
XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: TEATRO E BULLYING NA ESCOLA.  
 
 

Marlene Aparecida Ferrarini-Bigareli – IFPR 
< marlene.ferrarini@ifpr.edu.br>;  

Juliana Camargo Matta – IFPR  
< juliana.matta@ifpr.edu.br>;  

 Lívia Maria Fontolan Paduan da Silva – IFPR –  
 liviafontolan2000@gmail.com 

 
Eixo 5: Educação e suas Linguagens 

 
 
Resumo 
Este relato mostra uma ação de enfrentamento da violência escolar, por meio de 
reflexão sobre o tema, oportunizada em um projeto de teatro realizado no Instituto 
Federal do Paraná - Campus Londrina. A experiência está embasada no chamado 
Teatro do Oprimido (TO) e o objetivo principal do relato é focalizar um trabalho com 
o tema bullying. A realização do trabalho mostrou-se profícua no que diz respeito a 
levar os espectadores a refletirem sobre o tema, uma vez que o teatro proporciona 
ao estudante colocar-se no lugar do outro e solidarizar-se, como também identificar 
ações caracterizadas como bullying e posicionar-se criticamente sobre elas. 
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Introdução 

As formas de enfrentamento da violência dentro das instituições 

escolares vêm sendo amplamente discutidas devido à crescente demanda de ações 

nesse sentido.  Este relato está inserido neste contexto à medida em que busca 

tornar pública uma experiência de trabalho pedagógico com teatro que proporcionou 

reflexão sobre  bullying. A experiência foi possibilitada em um projeto de extensão 

chamado Teatro Encanto que vêm funcionando no Instituto Federal do Paraná  - 

Campus Londrina há três anos, durante esse período o projeto contou com a 

colaboração de bolsistas de graduação (duas de Licenciatura em Ciências 

Biológicas e um de Análise e Desenvolvimento de Sistemas), professores e pais, 

alguns com formação em Artes Cênicas. A inscrição dos alunos e comunidade 

externa, para as oficinas, é feita anualmente, um estudante bolsista faz o controle de 

frequência e ajuda na organização dos encontros, os integrantes recebem uma 

certificação de participação no projeto de extensão, além de serem incentivados a 

mostrarem o resultado de seu trabalho em eventos internos. 
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Para este trabalho, a base teórica é o Teatro do Oprimido (TO), do 

encenador Augusto Boal, exposta nos trabalhos de Costa (2018), Crusoé e Brito 

(2018), Silva (2016), e Silva (2017). Objetiva-se relatar a experiência de montagem e 

apresentação de uma cena teatral, com o tema bullying, por alunos do ensino médio 

do campus Londrina do IFPR. 

 

Metodologia  

As diversas linguagens estão presentes na sociedade e são 

instrumento fundamental na formação integral do ser humano que, ao apropriar-se 

de suas modalidades, torna-se apto a participar ativamente da sua sociedade, 

refletindo sobre suas práticas e propondo transformações que visem ao bem estar 

social. Sendo o teatro uma modalidade artística e literária que cativa a atenção, 

principalmente dos jovens, percebemos seu potencial como instrumento de 

transformação social e de viabilizador de formação cultural. Dessa forma, propomos 

a formação de um grupo teatral com o objetivo de desenvolver as diversas formas 

de linguagem nos estudantes,  bem como de mobilizá-los para o trabalho em equipe 

com vista à transformação social e cultural. O grupo busca o trabalho com temas de 

relevância para a comunidade escolar e trabalha a) na produção do texto escrito; b) 

na cenografia da peça: c) no preparo dos atores; d) na sonoplastia; e) na divulgação 

e na organização da apresentação. Assim, é esperado dos participantes que 

desenvolvam diversos usos das linguagens e sejam capazes de produzir peças e 

esquetes. Diferentes habilidades e diferentes perfis de estudantes podem enriquecer 

o trabalho, fornecendo aos participantes um ambiente coletivo diverso, palco de 

grandes trocas, experiências e aprendizados. Assim também, a comunidade, 

convidada não só a contribuir com o projeto por meio de parcerias, mas também 

compondo o público da apresentação, poderá vivenciar ricos momentos de acesso à 

cultura e à formação cidadã de nosso estudantes. 

As oficinas do Projeto Teatro Encanto acontecem semanalmente 

com estudos teórico e prático sobre teatro. Os estudantes participantes são 

selecionados mediante inscrição prévia, sendo que há vagas para a comunidade 

externa. O objetivo principal é engajar os participantes em ação artístico-cultural que 

busca levar a refletir sobre temas contemporâneos importantes como: cultura de 

paz, direitos das minorias, consciência ambiental, diversidade étnica, violência e 

outros. 
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O grupo monta seu cronograma de apresentações das peças 

ensaiadas, levando em conta a inserção desta atividade artístico-cultural nos 

eventos previstos em calendário acadêmico do campus. Além das apresentações 

internas, poderão ser feitas apresentações em outros espaços a serem agendados. 

Para este relato focamos uma das experiências vivenciadas nesse 

projeto em 2019. O planejamento e execução das ações que fizeram parte da 

montagem da encenação foram organizadas em etapas. Os encontros aconteceram 

de março a junho, semanalmente, em contra turno de aulas, para realização das 

ações listadas no quadro a seguir. 

 
ETAPA 

AÇÃO ENVOLVIDOS 

01 Planejamento de oficinas; Professora 
 

02 Exercícios de preparação corporal, aquecimento, 
relaxamento e expressividade. 

Professora, bolsista, 
estudantes 

03 Pesquisa sobre teatro escolar e sobre o conceito de Teatro 
do Oprimido. 

Bolsista 

04 Discussão sobre  bullying (sugestão da seção pedagógica 
da instituição escolar) 

Professora, bolsista, 
estudantes 

05 Troca de experiências sobre o bullying; Professora, bolsista, 
estudantes 

06 

Montagem da peça; 

Professora, bolsista, 
estudantes 

07 

Ensaios; 

Professora, bolsista, 
estudantes 

08 

Ensaio antes da apresentação e apresentação. 

Professora, bolsista, 
estudantes 

Quadro 1 - Etapas para montagem da encenação. 
É importante pontuar que o número de etapas no quadro somente 

organiza a sequência das ações realizadas, não corresponde ao número de 

encontros, nem possuem caráter de exclusão, ou seja, as etapas aconteceram em 

concomitância, dependendo da necessidade do projeto.  

Na primeira etapa, a professora responsável por ministrar as aulas 

de teatro, adaptou alguns jogos e exercícios de Boal (2015). Estes jogos e 
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exercícios fizeram parte de vários momentos ao longo do processo de criação da 

peça. 

Na segunda, os envolvidos fizeram exercícios de expressão, 

corporal aquecimento, relaxamento e expressividade para melhor desempenho em 

cena. É importante frisar que não houve um texto previamente selecionado para 

decorar falas e definir personagens. Foram os exercícios inspirados no teatro do 

oprimido que possibilitaram a construção de cenas. Além de relatos de experiências 

dos integrantes do grupo, algumas cenas foram improvisadas e conforme as ideias 

iam surgindo, foi delimitado o que ficaria na cena e o que seria cortado.  

Em terceiro lugar, a etapa referente a pesquisa sobre o Teatro do 

Oprimido. Foi pesquisado o conceito, metodologia e finalidade. Também foi 

pesquisado sobre o teatro na escola, sobre seus desafios, importância e prática 

pedagógica. Essas leituras proporcionaram a bolsista o aprofundamento no tema, 

como também uma participação mais adequada nas oficinas, tendo em vista a 

possibilidade de relação dos estudos e vivências do projeto.  

A quarta e quinta etapas englobaram  a escolha do tema para a 

apresentação . A seção pedagógica da instituição sugeriu o tema bullying, os 

envolvidos fizeram leituras de notícias, debates e trocas de experiências sobre o 

tema, o que os levou a concordarem com a relevância do trabalho sobre bullying 

para a comunidade escolar. Os envolvidos conversaram sobre suas próprias 

experiências e de experiências de conhecidos. 

A sexta etapa referiu-se a montagem da peça. Todos os envolvidos 

foram responsáveis pela montagem, além de não ter um texto para decorar frases e 

definição de personagens, tudo aconteceu de forma natural. Algumas cenas foram 

improvisadas a partir de ideias que iam surgindo e, além disso, o que seria cortado e 

o que ficaria em cena era decidido coletivamente. Resumidamente, a peça tratou de 

uma sociedade imaginária na qual todos os indivíduos possuíam rabos (semelhantes 

a cavalos), menos a personagem principal. Por esse motivo, ela era foco de 

frequentes piadas e brincadeiras inadequadas por parte de seus colegas na escola. 

O fato da motivação do bullying sofrido na encenação ser inverossímil buscou 

facilitar a identificação dos participantes com as causas e efeitos do bullying por não 

focar uma situação específica, mas sua generalização em uma situação imaginária. 

A sétima etapa se refere aos ensaios. Vários encontros foram 

promovidos para tal fim, uma vez que o grupo estava envolvido em todas as etapas 
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da montagem, o que precisou de tempo suficiente para construção coletiva de 

cenário, figurino, maquiagem, até que tudo estivesse pronto. 

Por último, na oitava etapa aconteceu o ensaio final antes da 

apresentação e a apresentação. O ensaio foi ideal para tirar últimas dúvidas e a 

apresentação foi singular porque aconteceu em uma reunião de pais da instituição e, 

dessa forma foi possível estender o trabalho a comunidade externa.  

 

Discussão 
A relação da experiência relatada com o TO se deu pela escolha da 

temática socialmente relevante e pela possibilidade de reflexão oportunizada aos 

participantes das oficinas, a bolsista e aos alunos,  pais e responsáveis que 

assistiram a apresentação. Assim, corroboramos Costa (2018) quando afirma que o 

TO foi criado por Augusto Boal, no início da década de 1970, baseado em Paulo 

Freire, possui um aspecto pedagógico e com caráter político, revelando um teatro 

que vai além do que divertir e entreter o público, o TO é como uma arma de 

libertação e de transformação social e educativa. Dessa forma,  é um trabalho que 

sugere mudanças na vida em sociedade e quebra das barreiras sociais (Crusoé e 

Brito, 2018), nele todos os seres humanos são atores, porque atuam e 

espectadores, porque observam (Silva, 2016). Um dos principais objetivos do TO  é 

transformar o espectador de um ser passivo e ouvinte em um protagonista, não se 

contentando com o passado, mas favorecendo um futuro diferente, compreendendo 

suas atitudes (Silva, 2017). Apesar da teoria do TO trabalhar com o conceito de 

transformar o espectador em protagonista,  não houve envolvimento efetivo, devido 

a habilidades para improvisação não terem sido desenvolvidas na época, por se 

tratar de um grupo iniciante. Assim, em um mundo imaginário onde todos “deveriam” 

ter rabo, ou em uma sociedade moderna onde todos “deveriam” ter um padrão de 

beleza único, o teatro escolar proporciona a sensibilização dos envolvidos de forma 

singular, levando-os a experienciar em um nível mais profundo do que poderiam em 

uma palestra ou discussão sobre o assunto. Assim, concordamos com Costa (2016) 

para quem o TO oferece extensas possibilidades de aplicação de sua teoria e 

métodos em diversas áreas, dentre elas: a escola. 

A metodologia  propõe, também, na sua dinâmica que o oprimido 

possibilite meios para ajudar o opressor a se libertar desse papel (Costa, 2018). Há 
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a encenação de situações reais do dia a dia, promovendo a troca de experiência e 

conhecimento entre atores e o espectadores (Silva, 2016).  

 

Considerações Finais 

Os estudantes se engajaram nas atividades propostas 

principalmente pelo prazer de estarem inseridos em uma atividade artística, como 

também pela necessidade de trabalho com o tema bullying. A apresentação teatral 

realizada demonstrou o grande potencial pedagógico do trabalho com teatro em 

fomentar práticas escolares que levem a reflexão sobre temas de relevância social. 

É notório, também, o desenvolvimento da bolsista envolvida no que diz respeito à 

iniciação científica, participação em eventos institucionais, habilidades necessárias a 

atuação docente, como: oralidade, expressividade corporal e desinibição; como 

também atuação como futuro professor de forma mais consciente sobre as 

potencialidades do teatro como prática pedagógica. 
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