental a base da Educação Infantil, ou seja, 

aprender através do corpo, do lúdico, trazemos para a Educação Infantil a 

formatação dos corpos em carteiras e cadeiras, e tudo que isso traz junto: quadros, 

cadernos, apostilas, silêncio, imposição do adulto, padronização dos corpos, e o 

olhar do educando em busca de aprovação. 

 
O que realmente importa às crianças nessa fase? Aprender a decodificar ou 
brincar aprendendo? Seguir rituais cotidianos, previsíveis e repetitivos ou 
esperar curiosamente pelo inesperado? Desenvolver atividades mecânicas, 
a fim de melhorar sua coordenação motora, disciplina e outros tantos 
aspectos ou estar envolvida com o lúdico e com a possibilidade de sonhar o 
“isonhado”? (PILLOTTO, 2007, p.25) 

 

Se mesmo em um Centro de Educação Infantil que tenta promover um 

desenvolvimento respeitando o tempo da criança, como este em que a pesquisa foi 

realizada, os educandos sentem a necessidade de aprovação de um adulto com 

frequência, com as recentes mudanças na BNCC enunciados corporais como estes 

se tornarão mais presentes na Educação Infantil, porque a busca por aprovação 

nada mais é do que é a necessidade de saber se seu corpo e/ou sua ação, está 



109 
 

dentro dos padrões, dentro do que é esperado, neste caso, de um educando. Será 

preciso, com muito mais força, resistir à essa escolarização dos corpos na Educação 

Infantil, porque não podemos, como profissionais da Educação, negligenciar a 

construção do conhecimento a partir do corpo e da sensibilidade, como proposta de 

uma Educação Sensível. 

 
É aí que o teatro e a performance se apresentam como [cor]possibilidades 
para se pensar uma educação sensível já na pequena infância, ou seja, ao 
entrar em contato com práticas corporais em caráter experimental, a criança 
pode vislumbrar outras sensações e ser instigada a processos criativos que 
se desencadeiam por outras vias que não aquelas mais comuns. A ideia de 
[cor]possibilidades pode ser concebida então no entre-lugar do corpo e de 
seus potenciais, atravessando tanto as práticas teatrais quanto a 
performance das crianças quando estas se colocam em experimentação de 
si e de seus corpos a partir da mediação do professor. (KOEHLER; 
GONÇALVES; GONÇALVES, 2018, p. 123) 

 

São estas [cor]possibilidades9 que norteiam toda a pesquisa aqui 

apresentada, desde o primeiro encontro até a realização do Programa Performativo 

Para a Educação Infantil aqui analisado. Na continuação da execução da sequência 

do Programa está a ação 08) Lutador 01 vence a luta. 

Assim que a Criança 13 entra em cena, após ser chamada, seu corpo se 

modifica: os pés se distanciam um do outro, lado a lado, dando ao educando uma 

base de sustentação corporal; os joelhos flexionam; os cotovelos se posicionam 

para baixo; e as mãos se movem para cima, com punhos fechados. Com o corpo 

nesta posição o educando inicia pulos aguardando que a Criança 08 (Lutador 01) se 

aproxime para começar a luta. 

A modificação corporal também acontece com a Criança 08. Enquanto a 

Criança 13 (Lutador 02) se posiciona, a Criança 08 afasta seus pés, colocando o pé 

esquerdo à frente do pé direito, suas pernas ficam retas, sem flexionar os joelhos e 

seus cotovelos flexionam deixando suas mãos, com punhos fechados, para cima, na 

altura do queixo. A posição de ambos os corpos está visível na Figura 26, momento 

em que os educandos se posicionam para lutar. 

Após os três pulos da Criança 13 aguardando o início da luta, a Criança 08 

desfaz sua postura corporal e corre na direção do seu adversário de luta, o abraça 

na altura dos ombros e o empurra nos pés da Criança 02, como pode-se observar 

                                                           
9 Termo utilizado a partir dos estudos de Koehler; Gonçalves; Gonçalves, 2018, para fazer referência 
às diferentes possibilidades de se pensar as práticas e teorias do corpo no campo da Educação. 
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na Figura 27, vencendo assim a luta e executando a ação do Programa Performativo 

conforme pré-estabelecido. 

Após vencer a luta, a Criança 08 comemora ao mesmo tempo em que olha 

para mim, professor, esperando, novamente, alguma aprovação ou reprovação por 

ter empurrado a outra criança no chão, com um pouco mais de força do que seria 

necessário, apontando para uma imersão da criança no faz de 

conta/performance/Programa, em uma mistura entre vida e arte, em que o corpo da 

criança performer está em situação sem estar desconectada do local em que se 

encontra (sala de aula), mas, ao mesmo tempo, imersa na situação. 

 
(...) é possível afirmar que a vida infantil é repleta de momentos de 
teatralidade e dramaticidade; situações que envolvem-na de tal modo que 
seu corpo adere às situações: a experiência é vivida com vigor e 
intensidade, tal como propõem os performers de diversas linguagens 
artísticas. (MACHADO, 2010a, p.121 e 122) 

 

Como não houve nenhuma reação de minha parte, a Criança 08 continuou o 

Programa seguindo em direção a Criança 07 e a Criança 04 abraçando-as, 

executando, assim, a ação 09) Lutador 01 dá um abraço na Bailarina e na Mulher 

Parada, sendo esta a última ação do Programa Performativo Para a Educação 

Infantil 02. Na sequência as luzes foram, por mim, apagadas e a execução terminou. 

Durante a execução da ação 08 é possível perceber um contato, entre a 

Criança 13 e a Criança 08, com esportes de luta. Na Figura 26 os dois educandos 

posicionam os seus pés demonstrando ter um conhecimento prévio da postura 

corporal de lutadores. Enquanto a Criança 13, que acabara de entrar em cena, 

posiciona os seus pés um paralelo ao outro, com uma pequena distância entre eles, 

a Criança 08 os posiciona um na frente do outro, não de forma linear. Para os 

boxeadores, por exemplo, a posição dos pés determina a eficiência da sua defesa e 

do seu ataque. 

O posicionamento dos pés da Criança 13, por exemplo, é o menos 

adequado por facilitar a perda de equilíbrio – algo que acontece durante a execução 

do Programa quando a Criança 08 empurra a Criança 13 na direção do chão e ela 

cai próxima aos pés da Criança 02. Obviamente os educandos não tem essa 

percepção corporal nítida para lutas, afinal, além de serem muito jovens, eles estão 

fazendo de conta que lutam, e mesmo sendo a postura menos adequada, a posição 

dos pés da Criança 13 é muito presente em lutadores que tem como base as artes 
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maciais, e ao trazer tal posicionamento para dentro do faz de conta as crianças 

apontam para um conhecimento prévio sobre o assunto. 

 
O faz de conta como brinquedo performático da elaboração de mundos 
ficcionais, é uma manifestação delicada da construção da inteligência na 
criança, do desenvolvimento de seu processo de simbolização e elaboração 
de estratégias de diálogo com a realidade. (CONCÍLIO, 2015, p.76) 

 

A Criança 08 posiciona os seus pés muito próximos ao que é apontado 

como um bom posicionamento para lutas. Ao colocar um pé mais a frente e outro 

mais atrás, não muito longe, nem muito perto, o corpo adquire um sólido equilíbrio 

sem precisar sacrificar a sua mobilidade, possibilitando um alcance do adversário da 

luta com ambas as mãos e podendo, se necessário, posicionar seu corpo num 

ângulo que facilite a sua defesa. Isto é perceptível durante a execução do Programa, 

pois a Criança 08 (Lutador 01) usa da sua base, o posicionamento dos pés, para sair 

da posição de luta inicial e começar o “ataque” ao adversário, correndo em sua 

direção e em seguida, utilizando as duas mãos para segurá-lo pelos ombros, 

desequilibrá-lo e empurrá-lo em direção ao chão. 

Diferente da Criança 08, que deixa suas pernas retas antes do início da luta, 

a Criança 13 flexiona os joelhos, algo também muito presente em lutas, já que com 

os joelhos flexionados o quadril fica relaxado e pesado, o que possibilita mais 

equilíbrio, mobilidade e força. Além dos joelhos e do posicionamento dos pés, a 

base da posição das mãos e dos braços dos dois educandos se encaixa nos 

padrões de posicionamento corporal de lutadores profissionais. É possível perceber 

os cotovelos flexionados, as mãos na altura do peito e os punhos fechados, estando, 

nitidamente, a Criança 08 com os braços em posição de ataque e a Criança 13 com 

os braços em posição de defesa, talvez por já saberem de antemão quem ganharia 

e quem perderia a luta, definida na criação do Programa. O posicionamento destes 

corpos aponta para um “sujeito que performa seu cotidiano e que transpassa, pela 

exterioridade, marcas de sua realidade” (SANTOS, 2017, p. 33).  

Todos esses enunciados corporais evidenciam dois horizontes valorativos 

muito fortes na nossa cultura social e que estão interligados: o patriarcado e o 

machismo. Crianças tão pequenas, sendo ambas do gênero masculino, terem noção 

corporal tão precisa de movimentos relacionados a lutas, demonstra uma educação 

social que, ainda, coloca os homens como seres violentos por natureza, pensamento 
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este repassado de geração a geração, em que meninos precisam saber lutar ou 

participar de atividades físicas violentas desde muito cedo. Santos (2017, p. 37) 

afirma que essas “manifestações de violência respondem muitas vezes algumas 

interrogações sobre as próprias realidades dos estudantes. Essa violência 

manifestada no corpo mostra, muitas vezes, imperceptivelmente, de onde vem e 

para onde vai este sujeito escolar”. 

Esse pensamento masculino violento é tracejado no corpo e no pensamento 

da criança, tanto pela brincadeira do dia a dia com incentivo dos adultos (pais, 

irmãos, tios), quanto pela escolha de esportes que serão praticados pelas crianças, 

escolha esta, muitas vezes, imposta do adulto para a criança, mas também 

escolhida pela criança a partir dos signos socialmente incutidos nela durante a sua 

criação, tornando essa escolha algo “natural”, uma escolha interna da criança, lida 

pelo adulto como “gosto” ou “simpatia” por determinado assunto/esporte/atividade. 

Porém, tais escolhas, na realidade, são resultados diretos da situação social mais 

próxima da criança, da orientação social valorativa dada à ela, e do ambiente social 

em que ela está inserida, determinando, assim, as estruturas internas dos seus 

enunciados, das suas escolhas. 

 
Se tomarmos o enunciado no processo da sua constituição “ainda dentro da 
alma”, a essência da questão não será alterada, pois a estrutura da vivência 
é tão social quanto a estrutura da sua objetivação exterior. O grau de 
consciência, de clareza e de constituição da vivência está 
proporcionalmente relacionado à orientação social. (...). É claro que essa 
orientação social da vivência pode possuir diferentes graus de consciência, 
precisão e diferenciação, porém não pode haver vivência sem ao menos 
uma orientação social valorativa. Até o choro de um bebê de colo é 
“orientado” pela mãe. (VOLÓCHINOV, 2017, p.207 e 208). 

 

Em determinadas situações pode-se perceber estas orientações sociais de 

forma forte e grosseira, mas na maioria dos casos tais orientações são percebidas 

de maneira bastante sutil e complexa, como acontece, por exemplo, na divisão de 

personagens e sequência do Programa Performativo, que aponta de maneira 

complexa para uma sociedade patriarcal e machista. É importante lembrar que o 

modelo de família patriarcal surge no Brasil no período colonial em que o homem, o 

patriarca, tinha poder sobre a terra e tudo que nela estava (esposa, filhos, escravos, 

casas, plantações, etc.). 
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esse núcleo bem característico em tudo se comporta como seu modelo da 
Antiguidade, em que a palavra “família”, derivada de famulus, se acha 
estreitamente vinculada à ideia de escravidão, e em que mesmo os filhos 
são apenas os membros livres do vasto corpo, inteiramente subordinado ao 
patriarca, os liberi. (...) O pátrio poder é virtualmente ilimitado e poucos 
freios existem para sua tirania. (HOLANDA, 1995, p. 80). 

 

Este modelo de poder masculino, branco e heterossexual, se alastra pela 

sociedade e reverbera até os dias hoje, mesmo de maneira sutil como, por exemplo, 

na estrutura de ações do Programa Performativo aqui analisado. Das cinco crianças 

presentes em cena, três são do gênero feminino e duas do gênero masculino, 

porém, mesmo em maior número, as três meninas se tornam coadjuvantes no 

desenrolar da história, dependendo do Lutador 01 ou esperando por ele. 

 
O patriarcado não prevê espaço para ninguém que seja não branco, não 
homem e que não seja também heterossexual. Pensar que o patriarcado faz 
mal a todos estes sujeitos marcados como outro, todos esses diferentes... 
faz mal porque oprime e porque subalternaliza essas pessoas, coloca essas 
pessoas num lugar secundário. (TIBURI, 2018) 

 

A Mulher com Frio é esquentada pelo Lutador 01, ele, por sua vez, também 

dá um abraço de boas-vindas e outro de despedida/comemoração na Bailarina e na 

Mulher Parada, enquanto elas ficam praticamente estáticas, e em segundo plano, 

durante a execução do Programa. Ao entrar o Lutador 02 o Lutador 01 o enfrenta, 

em defesa das mulheres, e ao finalizar sua defesa abraça as meninas, reafirmando, 

assim, a ideia de que as mulheres precisam de salvadores homens no seu dia a dia, 

algo incutido fortemente em nossa sociedade, repassado às crianças através de 

contos de fadas que são, muitas vezes, reproduzidos por nós, professores, sem a 

devida percepção, e repassado também, de maneira muito enfática, dentro da 

educação familiar. 

 
A educação machista está em casa, em frases que são ditas a crianças, 
como: “isto é coisa de menino”, “rosa é cor de menina e azul é cor de 
menino”, “bata como um homem”, “fulano bate como mulher”, em que tudo o 
que é fraco e ruim é comparado ao feminino e o que é forte e traz orgulho é 
comparado ao masculino, e essas desconstruções de conceitos devem ser 
feitas desde o nascimento. (CORTES, J. et al., 2015, p. 08) 

 

Obviamente as crianças não agem desta maneira de forma consciente, seus 

corpos reproduzem enunciados valorativos repassados tanto pela família, pois 

“hegemonicamente, muitas famílias foram e são constituídas tendo como pilar 
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relacional a ideia de práticas de bons costumes e direcionamento familiar por um 

tipo de imperatividade hierárquica masculina” (SANTOS, 2017, p. 72), quanto pela 

sociedade, em pequenas ações no seu dia a dia, incluindo aí, muitas vezes, o 

ambiente escolar, formando os enunciados corporais vistos nesta pesquisa, já que 

“cada enunciado é um elo na corrente complexamente organizada de outros 

enunciados”. (BAKHTIN, 2016, p.26). 

É importante, neste caso, compreender o contexto situacional em que 

ocorreram estes enunciados corporais. Blumenau é uma das cidades em que, ainda 

hoje, é forte a ideia da superioridade de homens brancos sobre todos os demais, 

reflexo tanto da família patriarcal, quanto, infelizmente, de uma forte ideia nazista, 

sendo este um elemento forte que compõe a história da cidade, como o jornalista 

Leo Laps relata em uma de suas matérias sobre o nazismo histórico em Blumenau. 

 
(...) as colônias estrangeiras no país passaram a ser vistas como redutos 
nazi-fascistas, afirmavam governo e imprensa. De fato, o partido nazista 
estava instalado em Blumenau, com sucursais em outras colônias 
periféricas, desde 1929. Porém, nem todos nessas colônias nutriam 
simpatias por Hitler, Mussolini e a causa fascista. Havia muitas adesões, 
mas também uma ligação emocional com a Alemanha e a Itália que 
ultrapassava motivos políticos. 
Os nazistas tinham se aproveitado do isolamento dessas comunidades para 
infiltrar sua ideologia nas populações imigrantes. Escolas, igrejas, 
associações e clubes de caça e tiro passavam a cartilha da "raça superior" e 
do triunfo da Alemanha sobre os demais povos. A região fazia parte dos 
planos do Lebensraum (literalmente, "espaço vital") de Hitler, e seria a 
Alemanha Antártida do Terceiro Reich, parte da geopolítica, doutrina 
imperialista que se define a partir de 1916 e se solidifica durante a vigência 
dos nazistas. O nacionalismo reacionário, que excita o ódio contra os 
trabalhadores e justifica a dominação de uma nação por outra, também foi 
engendrado no Brasil. (LAPS, 2003, não paginado) 

 

Esta ideologia de raça superior incutida em escolas, igrejas, associações e 

clubes de caça e tiro da cidade, como relata Laps, reverbera na educação familiar 

até os dias de hoje, em que a violência masculina e dominação do homem sobre a 

mulher, do branco sobre o negro, do hétero sobre o homossexual, por exemplo, são 

presentes nos noticiários. A ideia nazista ainda é muito forte na cidade. Em 05 de 

dezembro de 2017, por exemplo, cinco pessoas – entre 18 e 31 anos – foram presas 

em Blumenau por difundir material nazista. A operação da Polícia Civil encontrou 

diversas imagens de apologia ao nazismo, como revistas, suásticas, fotos e 

desenhos de Adolf Hitler, junto com armas. 
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Outro fator que contribui para esta ideia do homem/menino violento e que 

reverbera no conhecimento corporal da Criança 08 e da Criança 13 sobre lutas pode 

ser a popularização de esportes com base na luta/violência no Brasil, como o MMA, 

siglas em inglês para Artes Maciais Mistas, e o campeonato estado unidense UFC 

(Ultimate Fighting Championship), que a partir de 2012 começou a ser transmitido 

em canal aberto em todo o país e, desde então, vem se tornando assunto em quase 

todos os locais, desde bares até escolas. 

Toda essa carga de enaltecimento do homem branco, seja pelo patriarcado, 

pelo machismo, pelos esportes, ou pela apologia ao nazismo, reverbera - e muito – 

no corpo dos educandos da cidade de Blumenau, independentemente das suas 

idades e das suas consciências sobre tais fatos, afinal, como afirma Volóchinov 

(2017, p.206, grifos do autor) “a situação social mais próxima e o ambiente social 

mais amplo determinam completamente e, por assim dizer, de dentro, a estrutura do 

enunciado”. 

 
O mundo contemporâneo tem fomentado o respeito à diversidade, 
favorecendo políticas públicas que atenuem as desigualdades e efetivem as 
garantias de direito. No entanto, com todos esses horizontes de 
reelaboração de nossa tradição cultural, ainda visualizamos nitidamente os 
preconceitos que se estabelecem acerca da mulher, em que o homem 
assume papel de provedor e é o responsável pela segurança e pelo bem-
estar de sua família – família esta da qual é o chefe, dono, ou uma espécie 
de divindade. Toda essa educação patriarcal, em que homens e mulheres 
perpetuam e reproduzem esses conhecimentos e comportamentos, vem 
através de padrões culturais patriarcais. (CORTES, J. et al., 2015, p. 02) 

 

A reverberação de tais ideologias nos educandos é tão forte dentro dos 

espaços educacionais blumenauenses que o Centro de Educação Infantil em que 

esta pesquisa foi realizada em 2017, tem como fio condutor principal de suas ações 

educacionais durante todo este ano de 2018 o tema “Mulheres: que habitam o 

território arte, Blumenau”, com o objetivo de dar visibilidade as mulheres e também a 

profissão de artista. O tema/pesquisa de 2018 é reverberação do tema de 2017, arte 

do cotidiano, em que foi percebido que são as mulheres, em grande maioria, que 

trabalham com a arte do cotidiano na cidade e, mesmo sendo em maior número, tem 

pouca visibilidadge. O tema vem como uma forma de resistência a tal sistema 

patriarcal e de contato das crianças até 05 anos com exemplos femininos positivos, 

incutindo nestas crianças o respeito e a valorização do feminino, com a esperança 

de poder gerar, em um futuro próximo, adultos que com seus enunciados ajudem a 
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quebrar o atual sistema patriarcal tão presente em nossos dias e a reorganizar as 

orientações sociais, visto que os enunciados são inteiramente sociais e “quanto mais 

unida, organizada e diferenciada for a coletividade na qual se orienta um indivíduo, 

tanto mais diversificado e complexo será seu mundo interior” (VOLÓCHINOV, 2017, 

p.209). 

Sendo o chão da escola o lugar da diversidade – cultural, étnica, de gênero, 

de orientação sexual, religiosa, entre outras – uma das nossas funções, como 

educadores, é dar vozes às essas diferenças e potencializar os corpos para que 

manifestem tal diversidade, de maneira individual e coletiva, em todas as suas 

cores, sons, saberes, expressões, etc. 

As vozes sociais identificadas na constituição dos educandos que desta 

pesquisa participaram também foram assim compreendidas pelas professoras e 

coordenação do CEI, que em 2018 foca na valorização e visibilidade das mulheres. 

Os jogos e a performance propõem caminhos que auxiliam na compreensão de tais 

estruturas dentro da escola, que, através dos corpos, podem denunciar injustiças, 

desigualdades e discriminações, reivindicar igualdade de gênero, de acesso a bens 

e serviços, e auxiliar no reconhecimento cultural dos educandos e educadores, em 

todos os níveis da educação. 

 
Destarte, a performance possibilita buscar nas fendas do muro 
intransponível da preeminência escolar, possíveis imbricações e 
questionamentos dos processos educativos, do corpo na escola, do sujeito 
escolar, dos conflitos que esta esfera gera e principalmente como 
acontecem as relações entre sujeitos no sentido performático. (SANTOS, 
2017, p. 42) 

 

A análise aqui realizada desvela vozes sociais fortes no contexto das 

crianças, mas também aponta para [cor]possibilidades de novas propostas para a 

Educação Infantil, fortalecendo uma das ideias principais da performance e do teatro 

na educação: a de resistência, como possibilidade de modificação do atual sistema 

de ensino brasileiro, propondo outro modo de existência, concentrando-se em um 

educando que, através das artes e do corpo, se torne um ser mais sensível ao outro, 

possibilitando, assim, um país com cidadãos altruístas e, consequentemente, uma 

nação menos desigual.  
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5 ENTRE O FIM E O RECOMEÇO: (IN)CONCLUSÃO AFETIVA 
 

Não posso viver do meu próprio acabamento e do acabamento do 
acontecimento, nem agir; para viver preciso ser inacabado, aberto para mim 
– ao menos em todos os momentos essenciais –, preciso ainda me antepor 
axiologicamente a mim mesmo, não coincidir com a minha existência 
presente. (BAKHTIN, 2011, p.11) 

  

Para viver preciso ser inacabado. Inacabado é a palavra que mais se 

aproxima do que penso e sinto sobre este processo que se afirma e reafirma a cada 

dia no meu ser como algo inconclusivo. Não apenas eu sou um sujeito inacabado, 

este trabalho também se mostra como uma pesquisa inacabada, ambos, pesquisa e 

eu, continuaremos nesta ligação afetiva entre nós e na interpelação com vários 

outros sujeitos com os quais nos confrontaremos continuamente, em vários espaços 

públicos e privados, em diversos tempos, pois aqui o fim não finda, recomeça. 

A formação do meu eu-pesquisador foi muito mais intensa e verdadeira do 

que eu poderia supor. Investigar a relação entre os jogos de teatro e a performance 

na Educação Infantil colocou em xeque os dois eus principais que me trouxeram até 

o mestrado: o eu-professor e o eu-artista. 

Na introdução deste estudo afirmo que esses dois eus se formaram 

concomitantemente, tanto na formação acadêmica quanto no dia a dia, e é 

interessante perceber que, neste processo, ambos eus se questionaram (e 

continuam atualmente em profundo questionamento) sobre suas práticas. A 

investigação da relação do que era cotidiano para mim – o teatro, os jogos –, com 

um elemento totalmente novo – a performance – despertou dúvidas sobre minhas 

práticas e está me fazendo repensar quem eu sou atualmente, e que professor e 

artista eu pretendo ser. “Obviamente sinto que os Estudos da Performance 

contribuem para a compreensão do que significa ser humano” (SCHECHNER, 2010, 

p.34).  

Schechner tem total razão, os Estudos da Performance não questionam 

apenas os educandos aqui participantes, mas questionam principalmente nós, 

educadores, pesquisadores. A performance chegou ao meu ser para modificar tudo. 

O último espetáculo que dirigi pelo Grupo K – Teatro, intitulado “Ninguém Pertence À 

Este Lugar Mais Do Que Você”, escrito pela dramaturga mexicana Mariana 

Gàndara, sofreu fortes influências desta pesquisa, que mesmo voltada para a 

Educação, reverbera nos meus diversos eus. A relação entre teatro e performance 
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foi a base de criação da peça e de treinamento dos atores. A mistura entre realidade 

e ficção, a personagem não-personagem, o corpo como proposta central do 

espetáculo, a não marcação cênica, a abertura de mudança de cenas de acordo 

com a energia e participação do público, a criação de Programas Performativos para 

serem executados durante a peça, entre tantos outros elementos aqui trabalhados 

foram para cena, com um elenco que desconhecia os Estudos da Performance e 

acreditou na proposta de reverberação desta pesquisa, às vezes mais do que eu 

próprio. 

O eu-professor apontado no início deste trabalho hoje, encontra-se em 

modificação para um eu-educador, pois compreendo que professar algo não faz 

mais parte do meu ser. Continuo em dois Centros de Educação Infantil em 

Blumenau com os encontros de teatro para crianças de 03 a 05 anos e a cada dia 

mais os elementos da performance adentram na minha prática. 

Esta pesquisa propôs um entrelugar na relação dos jogos de teatro com a 

performance, dos elementos do teatro com a performance, da Pedagogia do Teatro 

com a Educação Performativa. Transitar no entre é algo delicado, complicado, 

instigador, poético, e que, nem sempre, chega aos objetivos propostos. 

Por seu tempo curto de realização, esta pesquisa, por exemplo, não chega, 

como eu gostaria, a dar vozes aos corpos e diferenças ainda não potencializadas 

dentro do grupo participante, mas diagnostica a urgência de se repensar fazeres 

escolares que auxiliem os educandos/as a respeitar e tratar com igualdade todas as 

diferenças que reverberam no chão da escola. O patriarcado, por exemplo, não foi 

corporalmente questionado, mas apenas diagnosticado através do Programa 

Performativo Para a Educação Infantil 02. 

O tempo curto de realização desta pesquisa, em contraponto, mostrou a 

abertura dos educandos/as para as propostas de jogos e performance levadas por 

mim, e apontou para uma rápida compreensão, de modo geral, dos elementos 

teatrais explorados nos nove encontros realizados: personagem (quem); local da 

história (onde); acontecimentos da história (o que); espaço de cena; e o código para 

iniciar e finalizar as histórias (acender e apagar as luzes). 

Foi possível verificar corporalmente a permanência das crianças nas 

propostas do elemento personagem, porém, em determinados educandos ficou claro 

o período de transição entre o jogo dramático e o jogo teatral que eles se encontram, 

visto que em alguns momentos há uma intercalação entre o seu eu e a personagem, 
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entre realidade e ficção. Os elementos espaço de cena e código para iniciar e 

finalizar as histórias foram compreendidos pelos educandos, aparecendo, 

corporalmente, no Programa Performativo. O elemento o que também foi 

compreendido, mesmo com pequenas modificações na sequência de ações 

estabelecidas, algo natural na Educação Infantil, os educandos não deixaram de 

realizar o que havia sido pensado para o Programa. O elemento onde foi o único que 

não apareceu no Programa Performativo. 

É importante pensar, e trabalhar, todos esses elementos de forma aberta, e 

não como algo que precisa ser seguido com exatidão para se fazer teatro na 

Educação Infantil. A estruturação e execução dos Programas Performativos Para a 

Educação Infantil parte do caos, da desorganização própria das crianças desta faixa 

etária, e tem como objetivo auxiliá-las a exercitar sua imaginação e criação através 

do corpo. A não-regra corporal para realização da Dança Maluca, início da criação 

dos Programas Performativos Para a Educação Infantil, tem como base o caos 

próprio da criança, em que o corpo brinca, em que a criança experimenta 

movimentações novas com o quadril, braços, pernas, cabeça, costas, pés, etc. 

Por mais que esta dissertação analise separadamente os elementos teatrais 

explorados, com o objetivo de compreender o fazer teatral dentro de um espaço 

educacional infantil, o executar acontece de maneira misturada e tudo ao mesmo 

tempo, o que para quem é acostumado com uma educação formal, e com corpos 

formatados, a espontaneidade dos corpos infantis podem remeter a “bagunça”. O 

que não deixa de ser também, porque bagunçar é tirar algo do seu lugar comum, e 

tanto os jogos de teatro quanto a performance têm como objetivo tirar do lugar 

comum os corpos dentro dos espaços educacionais, dando maior liberdade e 

possibilitando o autoconhecimento corporal dos educandos através da arte. 

“Bagunça” foi que esta pesquisa fez também com o interior do meu ser, tirando-me 

do lugar comum e me fazendo pensar novas formas de ser e fazer teatro, tanto 

como Educação, quanto como Arte. 

Hoje posso afirmar, com toda a certeza, que esta pesquisa foi uma das 

performances mais intensas que eu performei em minha vida, até aqui. Vivi durante 

esses dois anos na extremidade limite da superfície do meu ser, superfície 

entendida aqui não como algo superficial, mas como área que engloba tanto as 

dimensões físicas quanto emocionais dos meus eus. Vivi o abalo,  o abatimento, a 

apreensão, o temor,  a felicidade,  o distanciamento,  a curiosidade,  a 
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leveza,    o êxtase,   a realização,     a afeição, 

  a confusão,   o sofrimento,  a força, 

a tranquilidade,   a ilusão,   o engrandecimento,         o desapontamento,  

 

    a independência,   a serenidade,   a franqueza,    a docilidade,  o luto, 

 

 a divagação,  a decepção,   a liberdade,       a depressão,     o 

fascínio, 

     

a satisfação,   a agitação,   a confiança,   a sinergia,  

 

o   desânimo,  a indecisão,    o respeito,     a agonia,    a compreensão, 

 

  a solidão,  a fraqueza,   a dor,   o maravilhar-se,    

 

a alegria,  a comoção,  o sonho,  a frustração,       a empatia,    

 

o medo,       o desencanto,  a paixão,      o pânico, 

   

a simpatia,   a chateação,  a surpresa,   a harmonia,   a energia, 

 

  a meiguice,      o devaneio,     a paralisia,         a angústia,  o carinho, 

 

a delicadeza,  o orgulho,   a dignidade,   a paz,       o ânimo, 

 

        a carência,        a tristeza,         a imperfeição,       o constrangimento, 

 

   o otimismo,    o entusiasmo,    a perda,   a ansiedade,  a calma,     a 

união, 

 

a euforia,  a convicção,   a ousadia,       o esgotamento,        a persistência, 

 

       o apego,   a beleza,   a vida,   a exaustão, 
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    a culpa,       a paciência,    a esperança,  

 

o prazer,                a vitória, 

o amor, 

que uma pesquisa de mestrado em Educação com crianças tão pequenas pode 

proporcionar. 

Santos (2017, p.37) afirma que “a performance pode fornecer ferramentas 

para que as pessoas repensem o seu lugar na esfera escolar”. Eu amplio esse 

entendimento para além da escola, para as diversas esferas dos nossos eus. 

Esta pesquisa não termina aqui, muito pelo contrário, ela se tornou o 

começo de uma investigação muito maior que eu desejo realizar, seja dentro ou fora 

dos espaços acadêmicos, sobre a relação entre teatro e performance, com uma 

vontade enorme de me aprofundar nos Estudos da Performance, tanto na Educação 

quanto na Arte. Agradeço ao ELiTe por oportunizar o contato do meu ser com a 

performance, e por, de forma dialógica, me auxiliar a modificar pensamentos e 

ações, como agradeço às crianças que desta pesquisa participaram, pois a troca 

entre nós foi fundamental para esta evolução pessoal e profissional. 

 
FIGURA 29 – TURMA MEXE-MEXE 

 

 
 

FONTE: O autor (2017) 
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Foçou-se a aprender a voar 
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