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RESUMO

Todos nós

conhecemos varios tipos de atores: os

de cinema, os de televisão, os de teatro, os

de circo ...

Porém ha um outro tipo de ator a quem as pessoas não serc[c
rem: o ser humano.

-

.
varlOS

Este ator em especial representa
ao longo de sua vida.

O

-

.
papeiS

-

Um deles, para muitos de nós,

p~o6e~~o~-ato~

com

pecffica - os alunos

e

o

representa para uma platéia e~
um objetivo

também especffi-

co - seduzi-los para que haja êxito no processo

ensino-apre~

dizagem.
O presente estudo aponta para
deste

p~o6e~~o~-ato~

as

contribuições

no processo educativo. Da mesma for -

ma, ressalta o tipo de relação estabelecida com os alunos,
a partir do ponto de vista, tanto do professor,

como

do

aluno.
Trata-se de uma abordagem fenomenológica sobre a
relação professor-aluno e suas conseqüências para o
SQ

ensino-aprendizagem.

VII

proce~

ABSTRACT

For such a long time we have known a grea t variety
of ac tor s: from cinema, from TV, from thea t re, from circus ...
Other wise there is another one to whom people does not pay
attention:the human being.
This kind of actor supports a
for alI his life.
The

One of them is the

teaQhe~-aQto~,

lot

of characters

teaQhe~.

as I call him,

represents for

a peculiar audience - the students - with an especial
seduce them for they have exit in teaching

and

purpose
learning

processo
This study shows us contributionsfrom the teacher
-actor to the educative processo It also emphasizes the kind
of relationship between teacher and student from their points
of view.
It is a phenomenological approach about relationship
between teacher and student and i ts consequences for teaching
anJ learning processo

VIII

PRO LOGO

PARA SER GRANVE, ~ê intei~o: nada
Teu exage~a ou exelui.
sê todo em eada eoi~a. Põe quanto
No mlnimo que 6aze~.
A~~im em eada lago a lua toda
B~ilha, po~que alta vive.

e~

Fernando Pessoa

Graças ao grande poeta português

e sua

poesia

- a minha preferida - pude dar continuidade a este
lho.

traba-

Todas as vezes que fraquejava, que pensava em desis-

tir, a ele recorria para buscar forças e novamente retomar
a tarefa.
Só agora entendo porque escrever urna dissertação
de Mestrado pode ser comparada a um parto.
rante seis meses.

Sofri muito du

Pensei várias vezes em desistir.

Viven

ciei dores de estômago, enjôos, insônias, pesadelos, hipe!
tensão, crises de mau humor ... Sempre que minha mente
nava-se um papel em branco, recorria a um destes
cios.

tor

artifí-

Mas não adiantava, quando os sintomas cessavam,

estava ela, calma, serena, impassível, esperando-me

lá
como

se nada tivesse acontecido, a desafiar-me.
Então, como num passe de mágica, vinham os "ins ights " ,
e eu retomava sua escrita.
sava: "Desta vez vai.

Ávido de idéias,

confiante,pe~

Vou conseguir ir adiante".

Praticamente tinha que segurar as palavras que

br~

tavam como flores na primavera, para que nao me escapassem
antes que pudesse usá-las.
vazio, o nada.

Mas, de repente, o branco,

E, mais urna vez, o desespero, o

o

sentimen-

to de fracas so, a perda.

Nes tas horas, cheguei mesmo a pe,!!

sar que jamais conseguiria realizar meu objetivo.
Entretanto, ela está aí.
esforço.
nhas.

Pronta. Produto de meu

É como se fizesse parte de mim, de minhas

entra

Sinto-me o próprio Zeus ao gerar Atena, pois,

como

ele, gerei um fruto de minha capacidade mental, de mim mes
mo.
A satisfação que tenho agora ao vê-la

terminada

é semelhante a de uma mãe ao ver seu filho que acabara
nascer.

de

-

Assim como na fábula da coruja, este trabalho c o

filho mais lindo do mundo, porque é MEU.
Obrigado Senhor, por ter conseguido
mais um sonho.

concretizar

A Você rendo graças e ofereço esse filho.
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INTRODUÇÃO
Um ato de ap~end~zagem é um
ato de amo~, po~que ge~a um
~e~ pa~ee~do eono~eo, que
ehamamo~ de ~dênt~do, não
no
~ent~do de ~dent~dade, ma~ no
da ldent~óieação eom ele.
Sara Pain

Há alguns anos atrás, vivenciei urna situação que,
provavelmente, consti tuiu-se na semente que germinaria mais
tarde, originando este trabalho.
Por ocasião da comemoração do Dia do Mestre, fui

agraciado com uma manifestação de afeto que me
zou.

scnsibili-

Meus alunos do curso de Educação Artística prepara -

ram urna calorosa homenagem que me remeteu para urna

situa-

ção aniloga a do filme "Ao Me~t~e eom Ca~inho".
Ao entrar em sala de aula, deparei-me com os

al~

nos estranhamente quietos, corno se aguardassem alguma coisa.

Parecia que esperavam ansiosamente pela apresentação de

um espetáculo.

Iniciei a aula e não podia compreender

a

"apatia" deles, já que sempre corresponderam às minhas solicitações.

Foi quando chegou a aluna por quem eles

agua~

davam.
Neste momento, levantaram-se e, em coro, canta ram uma versão da música do referido filme.

Após a cançao,

ouvi alguns depoimentos sobre o que eu representava
eles.

Foi a manifestação de afetividade mais

para

explícita,j~

mais vivenciada anteriormente em minha carreira docente.

2

Percebi aí que a nossa relação havia extrapolado
os limites do convencional em termos ue

pro[essor-aluno.P~

de observar, através deste gesto, que eles reconheciam
mim o papel de

p~o6e~~o~.

em

Senti-me lisonjeado e emociona-

do com esta constataç50.
A partir desta situação, passei a

questionar-me

sobre o que, nesta relação, é de tal modo singular a

pon-

to de poder significar, para os nela envolvidos, um encontro além das meras circunstâncias formais do percurso acadêmicc.

Igualmente, questões relacionadas à atuação do

pr~

fessor, seu papel no processo educativo, a metodologia utl
lizada, dentre outras, passaram a fazer parte

de

minhas

preocupaçoes.
Estas idéias começaram a me "incomodar" tanto,que
fui impulsionado a ingressar no curso de Mestrado em Educa
ção.

No decorrer do referido curso, entretanto, elas

fo-

ram tomando forma e hoje transformaram-se nesta disserta çao.
Explorando uma perspectiva até agora muito
co trabalhada entre os educadores descobri, na figura
p~o6e~~~~-ato~,

poudo

um foco privilegiado para olhar e retratar

algumas das vertentes afetivamcnte carregadas do
ensino-aprendizagem.

processo

Trata-se de caminhar (não premedita-

damente), conforme sugerido por Guattari (1991, p. 18), em
direção ã formação de novos paradigmas que serão, de
rência, de inspiração ético-estética.

pref~

CAPITULO I
PORQUE
Ve.z ve.Jtdade..6 hã..6 de. e.nc.ontJtaJt dUJtan
te. o dia; .6e. a.6.6im não 6oJt, ainda
pJtoc.uJtaJtã.6 ve.Jtdade..6 dUJtante. a noite., e. tua alma e..6taJtã. 6aminta.
Nietzsche

Ao longo de minha experiência no magistério
nível superior tenho ouviJo muitos professores, em

em

conver

sas informais, afirmarem que se sentem corno atores em sala
de aula.

Alguns afirmam que desempenham vários papéis,

pendendo do cenário em que se encontram.

d~

Outros referem-se

somente ã sua representação frente aos alunos.
Estes depoimentos despertaram em mim grande
resse em pesquisar este assunto.

int~

Sendo assim, senti-me se

duzido pela idéia de desenvolver um estudo sobre a
sentação do professor frente aos alunos. Nesta

repre-

relação atri

buí ênfase ao aspecto da .6e.dução corno recurso para o pro fessor conquistar a atenção dos alunos.

-

.
Ao escolher este terna, deparei-me com varlas
ques-

tões.

Terá a maioria dos professores consciência

representa o papel de professor?

de

que

Existe alguma semelhança

entre a representação do ator e a do professor? Haverá real
mente um jogo de sedução na relação professor-aluno?

Seho~

-

ver, ser a que o professor se utiliza dele para conseguir a
adesão de seus alunos?

Até que ponto este jogo

pelo professor é percebido pelos alunos?

utilizaJo

De que forma is-

to pode contribuir para o processo ensino-aprendizagem? Es

4

ta sedução cria dependência do aluno em relação ao professor?

Ou seri s6 uma forma de o professor conquistar a sim

patia, o afeto, a atenção e a confiança do aluno?
Outro fator que contribuiu muito para a

escolha

deste temn foi o fnto de a relaç50 professor-aluno

n~o

ter
age~

sido estudada antes sob este enfoque - a sedução como
te propulsor do processo educativo.
A partir do levantamento dos estudos sobre
tipo de relação, pude constatar que além destas

este

pesquisas

serem numerosas, também adotam enfoques diversos.

Sendo

assim, optei por agrupá-los de acordo com as semelhs.nças en
tre as abordagens.
O estudo de Delamont

&Hamilton

(1981, p. 378) e

o de Patto (1981, p. 399) ressaltam a necessidade de se su
plementar as pesquisas de enfoque puramente comportamental,
com técnicas antropológicas que apoiem-se em uma abordagem
mais etnogrifica do que psicométrica.
Os resultados da pesquisa realizada por Lopes et
alli (1979, p. 77) mostram que existe uma necessidade

de

idealizar os elementos da relação professor-aluno,numa ten
tativa de se estruturar, num plano simbólico, uma
boa.

relação

Na verdade, o que ocorreu foi um mascaramento

como

possibilidade de equilíbrio, em virtude da dificuldade
lidar com as coisas reais -

g~ande

dependência

de

emocional

da criança x insegurança emocional e profissional do pro

~

fessor - para tornar a vivência mais confortável.
De acordo com a concepção de Kuethe (1977,p.3)na
interação entre professor e aluno, o objetivo principal de

5

ve ser a aprendizagem.

Esta, por sua vez, deve ser atingi

da pelo aluno, através da orientação - direta ou indiretado professor.
A abordagem de Seagoe (1978, p. 7) compara o professor a um diretor de uma peça teatral, cabendo ao

aluno

ser o ator da aprendizagem.
A formação do professor aparece como foco
traI do estudo de Cunha (1986, p. 142).
~;l1ta

cen-

Este estudo res -

quc a interação profcssor-aluno ucfinc c constitui a

estrutura administrativa e pedagógica, já que o processo cuu
cativo se efetiva em sala de aula.
Sobre as características dos alunos consideradas
como desejáveis na relação com o proíessor, Alencar (1978,
p. 76) constatou que existe uma priorização da passividade
do aluno em detrimento do pensamcnto crítico c

divergente

que leva à criatividade.
Nos estudos de Cunha (1989, p. 65) ,Hillal (1985,
p. 39), Machado (1979, p. 3) e Simão (1986, p. 10) a relação professor-aluno é considerada como uma interação social,
onde o comportamento de um serve de estímulo para o compo~
tamento do outro.
A concepção da relação professor-aluno como

uma

açao dialógica aparece nos trabalhos de Albuquerque (1986,
p. 46), Benincá (1983, p. 49), Bordenave

& Pereira

(1985,

p. 183), Chakur (1983, p. 50) e Gadotti (1985, p. 67).

Es

ta ação permite que a comunicação seja vivenciada tanto

p~

10 professor como pelo aluno, a fim de promover um bom

nl

vel de compreensão da mensagem.

~

7

Finalmente, tem- se o es tudo de Lei te (1981 ,p. 242)
que destaca o fato de o professor, em sala de aula,

atuar

como referencial das qualidades sociais para os alunos.

E~

tes tendem a acentuar aquelas características que são valo
rizadas pelo

~rofessor.

As únicas referências ao aspecto da sedução

n<l

r~

lação professor-aluno, foram encontradas nos estudos de Cel
ma (1979, p. 43) e de Mott (1989, p. 35).1
Igualmente reduzidas, são as abordagens sohre
professor-ator, cuja referência aparece em Goffman
p. 201), em Motta (1977, p. 85) e em Pullias

o

(1975,

& Young(1972,

p. 69).

No entanto, a inter-relação destes aspectos -p~~
6e~~o~-ato~,

~eduçao

e relação

p~o6e~~0~-aluno

apar~

- não

ce em qualquer outro estudo realizado anteriormente.

2

Estas constatações endossaram meu interesse

em

desenvolver esta pesquisa, assim como o fato ele cu próprio
me sentir um professor-ator e de perceber que, na

relação

entre professor e aluno, esta implícito um jogo de ~eduçao.

lEmbora o estudo de Mott esteja mais voltado para a associação da pederastia à pedagogia, caracterizando uma relação mais erótica do que pro
priamente sedutora, decidi menciona-lo por considera-lo relevante para
o presente estudo.
2 Cabe ressaltar que não se trata aqui de investigar por que são tão raras as pesquisas que entrelaçam aspectos desta natureza. Embora não se
possa afirmar algo a respeito com segurança, parece-me provavel que a
tradição dos estudos no campo da educação insiste, infelizmente,em não
se aproximar muito dos ângulos afetivos - eu diria, até, do enredo de
amor e ódio - que configuram a dinâmica cotidiana do ensinar-aprender.

CAPiTULO 11
ALGUMAS CONSIDERAÇOES METODOLdGICAS
Senho~a o~ientado~a,
Vimo~ po~ meio de~ta comunica~
a V. Sa. que, ape~a~ de toda~
a~ expectativa~ em
cont~â~io,
continuamo~

de~e~pe~ado~,

co~

~endo at~â~ de um objeto que a
cada centê~imo de ~egundo pa~e
~e e~ta~ mai~ di~tante de nô~~

Valéria de Moraes Vicente Moreira

Estabelecer o objeto de estudo é também optar por
uma metodologia e um método, imprescindíveis a um trabalho
científico e,ao mesmo tempo, embotante para a criativida de.

Não hi nada mais aterrorizante

d~

que ter

que

tomar

estas decisões.
Porém, cada um deve deixar-se levar pela sua intuição e procurar, acima de tudo, expressar a sua personalidade.
Em virtude destas considerações, decidi,

então,

subdividir este capítulo em dois ítens, com o objetivo

de

facilitar o desenvolvimento destas questões.

2.1 Em busca de um caminho
Todos nós conhecemos vários tipos de atores:

os

de cinema, os de telcvis50, os de teatro, os de circo ... Ca
da um deles tem o seu lugar definido para desempenhar
papel.

Porém há um outro tipo de ator a quem

nao se referem.

Trata-se do ser humano.

as

seu

pessoas

9

Em relação a ele, em especial, encontrei impor tantes referências.

A primeira foi feita por

Shakcspcarc

no século XVI: "o mundo inteiro é um palco, onde homens
mulheres são apenas atores".3

e

A segunda é da autoria

de

Goffman (1975, p. 71) que ressalta: "a própria vida é

urna

encenação dramática", na qual o indivíduo participa de diversas representações, mudando de papel de acordo com o ce
nirio, com a comunicação que quer transmitir e com a
téia para quem está representando.

Pode-se, então,

plaafir-

mar que o homem é um ator em potencial e está sempre repr~
sentando um papel para urna platéia.

o

interesse do presente estudo centra-se no

pa-

pel de professor, representado pelo ser humano, em urna situação específica

a sala de aula - para urna platéia

tam

bém específica - os alunos.
Se todos nós - meros mortais - representamos papéis, da mesma forma que os atores representam personagens;
se para cada situação representamos um ou mais papéis;

se

o professor é também um mortal e, corno tal, representa papéis; então, o professor é um ator.
Este silogismo teria sido urna forma simples e
nos trabalhosa de concluir este estudo.

Porém, corno se

m~

tr~

ta de um trabalho científico, torna-se necessário tornar o~
tro rumo para que as afirmações e conclusões apresentem con
sistência.

3 Assistindo ao vídeo "Mi.6têJú0.6 da Humanidade.", da National Geographic,
fiquei encantado ao tornar conhecimento desta afirmação de
Shakespeare.
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No entanto, adotar uma metodologia que orientasse essa pesquisa seria um tanto quanto

contrário ã

postura pessoal e profissional, bem como ã pr6pria
sa.

minha
pesqu!

Desta forma, não falarei em métodos ou metodologias, mas

em adotar uma orientação geral que permeará todo o processo de construção do presente estudo.

Para tanto, assumi -

rei uma postura fenomeno16gica, na tentativa de buscar uma
significação mais profunda.

-

Esta atitude permite maior flexibilidade na analise dos dados, em virtude de privilegiar a essência

nos

dados da experiência e a intuição - libertação do pré-concebido sobre a realidade para encontrar o sentido no fen6meno como se apresenta.
Da mesma forma, nao tive intenção de trabalhar com
uma população numerosa.

Ao contrário, selecionei

alguns

dos principais participantes do processo ensino-aprendizagem, ou seja, professores e alunos que, por sua vez,

enco~

tram-se envolvidos na trama da representação, sofrendo influências do jogo da sedução na sua interação.

Nesta pes-

quisa, portanto, professores e alunos são tratados como ato
ne~

e

ptatê~a

respectivamente.

Cabe ressaltar ainda que este estudo nao pretendeu enfocar uma realidade particular.

Pretende sim, poss!

bilitar a sua aplicação a toda realidade acadêmica,onde es
tiverem presentes professores e

alunos interagindo.

A fim de orientar esta pesquisa, formulei a

se-

guinte hip6tese, que me serviu de base inicial: todo pno 6e~~on

ê um aton,

po~~ nepne~enta

um papel pana

~eu~

atu -

11

no~,

ut~l~zando-~e

da

de~ão de~ta platê~a.

~edu~ão

como

6o~ma

de

conqu~~ta~

Embora inicial, isto é,

a

~

provisória.

tal hipótese foi-se confirmando ao longo deste estudo, como terei oportunidade de mostrar mais adiante.

o

tratamento dos dados foi feito com base na ana

lise qualitativa, buscando pontos significativos para a dis
cussão da hipótese.
Cabe lembrar que a quantificação foi excluída

de~

ta pesquisa. para não torná-la desestimulante e extremamen
te conservadora.

Os resultados obtidos são, por

isso,apr~

sentados em forma de ensaio, fugindo i forma acad~mica tra
Este fato poderá ter duas conseqü~ncias: uma n~

dicional.

gativa e a outra positiva.

A primeira seria a contestação

de pesquisadores mais exigentes do ponto de vista acadêmico tradicional, que poderiam não considerá-lo um
cientffico.

trabalho

A segunda estaria relacionada ao fato deahrir

frentes para que outras pessoas, envolvidas ou não no processo ensino-aprendizagem, possam interessar-se pela

tcm~

tica.

2.2 O problema

Reiterando que o presente estudo pertence ao tema

~ela~ão p~o6e~~o~-aluno,

abordagem específica.

é necessário inseri-lo em

uma

Para este fim, selecionei a de

Si-

mão (1986, p. 10), que mais se identificou com a
deste trabalho.

proposta
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Segundo a autora, esta relação caracteriza-se
envolver

aç~e4

dos outros.

por

4oeial4 - ações que se orientam pelas ações

Logo, na relação professor-aluno, as ações do

professor orientam-se pelas ações do aluno - açoes passa das, presentes ou futuras - e vice-versa.
dadL' a car:lcteriza

COIIIO

Esta reciproci-

ullla relação social.

A minha proposta
plÍcito um jogo de 4edução.

~

de que nesta relação est5 illl~

Este termo, por sua vez, e en

tendido aqui segundo a concepção de Baudrillard

(1991, p.

27): um jogo onde não hi vencedor nem vencido, pois implica em uma troca ritual ininterrupta.

Seduzir consiste,en-

tão, em desafiar o outro a ingressar neste jogo
ser seduzido.

Na verdade, a sedução,nada mais

e
~

querer

do que um

encantamento.
Ainda segundo o autor, a sedução tem a forma
um enigma a resolver.

Trata-se de um duelo enigmitico

a

~

o

ser travado entre sedutor e seduzido, onde a sedução
resultado final.

de

No entanto, o segredo do enigma não é re

velado, caracterizando a existência da cumplicidade

entre

as partes envolvidas.
Este jogo seria utilizado pelos professores para
conseguir a adesão de seus alunos à tese que estiverem
presentando.

a-

Em sala de aula, estes professores represen-

tariam seu papel da mesma forma que os atores

representam

no palco.
Na verdade, conforme ji foi assinalado anteriormcntc, na conccpçao de Goffman (1975, p. 71), a vida

pode

ser considerada uma encenação dramitica na qual o indivJ -
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duo representa diversos papéis, dependendo das circunstâncias e da intenção em comunicar algo.
Por

~ep~e~entação

o autor considera toda ativida

de que o indivíduo desempenha frente a um grupo particular
de observadores, ou frente a si próprio, e que exerce
bre os espectadores algum tipo de influência.
respeito

~

50-

No que diz

abordagem por mim desenvolvida, considero

influência como sendo o próprio jogo da sedução

esta

utilizado

pelo que chamo de professor-ator.
Ainda de acordo com Corrnwn, pla:tê-i.a

compreende

os participantes que contribuem com o seu "desempenl10" para o "desempenho" de um participante particular.

Isto

ju~

ti fica a opção feita, por considerar 'a relação professor aluno em termos de ações sociais, pois também as açoes

do

ator dependem das ações da platéia e vice-versa.
Outros termos utilizados pelo

autor

necessitam

ser definidos, pois são de grande valia para o presente es
tudo.

O primeiro termo,

de~empenho,

relaciona-se a

"toda a:ti..vi..dade de um de:te~mi..nado pa~:ti..c.i.. pante, em dada oc.a~i..ão, que ~i..~va pa~a i..nóluenc.i..a~, de algum modo, qualque~
um do~
ou:tILO.6 palL:ti..c.i..pan:te~" CP. 23).
O segundo, óac.hada é empregado para definir o

equipamento

padronizado, intencionalmente ou não, utilizado pelo indivíduo em sua representação.
A fachada pode ser dividida em três etapas tradl
cionais.

A primeira é o

c.enâ~i..o,

que abrange tudo

o

que

pertence ao aspecto e à disposição físico-geográfica. A se
gunda é a apa~ênc.i..a, que engloba os estímulos que atuam no
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momento da representação para informar
ator.

o status social do

Por último, tem-se a mane~~a, que compreende os es-

timulos que atuam para fornecer informações sobre

o papel

de interação que o ator espera desempenhar.
Um outro termo a ser definido é
autor considera como

"influ~ncia

inte~ação,

que o

reciproca dos individuos

sobre as ações uns dos outros, quando em presença fisica
diata" (p. 23).

Esta definição apresenta-se ligada à

im~

abo~

dagcm adotada para a concepção de relação professor-aluno,
apontando para a semelhança existente

entre a representa-

ção do ator e do professor.
Ao tratar do aspecto relacionado à representação,
surge a necessidade de complementá-lo com a abordagemde Pe
relman (1978) sobre a argumentação.
cepçao, a

a~gumentação

De acordo com sua con

compreende o fornecimento de razões

a favor ou contra uma determinada tese.
Quando um ator representa um papel,

o faz com a

intenção de transmitir uma mensagem à platéia.
ceder, tem como objetivo conseguir a adesão
através de sua argumentação.

Ao assim

pr~

dos ouvintes,

Logo, o termo argumentação en-

\ contra-se muito relacionado ao termo representação.
Quanto à sua eficácia, o autor ressalta
exige um contato entre sujeitos, sendo

que ela

imprescindível que

tanto aquele que apresenta a argumentação queira

com

seu

discurso exercer uma ação persuasiva sobre o auditório, co
mo os auditores estejam dispostos a escutar e a sofrer

a
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açao do orador.-

Por audit;~io, Pere1man entende o conju~

to de todos aqueles que o orador quer influenciar com o seu
discurso.

Já o termo

pe.~~ua-6ao

pOde ser definido como "a-

penas uma das facetas do ato de influenciar outra pessoa",
segundo a concepção de Be11enger (1987, p. 7).
No que diz respeito ã argumentação, pode-se di zer que ela apresenta uma característica de dia10gicidade,
pois o orador

~eve

reconhecer as capacidades e

de comunicação do audit6rio.

qualidades

Deve ainda procurar

conse-

guir sua adesão intelectual, o que implica em ser necessario, para persuadir um audit6rio, que o orador leve em con
sideração as reações desse audi t6rio, de modo a adaptar

seu

discurso a essas reaçues.
Toda argumentação deve, portanto, organizar-se em
função do audit6rio, para que ela possa ser eficaz, pois é
a qualidade daquele que determina a da argumentação. Igua!
mente, torna-se indispensável ao orndor conhecer a ação pe!.
suasiva para que possa utilizar argumentos

diferentes,

a

fim de influenciar o auditor.
Nota-se, portanto, uma proximidade entre audit6rio e platéia, persuasão e sedução, argumentação e repre sentação, professor e ator, alunos e platéia, relação professor-a1uno e relação social etc., o que justifica o en tre1açamento destes aspectos para o presente estudo.

-Neste ponto, verifica-se uma equivalência entre esta concepçao de
mentação e a concepção de Baudrillard sohre sedução.

arg~
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Com base no que foi exposto anteriormente, é

po~

srvel agora trabalhar a questno fundamental llesta d issert~
ção, desdobrando suas implicações de uma forma mais clara.
Em função disto, discutirei a seguir o sentido e as conseqü~ncias

de uma visão diferente do processo ensino-aprendi

zagem, constituída pela atuação/representação do professor
fator em sala de aula/palco, utilizando-se da sedução/persuasão, através da argumentação para conquistara adesão de
seus alunos/platéia à tese que apresenta.
Tal como. no teatro

a expressão de toda ação dra-

mitica esti polarizada na personagem, também a nossa dis cussao sobre a ação central do processo ensino-aprendiza
gem - a relação professor-aluno - precisari

incidir

numa

personagem: a que o professor/ator se atribui, quando, como professor/ator, desempenha seu papel.

CAPITULO III
A PERSONAGEM NO TEATRO E NA EDUCAÇÃO
No

~ea~~o,

a~

pe~~onagen~

~u.em p~a~iea.men~e
ob~a.: nada exi~~e

ve:~ dela~.

eon~~i

a ~o~a.l.{da.de da
a não ~e~ a~~a

nécio de Almeida Prado

Muitos estudos

t~m

sido realizados sobre o papel

do professor, tais como os de Alves (1988), Arroyo (1985),
Carvalho (1989), Cunha (1986), Feldens (1983) ,Mosqllera (1977)
e Mosquera (1980).

No entanto, as conclusões

t~m

apontado

para a mesma direção, ou seja, a de que o papel do professor nao se encontra claramente definido, nem valorizado.
Es ta cons ta tação 1 evou-me a direcionar o meu "olhar"
para o ator como referencial do presente estudo.

Aliado a

este fato, acrescento o de considerar que uma abordagem vo!
taua para a priorização lia ator torna-se muito mais inte ressante e criativa, podendo contribuir de forma diferente
para o processo ensino-aprendizagem.
Sendo assim, desenvolvo a seguir um confronto en
tre o papel do professor 5 e do ator, tendo
cial o ator de teatro.
râ o da

pe~~onagem

como

referen-

Porém o aspecto a ser prioruado s~

que ambos

t~m

que representar: a perso-

nagem "professor", em sala de aula; e a personagem

que

o

ator representa no palco.

5Cabe destacar que, em virtude de bibliografia insatisfatória sobre o
assunto, utilizarei minha experi~ncia de magistério para abordar o pa
pel de professor.
-
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Na atualidade, a personagem dramática

tornou-se

o centro da criaçio teatral, conforme ressalta Rocha Filho
Sua funçio é transmitir ~ platéia uma his-

(198b, p. 13).

tória e uma emoçio, "através de suas vivências,

refazendo

episódios, recriando as coisas como aconteceram".
Not:t-sC :tÍ o primeiro ponto de convergência
tre o ator e o professor, pois assim como o ator, o

cn-

profe~

sor também "transmite um conteúdo,,6 através de suas vivências, recriando situações para que seus alunos

participem

com ele desta experiência.
No que diz respeito i origem bisica da persona gem dramática, o autor afirma que encontra-se na capacidade de o homem desdobrar sua própria personalidade.
Buscando-se a origem etimológica do termo personalidade chega-se i palavra pe~~ona,

que

originariamente

denominava a máscara utilizada no drama grego e posteriormente passou a ser empregada pelos romanos.
Jung (1985, p. 32) ampliou este conceito.

Mais tarde,
De acordo com

sua concepçao, persona passou a significar uma mascara vin
cu1ada i psique coletiva, representando um compromisso entre o indivíduo e a sociedade, acerca daquilo
parece ser.

~

que

a aparência externa da pessoa e nao

alguém
o

seu

verdadeiro eu; compreende a face exterior do eu, uma masca
ra usada pela pessoa em resposta às exigências da conven ção social.

Trata-se do papel atribuído ao indivíduo pela

6Não se deve compreender aqui a transmissão de conteúdo como na conceE
çio da abordagem tradicionalista. Trata-se de uma expressão utilizada
apenas para significar que cabe ao professor a responsabilidade de
trabalhar os conhecimentos com os alunos,sem,contudo,impor-Ihes isto.
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cultura, a parte que se espera que seja representada na vi
da; é a personalidade pública do indivíduo.
Percebe-se uma relação entre esta

concepçao

da

persona e o que Goffman considera como as representações do
indivíduo no dia-a-dia.

Isto permite fazer uma considera-

ção importante: existe uma certa ligação entre

a persona,

proposta por Jung como um papel social desempenhado

pelo

indivíduo em sua ligação com a psique coletiva, e a personagem representada, seja pelo professor, seja pelo atar.
Neste sentido, tanto o papel social do professor,
quanto os papéis vividos pelo ator no palco expressam
pectos muito significativos para que certas

as-

"personagens"

importantes - em termos dos vinculos profundos entre indivIduos e sOLiedaue - possam realizar-se ou, ellLarnar-se atra

vés das pessoas e nas suas relações.
Cabe ressaltar ainda que para Jung Cp. 33) ave!
dadeira personalidade não deixa de estar sempre
fazendo-se sentir de forma indireta.

presente,

Isto ocorre em

fun-

çao da união de ambas as partes da personalidade - conteúdos conscientes e conteúdos inconscientes -, permitindo que
os conteúdos inconscientes pessoais, até então reprimidos,
sejam liberados.
Tem-se, portanto, que a personalidade
individuo consiste em representar papéis sociais

total

do

que,

de

certa forma, são influenciados pelo eu inconsciente.
Da mesma forma, tem-se que a personagem dramática encontra-se apoiada pela noção de individuo.

Logo, sem

a personal idade individual do ator não há elaboração da pe!
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sonagem em cena.
Pode-se endossar esta afirmação com o estudo
lizado por Januzelli (1986).

A partir

das

re~

contribuições

de Stanislavski, Artaud, Grotowski e Chaikin, o autor res-

- .
varIOS

salta o fato de encontrar em todas estas propostas
p o Il tos

C 111

L o 111 li 111 •

EIl t r c t a Il to, o q li C

Cl

h e s c r c i t a d o LI i z r c s

peito à constatação de que a atuação sedimenta-se

através

do jogo da duplicidade ator-personagem, que não deve

dis-

tanciar-se de si e dos outros para assumir um papel.

Ao

contrário, o ator deve usar suas emoçoes e sensações reais,
sua experiência pessoal de vida, na construção e representação de um papel.
Assim também é o professor.'

Deve apoiar-se,pri.!!.

cipalmente, em sua personalidade, seu modo de ser e de agir,
para escolher um método que, melhor satisfazendo
necessidades, venha a contribuir para o

processo

a

estas
ensino-

aprendizagem.

o

mesmo tipo de preocupaçao já demonstrava Aris-

tóteles (s.d., p. 316) no século IV a.C.

Segundo sua con-

cepçao, a personagem deve estar em conformidade,

em

suas

palavras e ações, com o necessário e o verossíme1, o mesmo
devendo acontecer ã sucessão dos fatos.

Mais uma vez con-

firma-se as semelhanças de atuação entre professor e ator.
Pode-se delinear o aparecimento da personagem
mática nas manifestações religiosas da Grécia Antiga

dr~

que

teriam originado o gênero trágico.
Nestas representações, um coro se

rcsponsabiliz~
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va pela execuçao da homenagem.

Com o tempo, os

participa~

tes começaram a individualizar um membro deste coro - o co
rifeu.'

Mais tarde, a trag~dia passou a adotar virias pe!

sonagens em seu desenvolvimento sem, contudo, perder o elo
entre o coro e seu membro individualizado.

o
buÍa,

fenômeno dramático, de fundo religioso, contri

atrav~s

da música e da dança, para a idealização das

figuras trigicas.

Os coturnos B e as miscaras

utilizados com o mesmo objetivo.

tamb~m

eram

Enquanto os coturnos fa-

ci1itavam a identificação da personagem com o deus,

o se-

mi-deus, o herói ou o rei, a máscara padronizava a maneira
de sentir.
As personagens gregas adquiriram assim a categoria de símbolos, pois retratavam a maneira de estar no mun
do.

.

.

.

Na verdade, resumiam um comportamento t1p1CO, como 1...

.

magens arquet1p1cas.
O gênero cômico, adotado pelos romanos, apelou

p~

ra o "realismo agressivo"9, aproximando suas personagens da
realidade de seu público, descambando

at~

para o chu10 e o

vulgar.

70 corifeu pode ser considerado como o emhrião da personagem.
BNa Gr~cia Antiga, botina de solas altíssimas, que chegava at~ o meio
da perna e se atava pela frente, usado sobretudo pelos atores trigi cos (FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo V-<.uon.áJúo da. LIngua
Po~gUe6a.. 2a. ed., Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1986).
90s romanos chamavam este tipo de crítica social mais direta de p1anip~dica. Suas personagens representavam de p~s no chão, pisando a realidade na mesma altura de seu público.
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Contrastando com o co turno usado pelas persona gens trágicas, na comédia romana aparece uma espécie de t~
manco - o soccus - que faz a personagem c6mica

sintetizar

uma crítica social ou psicológica reconhecível pelo espectador.
COIll

a rars:\ ou r:íhul:\ 1\1cl:\I\:\10, os :Itorcs :lclh:1

ram assumindo papéis fixos, através de estilizações. Havia
o Pappus - velho est~pido, avarento, libidinoso e ridfcu lo; o Maccus - espécie de Polichinelo; o Bucco - boca enor
me, fala excessiva e gu10dice; o Dossenus - ares de doutor,
barrigão e máscara com enorme nariz adunco; o Sannio - palhaço; e o Si1eno Pappus - velho babão conquistador.
Quando finalmente as máscaras desta farsa cumpri
ram sua função de caracterização, foram substituídas

pela

tipologia das personagens que, apesar de sustentarem di510
gos e tramas, só tinham por objetivo divertir os espectadQ
r05.

No que diz respeito ao aparecimento do professor
enquanto personagem, Monroe (1984, p. 9) afirma que ele já
se fazia notar nos povos primi ti vos.

Da mesma forma que

p~

ra a personagem dramática, as cerim6nias religiosas teriam
sido as principais responsáveis pelo seu

aparecimento. Na

verdade, o sacerdote desempenhava vários papéis, dentre eles
o de professor.

Cabia a ele, através de cerim6nias,

ças e práticas de feitiçaria, a educação de seu povo.

danDaí,

provavelmente, a identificação do magistério com o saccrdó

100riginária da cidade de AteIa, na Campania.
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cio.
Nota-se aqui o professor como um papel a ser representado, no caso pelo sacerdote.

Mais tatde, no entan-

to, esta personagem passa a ser representada por um

profi~

sional que, como o ator, é preparado para tal através

de

um processo de aprendizagem.
Em relação a este aspecto - a aprendizagem lio atorJanuzelli

(1986, p. 8) chama a atenção para a necessidade

de o ator eliminar tudo o que obstrua seus canais de
pressao.

ex-

Propõe que seja feito um laboratório teatral on-

de, atrav6s de jogos, improvisações, exercfcios

específi-

cos e atitude reflexiva, o ator possa retroagir

ao

ponto

neutro - estágio em que torna-se radar de percepções senso
riais e intelectuais.

Isto implica em que o ator se utili

ze, obrigatoriamente, de métodos, de rigor e de disciplina.
De forma diferente não poderia ser a aprendiza gem do professor.

Esta deve consistir basicamente no

co-

nhecimento e aplicação de métodos, recursos, teorias e tam
bém de rigor e disciplina, o que aproxima novamente os dois.
Do mesmo modo que o ator, o professor deve ser um

crítico

constante da personagem que representa.
A fim de esclarecer melhor esta afirmativa,
cha ['ilho (p. 90) recorre ao grande teatrólogo Brecht.

RoNa

concepçao deste teatrólogo o ator deve ser capaz de sair da
personagem e de criticá-la, enquanto que o espectador deve
ser forçado a pe~sar e a raciocinar sobre o que v~.
O professor também deve ser um crítico de sua pe!.
sonagem.

Seu objetivo em relação aos alunos/platéia

deve
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ser o de levá-los a uma tomada de consciência e nao de acei
tar passivamente o que lhes é exposto.
Poderia surgir aqui uma dúvida quanto ao que foi
exposto anteriormente, no capítulo 11, sobre a
argumcntaç2ío.

seduç~o

e a

Para que isto não ocorra [arei algumas con-

siderações necessárias ã melhor compreensão deste aspecto.

O professor, assim como o ator, utiliza-se da se
duç2ío para conqllistar a atenção de seus alunos.

No entan-

to, a sedução, se mal conduzida, pode levar a uma aliena çao.

No presente estudo, porém, não pretendo

estudar

desvios do exercício da ~edução e, sim, estabelecer o

os
va-

lor da sedução, a sua importância no trabalho do professor.
Melhor dizendo, procuro descobrir a s~dução como

elemento

essencial no processo ensino-aprendizagem, a conquista
atenção e do interesse do aluno pelo conteúdo que o
SOl' aprcscnt:lra.

da

profe~

Pode-se cOlllp:lr:l1' l'st:l seduçiio :1 UIII recu!'

so utilizado para incentivar os alunos e despertar-lhes

a

motivação.
Cabe ainda lembrar que o mesmo enfoque está sendo dado ã argumentação, pois só estou considerando a sua e
ficácia.

Não se trata de uma argumentação retórica, com o

objetivo de convencer o ouvinte a aceitar passivamente uma
"verdade absoluta".

Consiste, ao contrário, em, através de

um desdobramento de idéias, levar o aluno a assumir uma

po~

tura crítico-reflexiva frente ao conteúdo que lhe está sen
do apresentado.
Retomando o fio temporal da discussão
tem-se que na Idade

M~dia

anterior,

a personagem era marcada pela s:m
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bologia da Igreja Católica. Desenvolvia-se a partir da ora
Ç:lO,

dos.

através de tropos - conjunto de versículos

dia10ga-

O teatro tornou-se, por volta do século IX,

um

dos

meios mais eficientes de catequeses e aprimoramento da [un
ção religios& do homem, principalmente para a massa inculta.

11

Nos seus primórdios, o teatro medieval fornece o
exemplo did~tico demonstrativo do processo criador da personagem.

Aos poucos, porém, a representação vai-se

tando do altar até chegar ã praça pública. Da mesma

afasforma,

o texto desliga-se da estrutura litúrgica e vai para a rua.
As personagens evoluem da indecisão entre a individualidade do sacerdote e a personificação momentânea,

até torna-

rem-se autônomas.
Contudo, as personagens medievais

eram meio ir-

reais: ou eram absolutamente alegóricas ou pertenciam ã época em que Cristo vivia.
O caráter especial da relação entre intérprete e
entidade representada não torna viável,
construção da personagem.

a

As abstrações a serem represen-

tadas não pedem um intérprete próximo,
que reproduza suas idéias.

neste período,

mas um corpo

vivo

O ator torna-se somente o por-

ta-voz exterior das figuras retratadas.
A dramaturgia medieval viveu inteiramente
sia de utilizar o corpo do ator para encarnar noções

1 1 Cabe

a anabs-

ressaltar que na época da colonização brasileira, os jesuítas,
destacando-se entre eles Anchieta, valeram-se deste tipo de artifí cio com o objetivo de "catequizar" a população indígena.
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tratas.

O desligamento entre o intérprete e a

era inevitável.

personagem

Não havia o apelo ao ilusionismo verista.

A cenografia era sugerida, o que ajudava a transparência Jas
personagens.

Tudo não passava de um faz de contas anti-ilu

sionista.
Este proceJimento levou o teatro medieval a apoi ar-se inteiramente na fantasia de seu público, que via

as

personagens como símbolos teológicos e filosóficos.
A eJucação também esteve, neste perloJo,

sob

o

domínio da Igreja Católica, conforme ressalta Larroyo(1982,
p. 237, v. 1).

O homem estava subordinado aos grandes ob-

jetivos LI.) ré e do dogma.

A divulgaçiio do Evagélico

tou com o método da catequese. 12

con-

O sacerdote no,-amente as

sumiu o papel de professor, encarregando-se da educação

g~

ral e religiosa, voltada para a imitação pelo homem da vida de Cristo. 13
O professor também era uma personagem que representava símbolos teológicos, pois o sacerdote deveria
um modelo de virtude para seus alunos.

Assim como o ator,

o professor nada mais era do que um corpo vivo que
zia as idéias religiosas abstratas.
distanciamento entre o

~ntérprete

ser

reprod~

Isto caracterizava um

(ator ou sacerdote)

e a

personagem.
Na atualidade, pode-se verificar ainda este tipo

12Ensino de viva voz, planejado e realizado mediante perguntas e res postas.
13Através da educação Cristocêntrica o homem deveria aproximar-se da
perfeição.
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de herança histórica do papel de professor.

Alguns profe~

sores mostram-se tão automatizados na transmissão do conhe
cimento que acabam por se distanciar da personagem que estão representando. tornando-se simples canais de informação.

o

Renascimento trouxe uma vasta renovação

tência humana, da concepção do lIIundo e da vida.

daexi~

Ilouve um

retorno à idéia romana de "humanitas", no domínio da educa
çao, resgatando a cul tura greco- romana e vendo no homem c1ás
sico um ideal passado de vida digno de renovar. Pretendia-se
uma educação puramente humana da personalidade.
Esta tendência fez-se presente também no

~eatro,

principalmente através de Shakespeare, que atribuiu à personagem uma visão englobadora do homem e do mundo. Suas pe.!:.
sonagens trágicas absorviam seu próprio

introj~

destino,

tando o fatalismo como produto - consciente ou inconsciente - da vontade do herói.
Suas personagens revestiam-se de tanta humanidade que, mesmo os que deveriam ser c6micos, não tornavam-se
motivo de risos. mas provocavam dolorida reflexão

da pla-

téia.
Na Itália. Vitorino de Feltre (1378-1446)
uma escola denominada

"Ca~a GioQo~a"

criou

(Mansão Alegre). Nela

a educação voltava-se para o fortalecimento do corpo e para a alegria de viver, através de atividades orientadas.
Neste

mesmo contexto

desenvolveu-se

a Comedia

de!!' A!tte 1'+, trazendo uma nova categoria de personagens que

l'+Trata-se de um gênero teatral que reuniu os costumes de carnaval, os
tipos de formas regionais de espetáculos ,os mímicos ,os jograis e os
malabaristas,em personagens resumo das atitudes psicológicas e sociais.
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exigiam um alto grau de especialização de seus int6rpretes.
Surgiam os comediantes profissionais que

dedicavam-se

ao

aperfeiçoamento da caracterização de uma personagem imutável e de grande apelo popular.

Este tipo de com6dia carac

terizava-se pelo profissionalismo do ator - o que

permite

que tamb6m seja chamada de"l'impJtovi-6o" ou "non -6c.JtLtta".

o

jeito de representar, caracteristico da Come -

dia dell'ÁJtte, implicava em que o ator impusesse sua persQ

nalidade sobre a personalidade da peça.

A trama desenvol-

via-se em torno de conflitos amorosos e apenas os eItólmOrados não usavam máscaras, constituindo, por6m, figuras pâlj
das e sem vivacidade.

Os criados e os velhos, entretanto,

coloriam a peça com seus tipos bem definidos.
Pode-se destacar como personagens-tipo deste período: a Serva - personagem s6rio-jocoso que, com uma posterior coloração romântica, seria a Colombina;

os Zanni 15

- criados bufões, astutos, malandros, produto de mau pagamento e marginalização social; o Capitano -

sátira ao po-

der militar; o Pantaleone - velho ciumento e enganado; e o
Dottore - médico ou advogado que caça dotes.
Novamente constata-se a proximidade entre o teatro e a educação.

15

Ambos voltaram-se para uma faceta da

VI

0 Arlequim 6 um dos zanni mais conhecidos, originário da cidade italiana de Bérgamo. Em Nápoles, entretanto, chamava-se Pulcinella - ti
po meio esperto e meio burro, sempre castigado. É oPierrõ ou Pagli-=accio.
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da alegre, divertida: a

Ca~a Gioeo~a

e a Comedia deii'Ante.

Esta forma de expressa0 caracterizou o

Renascimento

como

uma tentativa de resgatar as coisas boas da vida.
Ainda neste períouo, paue-se uestacar, na Fran ça, a contribuição de François Rabelais (1483-1555) para a
educação.

Através de sua novela pedagógica "Gangâl1tua

Pal1tagnuei", uniu a educação ao teatro propondo aSSIm

e
uma

educação real e prática.
De igual importância foi o ideal educativo de Mi
chel de Montaigne (1533-1592): o homem para o mundo, o homem completo, de corpo e alma, conhecedor da difícil
de viver.

arte

Este ideal poderia ser alcançado com a ajuda de

um preceptor que mostrasse as cois;ls ao educando, a rilll de
levá-lo ã aprendizagem do discernimento e da escolha por si.
Na Europa Ocidental, João Calvino

(1509-l564)pr~

moveu uma reforma moral dos cidadãos, que teve repercussão
tanto na educação como no teatro.

Criou inúmeras

primárias e um colégio universitário.

escolas

Nestas instituições,

a proposta pedagógica era norteada pelo protestantismo religioso.
As personagens, no teatro clássico francês; so freram forte influ5ncia do cartesianismo e uo calvinlslllo,o
que determinou uma forte disciplina em suas falas e açoes.
Esse período foi caracterizado pela contenção dos sentimen
tos.

A personagem era bem comportaua e racional. Era o cul

tivo da restrição e da reserva da personagem.
Constituem exceçoes a este genero teatral: Cor -
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neille, Racine e Moliêre, pois nao limitaram a criatividade em função do modismo.

Ao contrário, Moliêre, por exem-

pIo, aprofundou-se na contradição do cômico, transformando
suas personagens engraçadas em sérias.
Na Espanha do s~culo XVII, o teatro teve seu maIS
fascinante e fecundo desenvolvimento, abordando o cômico e
o pat~tico ligados às situações do dia-a-dia, num realismo
~

as ve:es grotesco.
Não houve, porem, ulna valorização da figura
na.

Mais racional que humano, esta

~poca

hum~

teve somente uma

personagem de profunda dimensão: Don Juan.
Face ao forte movimento intelectual que se

lm-

plantava na Europa, surgiu uma nova tendência educativa: o
Realismo Pedag6gico.

Este movimento proclamou e exigiu

conhecimento prático das coisas.

o

As bases da nova Didáti-

ca foram implantadas por Comenius (1592-1670), atendendo a
renovaçao da vida social e educativa de sua

~poca.

A abordagem pr5tica da representação da realidade, no teatro, resgatando a personagem de um mundo
s6 ocorreu em meados do s~culo XIX.

falso,

Esta tendência passou

a identificá-la com o cotidiano e a discutir as teses
ciais.

so-

Autores como Ibsen e Bernard Shaw criaram persona-

gens que se dispunham a defender pontos de vista como
injustiças sociais, o liberalismo, o feminismo, a

repulsa

à prostituição causada pela opressão capitalista etc.
personagens passaram a assumir a condição

de

as

As

porta-vozes

das idéias dos autores, para posteriormente romper as barreiras das id~ias e ampliarem-se em contradições pr6pria~.
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Surgia a personagem dramática de construção psicológica.

o

Romantismo do século XIX rebelou-se contra a tra

gêdia clássica francesa, condenando a unidade
Surgiram as subintrigas que ajudavam a
personagem.

No entanto, a personagem

culo XIX, seu apogeu e sua

decad~ncia.

de

ação. 16

caracterizaç~o

rom~ntica

da

teve,no se

Os autores,por sua

vez, tentaram passar ao espectador uma lição de moral atra
vês das personagens.
No campo da

educaç~o,

o sGculo XlX destaca-se

l~

10 extraordinário esforço no sentido de atender às classes

populares.

Esta preocupação surgiu como conseqüência de a
intervenç~o

na

vida política, exigindo o direito do sufrágio universal

e

classe

prolet~ria

ter chegado a exercer uma

o princípio das nacionalidades.
A educação geral popular teria sido a

principal

responsável pelo desencadeamento do feminismo, tanto no te
atro como na educação.

Da mesma forma, contribuiu para que

outros aspectos da vida prolet5ria se tornassem objeto
apreclaçao dos autores de peças teatrais, assim como

de
dos

educadores desta época.
Uma linha anti-naturalista introduziu um novo es
tilo de espet5culo. denominado pelos franceses de "tirania
do encenador,,17.

Isto fez com que a personagem

dramática

16Segundo os rom~ticos, uma só personagem central e uma unlca linha
de ocorr~ncias eram insuficientes para desenvolver a sensibiljdade
rom~ntica.

17Isto porque além de o encenador lidar com personagens de alto teor
poético, podia também proceder a uma investigação experimental de
conjunto envolvendo todos os elementos"da encenação.
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de construção psicológica sofresse retração

provisória,pr~

dominando os espetáculos de grandes solos e de exibicionis
mo virtuosista.

Contudo, a poesia no palco não pode ser

r~

duzida ao retraimento psicossocial, pois as personagens não
perderam a autenticidade dramática pelos interlúdios líriCOSo

pel~

Houve, por outro lado, um enriquecimento
~mpli~ç50

o

da

f~ntasia

e da

imaginaç~o

favorecido

do público.

teatro europeu, no século XX, sofreu influên -

cia do teatro oriental.

Autores como Brecht, Artaud e

Cla~

deI mostraram-se fascinados pela filosofia e pelos cerimoniais orientais.

Houve tambéin um certo interesse pela pro-

blemática do anti-ilusionismo e do ator-personagem no teatro épico.

Surgia o personagem-narrador, atuando também co

mo contra-regra, ilustrando os princípios do teatro épico. 18
Recursos auxiliares como a música e as canções eram utilizados com uma dupla função: narrar algo que não seria vivi
do em cena e criticar uma idéia que estivesse por trás

da

açao dramática.
Já a Pedagogia do século XX caracterizou-se pela
riqueza de tendências e métodos que, assim como no teatro,
convergem numa tentativa incessante de superar as oposições.

o

teatro atual tornou-se uma "fusão de triste e gQ

zador, o jeito solto, ingênuo e ferino, naturalista e onÍrico, regionalista e interplanetário" (Rocha Filho, p.94).

a narração que atribui o caráter épico ã obra. Entretanto, esta
concepção implica em uma ampliação de uma ação particular, tornando-a mais gcral: a ação da personagcm não se limita a uJlla situação
pequena, mas relaciona-se a rnna história ou mensagem exterior ã ilu
s~~palm.
-

IBÉ
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Os temas abordados exigem uma forma própria de

expressa0,

fazendo com que cada um busque seu estilo próprio.

O tea-

tro tornou-se um juri permanente, onde a sociedade 6 o acu
sado e a personagem, réu e acusador.

Os

v~rios

estilos

atuais levam & v~rios caminhos que ora se cruzam, ora
misturam.

se

Porém, o teatro atual deixou de alimentar ilu -

- quanto ao destino dos homens.
soes
Mas o que dizer a respeito do professor? .Este tam
h~m tem de buscar seu estilo próprio.

A escolha de um m6-

todo de ensino é algo muito pessoal.

Face a grande diver-

sidade de métodos e tend6ncias, pode-se dizer que cabe
professor ter um conhecimento aprofundado destes

ao

~Issuntos

para que sua escolha seja a mais acertada.
Do mesmo modo, o ator tem que ter conhecimento de
t~cnicas de atuação para poder desenvolver bem a sua persQ

nagem, explorando suas possibilidades e encontrando a
lhor maneira de

me-

represent~-la.

Em todo este percurso histórico, ve-se que a pe!
sonagem é trabalhada no teatro, segundo

certas perspecti-

vas ou estilos expressivos das tendências mais marcantes das
culturas que produzem a arte cênica, em cada momento.
mo em nossa época

a preocupaçao com o problema social

Co~

e

um dos nossos mais importantes dilemas, o teatro passou tam
bém a ocupar-se dele, fazendo com que as personagens deste
drama central aproximassem-se da vida dos homens. Neste nÍ
vel de inserção do teatro na vida cultural ,encontra-se prQ
vavelmente o nexo, também evidente através da síntese histórica apresentada entre as formas assumidas pela ação edu
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cacional e as de trabalhar a personagem no teatro.
No momento, porém, cabe lembrar que pretendi aquI
dlalll:.l

r a a ten~ ão apenas pa r a os pOIl tos

o teatro e a educação.

cOllve r ge 11 t e s e 11 t re

Sobre o teatro foram levantados da

dos referentes à personagem dramática, a partir de estudos
jj realizados por vjrios autores.

Sobre a

zei alguns dados contidos na História

uti li-

da Educação e algu-

mas cons ta taç ões da minha prática docente.
experi~ncia

educaç~o

A 1 e i tura

d;1

a seguir confirmará muitas das relações estabe

lecidas anteriormente.
No capítulo que se segue, ficarão mais claras as
ligações entre o professor e o ator.

A partir de cntrevis

tas e observações de sala de aula, pude constatar que esta
va certo em minhas considerações.

CAPfTULO IV
A EXPERIENCIA

Ao

en~~a~

na

~aia

de auia,o

p~o

6(,~.60fl (I ffl(ll1.6tÍ0flm({ C'm um paf ~
~o, pa.6.6andu a ~ep~e.6entah
uma

pe~.6onagem pa~a
alul1o.6.

uma

pia~~ia-

0.6

Depoimento de um professor

A fim de melhor expor o contcfido deste capitulo,
achei mais apropriado subdividi-lo de acordo com

o

ponto

de vista do entrevistado, as observações de sala de aula e
a análise destes aspectos.

4.1 Do ponto de vista do professor

As entrevistas realizadas com professores desenvolveram-se de maneira informal, fora da sala de aula. Este procedimento teve corno objetivo fazer com que o profcssor se sentisse mais a vontade para relatar sua experi6n cia.
Foram entrevistados professores com tempo de magist~rio

variando entre oito e vinte e cinco anos. Da mes-

ma forma, a maioria deles teve

experiências

graus e instituições diversas.

Este fato provavelmente de

ve

variadas

em

ter contribuído para urna melhor compreensão de sua atu

açao enquanto profissional.
Quanto ã concepção dos professores entrevistados
a respeito do que

~

ser professor, identifiquei algumas cu
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tegorias que merecem destaque especial.
A primeira refere-se ao professor como um mirtir
de sua profissão.

O depoimento a seguir explica melhor es

ta comparaçao.
p~o6i44io e4t~ muito
de4valo~izada.
e~t~ a altu~a do~ en~a~go~ do
p~o6e~~o~, que tem que lida~ também ~om valo~e~ detu~pado~ que o aluno leva pa~a a e~

"

a

O 4alâ~io nio
~ola".

Tem-se, neste exemplo, um caso típico do que vem
acontecendo hi algum tempo no processo educativo: a transfer~ncia

da responsabilidade dos aspectos fundamentais

da

educação para a escola, ta 1, como a formação de valores, que
deveriam ser atribuição da família.
qü~ncia

Isto tem como conse -

o mau relacionamento entre professores

e

alunos,

pois o professor não quer e não deve ter mais este tipo de
responsabilidade.

Surge, então, um conflito entre os

1>"-

péis do professor como genitor - pai ou mae - e como agente cultural - guia dos jovens em seu percurso para o mundo
do conhecimento e do trabalho.
Assim como o ator, o professor tem necessidade de
reconhecimento - de aceitação da platéia - por parte
alunos.

dos

Por melhor profissional que se procure ser,

ne-

nhum ator ou professor consegue ter um bom desempenho
sua personagem frente a uma platéia que nao lhe
a função.

Sem a atenção e o reconhecimento

de

reconhece

devidos

fica

difícil estabelecer-se uma relação entre a personagem e

o

público, comprometendo assim a atuação e impedindo

o

objetivo seja alcançado.

que

Diante deste problema, mais

uma
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vez fica evidente a importância da sedução, capaz de

prov~

car a reversao de tal situaçâo.
Como segunda categoria encontrei o professor como um facilitador da formaçâo do

o

indivfduo

com um

todo.

professor, nesta si tuação, é percebido como um agente de

mudanças, preocupado não só com o processo ensino-aprendizagem, mas também com o desenvolvimento pessoal do aluno.
"Se~ p~06e~~0~ i de~envolve~ em ~eu~ aluno~
a autoeon6iança, eomp~eendendo-o~ e eonóian
do em -6ua-6 pO-6-6ibilidade-6".
-

"O

p~06e-6-6o~

lidade-6

deve

"t um

eon-6t~uto~

dan ça

eultu~al".

do~

-6e~

e~Ztiea-6".

de hâbito-6,

um

6o~mado~

de menta-

de atitude-6, um e-6t,[mulaelemento de mu-

o~ientado~,

t um p~o6i-6-6ional que deve
a ap~ende~ a ap~ende~".

en-6ina~

o

aluno

"Se~ p~06e-6-6o~ ~ -6e~

um edueado~ que n~o -60
eonheeimento-6', ma-6 p~eoeupa--6e
eom a 6o~mação de uma eon-6eiê.neia ~:tiea no
aluno".
't~an~mite

Es,ta categoria mostra
illfluenciado pela

tend~ncia

que o professor encontra-se

humanista em educação. O

dese~

penho do professor é apontado como intimamente relacionado

à facilitaçâo da mudança e da aprendizagem,

reiterando-se

a proposta de Rogers (1985, p. 126) neste sentido.
A facilitação consiste em permitir que os alunos
invistam em novas direções ditadas pelos

seus interesses.

O professor deve incentivá-los ao questionamento e à
raçao para que se tornem "aprendizes reais",
ativos".

expl~

"praticantes
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Para atingir estes objetivos, cabe ao
atuar com autenticidade.

professor

Isto significa que ele deve colo

car seus sentimentos disponfveis i

consci~ncia

comunicá-los, se, ou quanuo for apropriauo.

para

poder

No seu rcla -

cionamento com o aluno, nao deve apresentar-se através
uma

m~scara,

tr~rio,

de

no sentido pejorativo da palavra. Deve,ao con

ser uma pessoa real, que não nega a si.
Estas afirmativas nao invalidam, contudo,.

-

proposta de que o professor e um ator.

Conforme

minha
Ja

foi

ressaltado anteriormente, no capftulo 111, para que o ator
possa representar uma personagem é necessário que ele

se

utilize de suas vivências, de seus conteúdos, ao mesmo tem
po que deve distanciar-se dela para, áo observá-13 de ci ma, poder criticá-la.

o mesmo foi observado em relação

-a

atuação do professor em sala de aula.
Na verdade, a mascara (como elemento da construçao da personagem) não esconde coisa alguma.

Ela revela o

sentido; é a expressa0, e nao o engano; constrói um ser, sem
destruir o construtor, mas valendo-se dele como

"matéria"

para que o sentido desejado vá para0 mundo e, ao mesmo
po, oferecendo a esta "matéria" (a personalidade do

te~

ator)

uma via de enriquecimento, manifestação, auto-conhecimento
e comunicação profunda com os outros.

Na verdade, só

há

uma aparente contradição entre máscara e autenticiuade, po i s
50 se pode dizer que há contradição a partir de um ponto de
vista que moraliza a mascara.
Os próprios professores que identificaram

sua

atuação com a abordagem rogeriana, não perceberam qualquer
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incompatibilidade desta abordagem com a figura do ator. Ao
contririo, compararam o trabalho do professor

ao do ator,

conforme pode-se verificar nos depoimentos a seguir.

"Sou plL06e-6-60lL e n.ão vejo glLan.de-6 d,i6e.fL<?Vl ça-6 en.tlLe o en.Qon.tlLo atolL/e-6peQtadolL e plLO~C~~OfLl((e(l110 cm:'>C(ló objctivo-6 c l1atufLrZ((".
"Não podeJt,ia -6eJt de outJta 60Jtma, po,i-6 aplLe-6en.taJt--6e pelLan.te o .p~bl,iQO (plat~,ia ou alu
n.0-6) JtequeJt um domln.,io QOlLpOlLal, ,impo-6tação
de voz, QlaJteza e en.ton.ação adequada".
"O pJt06<?-6-60lL, a-6-6úl c.omo o atolL, n.ec.eM,ila de
um fieedbadl Qon.tln.uo palLa apeJtfie,içoaJt -6e.U de
-6 empen.ho" •

"Tan.to o pJtofie-6-6oJt c.omo o atoJt, n.ec.e-6-6,itam
de uma veJt-6at,il,idade mu,ito gJtan.de de c.ompo~
tam en.to" •

"O de-6empenho do pJtofie-6-6oJt ~ -6emelhante ao
do atoJt, po,i-6, Qomo todo aJtt,i-6ta, a glLande
fioJtça expJte-6-6,iva dO-6 ge-6to-6 e ,infilexõe-6 da
voz Qon-6t,ituem um veJtdade,iJto de-6empenho c.~
n.,i QO " •
"O bom pJtofie-6-6oJt ~ um gJtande atoJt que deve
adolLalL um palQo e. -6aU-6naZelL ã platêJa".
"O pJto6e-6l>oJt e: um atoJt no -6ent-<'do que ele
pJteQ,i-6a Qon-6tantemente e-6taJt atento ã-6 d,ine
Jtençal> entJte 0-6 -6uje,ito-6 e ã-6 -6,ituaçõe-6 pa~
Jta adequaJt--6 e a ela-6 de 60Jtma QO eJtente" .

e: um atolL, po,i-6 ele pJtopõe
no ãmb,ito do QonheQ,imento".

"O plL06e-6-6oJt

e-6pet~Qulo

Estes depoimentos ratificam minha concepçao
professor-ator.

um

do

Pode-se perceber que houve uma certa preQ

cupação em afirmar a veJt-6at,il-<'dade de ambos, de acordo com
a personagem a ser representada e o contexto a representar.
No depoimento onde o professor afirma que

deve

satisfazer ã platéia, encontra-se uma contribuição impor -

- do professor-ator.
tante para a concepçao

Trata-se de cha

mar a sua atenção para que ele se interesse emocionalmente
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em dar uma boa aula, em se envolver com os alunos - deixan
do de lado a a ti tude de dar aula "por obrigação", de se "1 i
vrar" do "sacrifício" de estar com os alunos.
Neste sentido, houve

tamb~m

muita

coer~ncin

com

o que afirmaram em relação i atuação dentro e fora da sala
de allla.

A grande mnioria

afirmou comportar-se de acordo

com o que se espera de seu comportamento.
atuação do professor à concepçao

Isto aproxima a

de persona

-

como mascara

da psique coletiva, proposta por Jung. Segundo este autor,
todos nós temos uma "personalidade pública".

"0-6 pa.pe.<-6 -6ão d'<'6efl.ente-6, pofLta.Vl.to, a..t[30 va.-<muda.fl. ne-6-6 a.'-6 fl.e.ia.ç.õ e-6" .
"Pa.fl.a. c.a.da. -6Ltua.ç.ão fl.epfl.e-6enta.--6e um pa.pel
d'<'6efl.ente. Há -6empfl.e um de-6dobfl.a.mento da. peJt
-6ona..t'<'da.de. Ê a. .<.nd.<.-6c.utlve.t dup.t.<.c.'<'da.de dO
-6efl. huma.no: o d.<.-66a.fl.c.e. Ê o U-60 da.-6 má-6c.a.fl.a.-6, c.on6ofl.me a.-6 ex.<.g~nc..<.a.-6 -6oc.'<'a.'<'-6".
Pa.fl.a. c.a.da. p.ia.té.<.a. tem--6e que fl.epfl.e-6enta.fl. um
pa.pe.t d'<'6vl.ente".
"Pa.fl.a. c.a.da. c.ontexto, c.a.da. -6.<.tua.ç.ão, há um
t.<.po de .i.<.ngua.gemou de c.ompofl.ta.mento a.de qua.do. Sa.befl. u-6á-.io-6 ê. .<.mpofl.ta.nte"-

"A gente .<.ntefl.p~eta. uma. pefl.-6ona.gem de a.C.Ofl.do c.om a. -6itua.ç.ão e c.om o t.<.po de pu.büc.o a.o
q ua..i v o c. ~ -6 e difl.ig e" .
No que diz respeito i relação professor-aluno,de
acordo com os professores entrevistados, deve-se processar
baseada no respeito m~tuo e na troca de experi~ncias.

Pa-

rece haver uma preocupaçao com a desmistificação da imagem
do professor como detentor do saber absoluto,postura só de
fendida pela abordagem tradicionaljsta em cducaç50.

Os de

poimentos apontam para uma relação de favorecimento do
cesso de aprendizagem para o aluno.

pr~
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"Quan.do o~ alun.o~ mo~tJtam-~e Jtealmen.te in.te
Jte~~ado~ em apJten.deJt,
a Jtelação de~en.vol~
ve-~e n.a ba~e da tJtoc.a de expeJtiên.c.ia~".
"0 pJt06e~~oJt deve c.o{oc.aJt-~e c.omo aqud'.e, que.
pode c.~n.tJtibuiJt paJta a apJten.dizagem do alun.o e n.ao c.omo aquele que ~abe tudo".

"A Jte.tação pJto~e~~oJt-a.tun.o deve pO~l.libi.ti
taJt a c.on.!.ltJtuçao do ~abeJt 60Jtma.t, -6 em, c.on.tudo, pJtoc.e~~aJt-!.le de 60Jtma Jtlgida, impo6itiva" .

"Va man.eiJta mai!.l diJteta pO~I.lI.ve.t. Vel.lmil.lti6ic.an.do a imagem do pJto6e~~oJt c.omo deten.toJt
do ~abeJt ab~oluto e 6avoJtec.en.do a tJtoc.a de
expeJtiên.c.út~" .
Em relação ao aspecto da sedução

utilizada pelo

professor em sala de aula, pude observar duas posturas. Na
primeira, o professor não admite utilizar-se da sedução,no
entanto, ao justificar-se ou

ao conceituar sedução,

no-

ta-se uma certa contradição.

"Não uti.tizo a !.ledução em !.la.ta de au.ta.. Ao
c.on.tJtaJtio, pJtOc.uJto en.vo.tveJt o~ alun.o~ n.OI.l ob
jetivo~ da educ.ação e tnata-.tol.l
c.omo pel.l I.loal.l de gJtan.de impoJttân.c.ia paJta mim".
Neste depoimento, percebe-se claramente que o

pr~

fessor não assume estar seduzindo seus alunos. De fato, através desta justificativa, constata-se que o professor es
tá seduzindo exatamente através
com os alunos.

de sua

Parece que este professor

atuação e relação
está sujeito

"moralismos" no que se refere à sedução e que,

a

talvez por

isso, tenha dificuldades em reconhecer-se um praticante des
te jogo.
A discussão sobre a questão do professor-ator com
este tipo de professor em especial, talvez fizesse com

4ue
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estes moralismos e suas conseqüências diminuissem e até su
missem.
N;l segunüa postur;l, o proCessor afirma nao seduzir seus alunos, porém, ao referir-se a um procedimento aI
ternativo, surge a contradição.

Sua contra-proposta, n;l
Brellcht diria que lhe C:lita

ver a personagem de cima para poder criticá-la.

"Não ac..Jte.dito na I.>e.dução c..omo Jte.c..uJtI.>O de e.n
I.>ino. PJte.6iJto 6aze.Jt c..om que. a aula I.>e. tOJtni
atJtaente, c..hamando a atenção doJ.> alunol.> paJta pontol.> Jtelevantel.> da apJtendizage.m".
Tudo indica
CI:I

qu~

este professor não toma consciên

de seu poder de sedllç?ío,

fraquecimento.

C~lzelldo

com que h:lj:1 o

Como conseqüência, haverá um

SC'U

C'll

comprometime~

to de sua atuação, o que afetará diretamente a

possibilid~

de de alcançar o êxito no processo ensino-aprendizagem.
Estes dois casos, porém, constituíram

exceçoes.

A maIorIa dos professores, conforme já [oi assinalado,
trou-se consciente de que a sedução faz parte do
ensino-aprendizagem.

mo~

processo

Afirmaram também utilizar este recur

so com o objetivo de alcançar êxito em sua tarefa de enSInar.

e

"Sedução
voc..ê c..onJ.>eguiJt inte.Jte.J.>.6aJt alguem
e.m um aJ.>.6unto que e.le. ante.1.> ac..hava J.>e.m inte.
Jte.J.> I.> e. " •
"Ütilizo a J.>e.dução quando inic..io o c..uJtI.>O 1e.
LiteJtatuJta, poiJ.> OI.> alunol.>, ge.Jtalme.nte., te.m
uma c..e.Jtta Jte.J.>iJ.>tênc..ia e.m Jte.lação ã dil.>c..ipli
na" .

e

"A minha aula
l.>e.mpJte. um pJtoc..el.>l.>o de I.>e.dução. AtJtavel.> de. meu dil.>c..uJtl.>o te.nto de.J.>pe.Jt taJt no aluno a motivação paJta a apJte.ndiza
9 e.m" •
-
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"A .6eduç.ão e: um ptLOc.ed;'mento utLe.;'zado c.om
o objet;'vo de c.onqu;'.6tan a atenç.ão do outno.
Pon ;'.6.60, ut;'l;'zo-a em .6ala de aula, a ó;'m
de c.o~qu;'.6tan a atenç.ão do.6 aluno.6 pana o
c.onteudo que e.6tou apne.6entandc".

"Seduç.ão e: uma te.c.nlc.a de pen.6ua.6ão uLi.f~za
da pana e.6tabe,fec.en um bom vlnc.u,fo".
"Ut;'l;'zo .6empne a -6edução, de mane.;'na c.on-6c.;'ente, .6abendo que o vInc.ulo entne o pno 6('.~·~u'1. C. u aluno ~ o
eeelllento 6undamvnta.f
do pnoc.e.6-6o en-6;'no-apnend;'zagem".
"Se.duz;'n e: atna;'n, envolven o aluno, de.6pen
tan-lhe o ;'ntene-6.6e e a pant;'c.;'pação ali ~
v a" .
" S e d [( -: o q [( <111 d () p (' fi C ('[lO o
,funo".

cf (1.6

i VI t (' 'I (' .6 6 (' ri (I

(1-

Retomo aqui a questão da sedução como recurso do
professor para conseguir um melhor aproveitamento de
alunos.

seus

A partir dos depoimentos e dos comentários feitos

anteriormente, pude perceber uma relação íntima entre es tes fatores - a sedução e o melhor desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, não só em uma etapa inicial

de

possível motivação, lIlas também como fator de criar motivação até para assuntos em que os alunos certamente não

se

interessariam.
A análise destes últimos depoimentos permite ain
da levantar a questão relacionada ao vínculo entre professor e aluno, no sentido de afetividade, aliança, identificaça0.

Provavelmente, este vínculo explique o porquê

de

a sedução ser tão importante para a aprendizagem, pois tor
na-se mais do que um incentivo ou estímulo para promover a
motivação.

Outras considerações poderiam ser

apontadas,p~

rém deixarei para fazê-las mais adiante. No momento,é mais
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pertinente expor os comentários referentes

-as

entrevistas

com os alunos.

4.2 Do ponto de vista do aluno
Da mesma forma que com os professores, entrevistei os alunos informalmente.

Contudo, cabe ressaltar

que

me detive em entrevistar alunos de cursos diversos, mas to
dos em nível superior de ensino.

Procurei captar seus po~

tos de vista em relação aos mesmos aspectos que foram

apr~

sentauos aos professores: atuação do professor, relaçilo

pr~

fessor-aluno, sedução em sala de aula e comparação do proCessar com o

ator.

A atuação do professor foi percebida pelos alu nos de modo a compará-lo a um orientador ou facilitador da
aprendizagem.

Isto veio confirmar a concepçao

professor quanto a este aspecto.

do próprio

Os depoimentos a seguir,

feitos por alunos, comprovam esta aproximação.

"O

p~o6e~~o~

deve

~e~

o

o~ientado~

do aluno

ape~6ei~oamento do inteleeto e da vivêneia,at~ave~ do eonheeimento e da expe~iên

no

eia

pe.6~oal

Que pO.6.6a

eompa~tilha~

eonO.6eo".

"O p~o6e.6.6o~ deve eonQui.6ta~ o int~eMe do.6
aluno.6 pela mat~~ia; deve .6e~ .6eu guia, dan
do-lhe pa~âmet~o.6, ab~indo-lhe.6 eaminho.6 pa
~a novo.6 eonheeimento.6".
-

A troca de experiências faz-se notar também

nos

comentários sobre a relação professor-aluno.

"A ~elaç.ã.o p~o6e~.6o~-aluno
~e~peito mútuo".

e: de

" Não d e v e. h a v OI. Yl e c e ~ ~ .{ d a d e d e. o
na ~elaç.ã.o".

~e impo~

amizade
P!{ o

e

fi e..66 O!{
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"Deve pJtoc.e.6.6aJt-.6e de 60Jtma Jtec.ZpJtoc.a.. Ao
me.6mo tempo em que o pJto 6e.6.6 OJt dá alguma c.oi
.6a - c.onhec.imento - ele deve e.6taJt abe.Jtt~
também paJta Jtec.ebeJt - a expeJtiênc.ia do aluno" .
Percebe-se que na relação professor-aluno existe
um consenso entre as concepções dos professores e dos alunos.

Ambos enfatizam o respeito e;1 troca de experiências

como determinantes de urna boa relação, tendo em vista o me
lhor aproveitamento no processo ensino-aprendizagem.
Quanto

~

utilização da sedução pelo professor em

sala de aula, constatei um consenso entre os alunos. Parece haver urna consciência de que eles estão sendo seduzidos
pelo professor.

Isto reforça a afirmação de BauJrillardJe

que a sedução é um jogo, onde deve haver urna cumplicidade.

s6 pode ser seduzido aquele que deseja

s~-lo.

"O pJto6c..6.6oJt .6c.duz 'i[wYLdo
inc.entivaJt o aluno".

bU.6~a

CaLtVafL

('

"Ela ocoJtJte quando o pJto6e.6.6oJt queJt de.6peJttaJt o gO.6to pelo conhecimento que e.6tá ten~
tando tJtan.6mitiJt".

"O pJto6e.6.6oJt .6eduz atJtavê.6 de uma .6êJtie de
cumpoJttamento.6: .6impatia, .6eu modo de 6alaJt,
.6eu.6 ge.6to.6, .6eu inteJte.6.6e pelo conteúdo e
pelo.6 aluno.6".

"O pJto6e.6.6oJt pode levaJt o aluno a inteJte.6.6aJt-.6 e pela matêJtia atJtavê.6 da .6 edução" .
"O ideal .6eJtia que a .6edução .6empJte ocoJtJte.6
.6e paJtalelamente ao conteúdo".
"A .6edução 6az paJtte da pJt~pJtia didática da
pJto6e.6.6oJt. Toda pe6.60a que .6e dedica ao magi.6téJtio tem que .6abeJt utilizaJt o podeJt da
.6 edução" .
A sedução pode, portanto, ser comparada a um recur so de que o professor se u til i za consc ien temen te, com o en
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dosso do aluno, a fim de que possa alcançar seus objetivos
educacionais.

De forma alguma, após estes relatos,pode-se

tentar compará-la a uma "arma" ou :ltribuir-lhc qualquer o~
tro significado pejorativo, pelo menos em termos de
so ensino-aprendizagem.

proce~

Novamente reitera-se a

afirmação

feita no capitulo 11 de que a sedução auxilia o

professor

a despertar a

motivaç~o

no aluno para a aprendizagem.

No que se refere à preferência dos alunos por de
terminados professores, pude verificar que se relaciona
bém a este aspecto da sedução.

Porém outros fatores

aspectos da personalidade do professor e

sua

tam
corno

experlencla

profissional foram decisivas neste sentido.

"A pJte.6e.Jtênc.ia eoJt de.teJtminado pJt06e.-6-6oJt e.~
tâ Jte.lac.ionada a 60Jtma de. e.u apJte.nde.Jt, i-6to
e., li didátic.a do pJt06e.-6-6oJt".
"PJte.6iJto aque.le. pJt06e.-6-6oJt que. -6abe. c.onduziJt
be.m uma aula, que. tJtan-660Jtma o c.onte.~do e.m
algo inte.Jte.-6-6ante.".
"GO-6to do pJt06e.-6-6oJt que. me. -6e.duz e. me.
a g 0-6 taJt da mat ê.Jtia" .

le.va

"A ide.nti6ic.aç.ão c.om o pJt06e.-6-6oJt e. -6e.u pode.Jt de. .6 e.duç.ão .6 ão de.c.i.6ivo-6 paJta que.e.u go~
te. de.le.".
"PJte.&iJto 0.6 pJt06e..6-6oJte..6 que. .6a.o autêntic.o-6,
.6impatic.o.6 e. a6 e.tUO-6 0-6" •

"A e.xpe.Jtiênc.ia pJt06i.6-6ional, a 60Jtma de. c.on
duziJt uma aula e. .6e.u pode.Jt de. -6e.duç.ão de.te.~
minam a p/t e. 6 e/tê.nc.~.a que. tenho pOfl ceJt:tO-6 pilE.
6e..6.6 OJte..6" .
"O pJto6e.-6-6oJt in6o/tmal, abe./tto li c.Jtltic.a,que.
le.va e.m c.on.6ide.Jtaç.ão o lado humano do aluno,
c.ompJte.e.nde.ndo-o e. Jte..6pe.itando-o,e..6te. ê. o ti
po de. p/to6e.-6-6o/t que. pJte.6iJto".
A comparação do professor com o ator também
feita pelos alunos.

Novamente encontram-se pontos

foi

comu~s
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entre as concepçoes dos professores e dos alunos.
"PaJta que. o pJto6e..6.6oJt pO.6.6a ate.nde.Jt a toda.6
a.6 e.xigêneia.6 que. lhe. .6ão 6e.ita.6, e.le. .6Õ
pod eJtia .6 e_Jt um a tOfl " .

"O pJto6e..6.6oJt de.ve. .6e.Jt eapaz de. utilizafL be.m
tanto o eOJtpo eomo a voz, o que. o apfloxima
do atoJt".
"O pJto6e..6.6oJt -e. um atOJt e.m pote.neial".
"O pJto6e..6.6oJt a.6.6e.me.lha-.6e. ao atofL na utilização da .6e.dução e. no eonqui.6taJt a
da platéia".

ate.nção

"Se. o pfLo6e..6.6oJt não 6o.6.6e. um atoJt, e.le. jamai.6 eon.6eguiJtia de.6e.mpe.nhaJt be.m .6ua taJte6a
de. e.n.6inaJt".
"O pJto6e..6.6oJt .6e.duz da me..6ma 60fLma que o atofL.
Então, pOlt que. não eompaJtâ.-lo ao atofL?"

Estas afirmativas mostram que tanto
como alunos

t~m

professores

o mesmo tipo de concepção sobre a

do professor e sua relação com o aluno.
das discrepâncias neste sentido.

atuação

Não foram observa

Ao contrário, observei mui.

to mais pontos convergentes do que supunha, o que me

perm~

te afirmar, com respaldo teórico-prático, a ligação

entre

o professor e o ator.
Os comentários a seguir referentes as

observa-

çoes realizadas em sala de aula, ajudam-me a aprofundar tal
ligação.

4.3 Das observações de sala de aula
Considerando as observações que realizei da atuaç50 dos professores em sala de aula, cabe ressaltar que tomei como ponto referencial os mesmos ítens abordados nas en
trevistas, bem como suas considerações pelos professores.
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Em relação i atuação do professor,
do-se concepção e

pr~tica,

almente é coerente.

confrontan-

pude constatar que a maioria re

Mostraram-se comprometidos em desper-

tar o interesse dos alunos através de recursos variados: prQ
jeção de slides, textos para debate, projeção de filmes,di
nâmicas de grupo etc.

Quanto aos discursos, também volta-

ram-se para a sedução do aluno.

Houve um

consenso

neste sentido, mais uma vez confirmando o que

j~

geral

havia si-

do notado nos ítens anteriores.
A entonação da voz, dando ênfase quando se pre tende chamar a atenção para um aspecto relevante, e o jogo
corporal foram os recursos pessoais mais utilizados
professores.

pelos

Esta foi uma das formas que contribuiu

que eles seduzissem seus alunos.

para

Este fato pode ser con -

firmado a partir da reação dos alunos: olhos vidrados, ace
nar de cabeças e, is vezes, boca entreaberta.
Os

coment~rios

dos alunos durante e apos as au -

las assistidas também confirmam este fato.

"Eu gO.6to muito de..6te. tipo de. aula. Faz a ge..!!
te. pe.n.6a~, ~e.6le.ti~".
"J~ havia cU~.6ado e..6ta di.6ciplina
p~o6e..6.6o~ e. não tinha pe.~ce.bido o
~e.lação que. e.le. e..6tabe.le.ce.u com o

com out~o
tipo
de.
cotidia -

no".
"Nada como um p~o6e..6.6o~ que. .6abe.
que. a ge.nte. ap~e.nda".

"E

6aze.~

com

e.ng~açado,

ma.6 e.u con.6igo vi.6ualiza~ tup~o6e..6.6o~ 6ala. Pa~e.Qe. que. e..6
pa.6.6ando um 6ilme. numa te.la".

do o que. e..6.6e.

t~

Entretanto, pude observar que de uma sala
outra o professor muda seu desempenho.

para

Dificilmente um prQ
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fessor representa a
tuações diferentes.

me~ma

personagem da

me~ma

forma em 51-

Tudo depende do contexto.

A recepti-

vidade e a participação dos alunos são decisivas neste

po~

to.

"PJte6iJto a aula que e~te pJt06e~~oJt dã rw tuJt
no da manhã. PaJtece que Jtende muito mai~"."O pJt06e~~oJt ê. bom. Tem-~e e~6oJtçado ba~tan
te paJta atJtaiJt a atenção da tUJtma. PoJtê.m a
tUJtma não colabona. Não hã meio dele~ pant~
cipaJtem" .
A metodologia utilizada pelo professor

apresen-

ta uma certa relação com a percepção que o aluno tem dele.
Alguns professores foram comparados a atores pelos próprios
alunos em sala de aula.
"E~te pJto6e~~on panece que encaJtna um peJt~o
nagem dUJtante a aula e a JtepJte~enta o tempo
todo".

"O
la

pJto6e~~oJt ... pode daJt tJtê.~ tempo~
expo~itiva que eu não me can~o.
t

a~~i~tiJt

de au
como

a uma peça de :teatno".

Outros percebem a semelhança, porem de forma diferente, dando uma certa conotação pejorativa.

-

"Ah! E~~e pJto6e~~oJt e muito teatJtal. ExageJta muito no~ ge~to~ e na~ coloc.açõe~".
De qualquer modo, pode-se afirmar que a comparaçao foi feita.

Tanto através das entrevistas como das ob-

servações, pude constatar a relação do professor com o ator.
Esta relação foi estabelecida tanto por docentes como
discentes.

Da mesma forma, houve um consenso quanto ã

cepç50 de que o professor utiliza a 5eduç5o como meio
conquistar os alunos.

por
pe~

de

50

4.4 Comentários gerais
Pode-se recorrer a Gusdorf

a fim de se proceder

a uma comparaçüo mclhor cntrc o professor e o ator.

pon veze~, e~penan um pouco »0
Cilllian dum arl6{feaftto alHulda»feme»t<!. p'l<!<!Vl~hido. Pon detn~~ da ponta, ouço a agitaç~o
( ... ) o ~u~~unno da~ ~o»ven~a~ ( ... ) Vou e»
tnan: o ~ilê»~io vai-~e e~tabele~en,o~ olha
ne~ vao ~o»vengin pana mim ( ... )
Que ve»h~
eu aqui 6azen? E que vêm 6azen ele~,ele~ to
d06 e cada um pott 6et( fado?
Que e-6pef(u eu
dete~? Que e~penatll ete-6 de mim?
(Gusdorf, ]970, p. se)).
A~o»te~e-me,

Ao ler esta reflexão torna-se difícil afirmar se
ela pertence a um professor ou a um ator.

Entretanto, Cus

dorf a atribuiu a um profcssor prcstcs a cntrar cm sala de
aula.

Contudo, sabe-se que o ator também

experimenta as

mesmas indagações.
As analogias entre o professor e o ator sao inúmeras.

No teatro, assim como na educação, é de extrema im

portância a relação que se estabelece entre os participantes da situação - professor e aluno/ator e platéia.
Do mesmo modo, pode-se destacar o fatodequctanto um como outro profissional
reação da

audi~ncia

t~m

sua atuação afetada pela

a que se dirigcm.

Uma outra analogia seria a de que amhos atuam di
namicamente sobre o conteúdo que transmi tem: o ator deve em
prestar uma vitalidade ao texto e o professor deve

reves-

tir o conteúdo da aprendizagem com seu significado pessoal,
estimulando os alunos a fazerem o mesmo.

SI
Pode-se ainda recorrer a Pullias

& Young

p. 169) para reafirmar o aspecto da sedução.

(1972,

Estes auto -

res afirmam que, para se tornar professor, o indivíduo "de
id~ia

ve ter sido enfeitiçado por algum tipo de
l-llci:l".

Este Ceiti,o pode ser comp;truuo

~

ou experi-

seduçuo, pois o

professor o utiliza tamb~m para fazer com que outras
soas sejam inspiradas ou se interessem por um

pes-

determilluuo

:lSSllnto.
Cabe ao professor conhecer a

plat~ia

para a qual

ele

vaI atuar, a fim de planejar previamente seu trabalho. Para ISSO, ele utiliza-se de seu talento e mecanismo físico,
bem como do controle deste mecanismo

atrav~s

da voz,de

ge~

tos, da dicção, do ritmo, tudo isto com o objetivo de usar
seu próprio eu com mais eficiência.
Ao preparar-se para representar o papel de pro fessor, este profissional investe em tempo, dinheiro c ener
gia.

Aperfeiçoa suas capacidades pessoais, dominu o con -

teúdo e cria sua própria habilidade para transmiti-lo. Estuda sua

plat~ia

- o aluno - e cria meIOS para

conquistar

sua atenção num determinado momento.
Ao entrar na sala de aula o aluno sai de um ambi
ente natural para outro preparado cenicamente
bê-lo.

para

Nestas condições ele entra no "teatro do

rece-

aprendiz~

do" e toma seu lugar.
Quando o professor movimenta-se no palco,onde

e~

quece seus problemas pessoais e assume o papel de profes sor, encarnando esta personagem, tem início a peça "O PJtoce~~o

En~ino-ApJtendizagem".

CAPíTULO V
CONTRIBUIÇOES PARA O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM

o atoh

deve thaba{hah a vida i~teiha, ~u{ti
vah -6<?.U <?.-6pZhito, thei~ah -6i-6te.r1Iat.Lc.aIIlHl.t~
0-6 -6eU-6 dO~-6, de-6e~vo{veh -6eu ~ah~teh;
jamai-6 devehã de-6e-6pehah e ~u~~a he~u~~iah a
<?.-6te objetivo phimohdia{: amah -6ua ahte c.om
toda-6 a-6 60hça-6 e am~-{a -6em egoZ-6mo.
Constantin Stanislavski

N50 s6 ao ator cabe a dedicaç50 ao trahalho e ao
aprimoramento profissional.

Tamb~m

o professor deve hus -

car, durante toda sua carreira docente, um aperfeiçoamento
de seu trabalho, tendo em vista o melhor aproveitamento do
processo ensino-aprendizagem.
No capftulo anterior, ressaltei as relações en tre o professor e o ator, assim corno a conscientizaç50
que aquele profissional representa urna personagem.

de

Agora,

torna-se necessirio apresentar as contribuições que o professor-ator, consciente de praticar o jogo da

seduç50

na

relação professor-aluno, pode trazer para ambos.
Neste sentido abrem-se duas perspectivas:a idéia
do professor-ator corno urna abordagem do processo

ensino-

aprendizagem; e os aspectos inerentes ao desempenho do
fessor-ator na sua relaç50 com os diferentes aspectos

pr~

do

processo ensino-aprendizagem.
A primeira perspectiva aponta na direção de quatro contribuições.

A primeira contribuição relaciona-se à

proposta de Paulo Coelho (1978).

Trata-se

da implantação

do teatro na educação, como estfmulo criativo ao desenvol-
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vimento da sensibilidade do aluno e à formação conjunta de
todas as suas capacidades.

Esta proposta consiste em que

o professor atue corno um orientador 19 de criatividade. Para tanto, utiliza-se de urna série de materiais e jogos dra
lII:ltico~

~C'm('lhantes

aos do ator.

O autor propoe um tr;th:l-

lho a ser desenvolvido pelo professor, em sala de aula,que
se aproxima ao do ator no palco.

o

presente estudo sobre o professor-ator pode

co~

tribuir para urna melhor compreensao e um melhor desempenho
do professor numa linha corno a proposta de Paulo Coelho.

Ten

do conSClenCla da sua relação com o ator, o professor

pod~

rá entregar-se mais ao papel que terá de representar nesta
situação - o teatro como forma de expressão da Educação Ar
tlstica.
A segunda diz respeito ao fato de chamar a atençao do professor para a importância de estar consciente da
relaçüo que existe entre ele e o aluno no momento da

a1l1:1.

Ao mesmo tempo em que se trata de urna relação aberta, conforme a proposta de Rogers, não se pode neglicenciar o fato de que o professor não é um simples técnico

de ensino.

É, acima de tudo, urna pessoa que entra em sala de aula, às

vezes, cansado, irritado, doente, mas também com

alegria,

com muita vontade, com amor. Trabalhando estes fatores, em
sentido análogo ao do ator, o professor deve distanciar-se
de sua vida pessoal e, ao mesmo tempo,utilizar-se de vivên-

19Aquele que já possui o conhecimento completo - e vivenciado - do pro
cesso de ensino que será apresentado ao grupo de participantes(p. 2).

S4

cias para a construção de sua personagem.

Desta forma, se

1'5 possível assegurar melhor o objetivo de promovcr a aprcndizagem no educando.
Uma terceira contribuição relaciona-se

fixar o desejo sobre si.

~

concep-

Compreendendo tal concepção, o

fessor vivenciará este jogo em sua face positiva,

pr~

tomando

consciência de que a má utilização deste feitiço poder:í l~
var o aluno auma dependência afetivo-metodológica em rela-

- a ele.
çao

Poderá, assim, procurar o lado positivo do jo-

go da sedução, que consiste em favorecer a motivação
a aprendizagem.

para

Aqui se evidencia o valor da sedução como

estabelecimento de uma aliança, e não como instrumento
dominação/submissão.

de

Também no amor se seduz, mas isto nao

quer dizer que todos os amores são relações de

sujeição,p~

lo contrário: tal relação acaba destruindo o amor,donde se
conclui que a qualidade própria ã sedução é construtiva, é
fazer existir o amor.

Quando não há mais sedução

(quando

se passa ã dominação) o amor morre.
A quarta contribuição é o fato de se abrir
perspectiva para a preparação do professor para ele
como o professor-ator no sentido aqui já estudado.

uma
atuar

Trata-se

de atribuir um caráter prazeroso ã educação, fazendo

com

que a atuação do professor seja menos pesada e passe a fluir
mais naturalmente.

o

exercício de uma arte, atendendo

-a

potência criativa do indivíduo, o caráter estético aliado ã
ação pedagógica podem transformar a aula, tirando-a da "via
crucis", cujo alerta tem sido feito por tantos

estudiosos
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e também por alunos.
co~

A segunda perspectiva remete também a quatro
tribuições.
=~(i:l

Na primeira, surge a questão da sedução utill

pelo professor-ator como recurso

tenção do aluno.

o

par~

canqu i 5t:1 r :1 :1-

presente estudo aponta para o fato

de

a seduç50 ser indispens~vel ~ motivaç50 do aluno, especial
mente hoje e no Brasil.

Isto quer dizer que ela

torn,l-5e

imprescindível ao êxito do processo ensino-aprendizagelI1,h~_
j:1 \'ista os v5rios fatores que, na atualidade, afastuIII o ~
luno do interesse pela educação: ausência de congruência

e~

tre a realidade do aluno e o conteúdo escolar, longo pro cesso educativo para se chegar a lima profission,llização, a!
to custo do ensino particular, baixa qualidade

do

ensino

público, etc.

o
personagem

segundo aspecto relaciona-se ã representaç50

p~o6e~~o~

pelo professor-ator.

Esta

da

represent~

ção encontra-se associada ao desempenho (atuação) do pro fessor em sala de aula.

Para cada si tuação do processo

en

sino-aprendizagem o professor desenvolve sua personagem
um modo diferente.

Isto me leva a reportar ao que o

de
ator

de teatro e televisão Paulo Autran declarou recentemente
uma entrevista: "Nunca há dois espetáculos iguais".

em

Assim

sendo, tem-se mais um argumento para a crítica aos "mode los" e aos "pacotes" que se tentam impor aos professores.E,
assim, promove-se a segurança do professor em

seus

pro- -

prios meios e sensibilidade.
A terceira

con~rihuição

todológicos do professor-ator.

refere-se

~os

aspectos

Atualmente existe uma

III~

gra~

de variedade de abordagens metodol6gicas, assim como,

para

o ator há uma infinidade de recursos e estilos disponíveis.
Para cada platéia o professor uá um rumo a

personagem

de

acordo com uma melhor possibilidade de aproveitamento
processo educativo por parte do aluno.

o

professor

uo
pode

optar pL'lo hUl1wnismo, pelo cognitivismo, pelo comport:lmcntalismo ou pelo tradicionalismo.
der~o

nortear o trabalho de

Estas e outras opções

construç~o

da personagem

p~

como

enredos alternativos, deixando de ser recomendados, por e!
clus~o

uns dos outros, como normas infalíveis ou

adotados

como "moJismos".

A li u a r t a e ú 1 t i ma c o n t r i h u i ç ã o li e s t ;1 Pe r e s p e c t i va aponta para a relação que o professor desenvol ve com seus
alunos/platéia.

Este aspecto apresenta-se intimamente li-

gado ao anterior, pois a postura do professor depende

da

opção metodol6gica que direcionará o rumo da personagem

e

o tipo de relacionamento com a platéia.
De qualquer forma, a perspectiva uo proCessor-ator
propicia - como é apontado nos depoimentos que

analisei-

a entrada em cena, de mouo mais consciente e positivo,
um elemento muito forte e prouutivo - a sedução - a

de

r;lvor

do bom encaminhamento do processo ensino-aprendizagem.
Outras contribuições poderiam ser apontadas, porém pre f er i expô-las como parte da conc I usão, por serem ma i s
pertinentes a esta última etapa.

Paço ainda uma

sugest~o

para que outros estudos sobre o professor-ator e o jogo da
sedução sejam feitos, a fim de que se possa prosseguir com
estas contribuições.

CONCLUSÃO

o

qLte etzamamo.6 de pJL{nc.lp,{o é qWl
.6 e um 6im, e alc.ançalt um 6lm é rhe
galt ao pltinc.lpio.
Fim é o lugai
de onde palttimo.6.

T. S. Eliot
Ao InICIar este trabalho, formulei

uma s6rie de
t

seu desenvolvimento.

()llIl'

i

P;II";I

As experiências que se sucederam fo~s

ram, aos poucos, respondendo

indagaç6es anteriores,

Ag~

ra, por~m, torna-se necess~rio tecer os coment~rios finais
sobre a experiência como um todo.
Não resta a menor
~jtor.

d~vida

de que o professor € um

Verificou-se, também, que ele utiliza-se, COnSClel1-

temente, da sedução para alcançar um
processo ensino-aprendizagem.

melhor

resultado no

Portanto, remeter-me-ei ao

coment5rio de outros aspectos.
Ao longo do processo educativo,

o professor

tem

sido um ator que representa a personagem plto6e.6.6olt de forma bem definida, em €pocas especificas.

Com o tradiciona-

lismo pedagógico o professor assumiu o papel de

detentor do

conhecimento absoluto; na abordagem cogni tivista tornou-se o
organizador de situações de aprendizagem; no

comportament~

lismo passou a ser um manipulador de comportamentos; no hu
manismo atuou como um facilitador da aprendizagem;

e,

na

proposta de Bruner, foi considerado corno um modelo de competência.
Nota-se aí que, par,1 cada contexto,

P;lr,j

cad;] si

tuaçao, para cada exigência, houve uma interpretação dife-
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rente da mesma personagem - o professor.

Não se pode

fa-

lar, portanto, em personagens, mas em formas de atuação di
ferentes de ullla personagem central em função das solicitaçoes hist6ricas e sociais da educação como processo.
De uma forma ou de outra, o ator para esta persQ
nagclll c o profcssor.
li::~ç80

Este pode conlribuir para uma

VISU;j-

do conteúdo por parte do aluno, permitjndo um:l

a-

proximação entre os nfveis do imagin5rio, do simh6lico, ao
assunto abordado.

Isto s6 se torna possfvel porque ele se

duz através de sua atuação, de seu discurso, de sua atitude pedag6gica, fazendo com que o educando torne-se um eleIIll'llto :ltivo,

illlcgr:llll"l'

l'

import:llltl' do pr<Kl'SSO

CllSIlIO-

aprendizagem.
No entanto, o presente estudo mostra que

-

nao

e

tojo professor que pode ser um professor-ator com 6xito.
professores que, apesar de representarem seu papel,

l~

encon

tram-se tão distanciados da personagem, que se percebe uma
acentuada artificial idade em sua postura.
Para ser um professor-ator com ressonância,é

pr~

ciso cul tivar certas qualidades que contribuirão para o sucesso do espetáculo.

A paixão pelo trabalho, a observação

aguçada, a possibilidade de visualizar uma situação sob vá
rios ângulos, a sensibilidade interna, a capacidade de separar a vida pessoal da profissional - e de, ao mesmo tempo, aprovei tar as experiências pessoais -, a forma 2 o, a be-

2oComposiçilo da personagem através de gestos prccisos com início,
e fim.

mClo

1eza interior e a integridade 21 , sao algumas destas características, segundo Chekhov (1986, p. 14 e seg.). Tais con
siderações me levam a concluir que o professor deveria estar muito mais pr6ximo do procedimento do ator do que qual
quer outro profissional.

p~

A ele cabe a responsabilidade

la conl{uista de uIlla platéia muito especial - os

,JlUIlOS

--

a

rim llc atingir um objetivo de extrema import5ncia para o ser
humano - a educação.

Isto tudo se processa como se

fosse

uma encenação, onde o professor prepara-se especificamente
para ela.

Da mesma forma, o aluno assume seu lugar

nesta

peça, pois o ambiente é preparado especialmente para recebê-10.
Atualmente, professores e alunos vem para o "espetácu10 no âmbito do conhecimento" quase sempre desinte ressados, divorciados dele.

Várias circunstâncias desfavo

r5veis interferem na realização dos virtuais interesses
benefícios deste espetáculo.

A perspectiva aqui

da revela-se, no entanto, na qualidade de uma

e

apresent~

.
aproxlma<..:ao

mais intensa, mais viva, entre os elementos envolvidos

no

processo ensino-aprendizagem - professor, alunos, intera ç50,

representaç~o

e seduç50.

Em outras palavras ,menos

co~

prometida com a reprodução de relações de indiferença,nãosolidárias, burocratizadas, seria1izadas.

Tra ta- se de aten

der às necessidades urgentes de aliança entre indivíduo
grupos para a invenção de "processos de se por a ser",
acordo com a concepçao de Guattari (1991).

21Noção de continuidade, desenvolvimento e

coerênci~.

e
de

ClO

Esta abordagem privilegia

uma lllanelra de

operar

que se vincula mais àquela "do artista do que a dos profissionais 'psi', sempre assombrados por um ideal caduco de ci
cntificidade".

Da mesma forma,

longamento e a inter-face" entre

aceita e valoriza o
o

"conjunto

dos

"procampos

'psi'" e os "campos estéticos".
Da encenação do professor e da participaçüo o roa
çao dos alunos, depende o sucesso do processo educativo. Am
bos são elementos decisivos, imprescindíveis ao
lll't:íl'lt1 o.

~xito

do es
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