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RESUMO

O objetivo desta dissertação foi o de investigar como jovens matriculados no Ensino Médio 
transferem para o teatro os conteúdos presentes nos  games. Aliando os games à disciplina 
Arte  (teatro),  foram propostas  quatro  questões  de  estudo,  a  saber:  (  a)  quais  os  games 
preferidos pelos os jovens?  (b) quais aspectos desses games mais mobilizam esses jovens? (c) 
que aspectos dos games podem ser transferidos para o teatro, de acordo com os alunos? (d) 
em que medida os jovens conseguem realizar uma (re) interpretação dos conteúdos dos games 
num contexto de teatro? A pesquisa baseou-se em referências teóricas extraídas das obras de 
Bertold Brecht, de Augusto Boal e de Ingrid Koudela.  Na  revisão da literatura, articulamos 
os pensamentos de  autores críticos,  como Paulo Freire e  Henry Giroux,  entre outros. O 
estudo  realizou-se no Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 
(unidade Maracanã), tendo como sujeitos alunos da 1ª. série do Ensino Médio, participantes 
das aulas de teatro. Para realizar a análise interpretativa, empregamos o suporte teórico da 
Análise  de Conteúdo,  segundo Laurence Bardin.  As dinâmicas  teatrais  e  os questionários 
utilizados  nos  possibilitaram  observar  e  analisar  como  os  alunos  pensam,  interpretam  e 
reinterpretam  conteúdos  de  seus  games  favoritos.  Percebemos  que  as   obras  e  produtos 
culturais consumidos pelos jovens, em especial os games, podem ser apreciados e também 
contextualizados e recriados. Nesta pesquisa, fomos além da polêmica que se trava sobre a 
violência nos games. Ao buscar uma proposta pedagógica crítica, ampliamos o universo da 
formação escolar, o que favoreceu um espaço propício à criação. Foram obtidos indícios de 
quanto a arte, em particular o teatro, pode se constituir em relevante instrumento para uma 
proposta educacional mais crítica, criativa e ética. 

Palavras-chave: Teatro. Educação. Games. Ensino médio. Ética. 

                                                      

                                                            

  



ABSTRACT 

The objective of this thesis was to investigate how students enrolled in high school transfer 
aspects of games to the theater. Combining  games with the subject of Arts (Theatre), four 
questions were proposed for study, namely: (a) what are their favorite games ? (b) Which 
aspects  of  those games  are  most  interesting?  (c)  wicht  aspects  of  games  are liable  to  be 
interpreted  on the  stage,  according to  students?  (d)  To which extent  students  are  able  to 
develop a (re) interpretation of games on the stage? The research was based on theoretical 
references taken from Bertolt Brecht, Augusto Boal and Ingrid Koudela. The literature review 
included critical authors such as Paulo Freire and Henry Giroux, among others. The study 
took  place  at  the  Centro  Federal  de  Educação  Tecnológica   Celso  Suckow  da  Fonseca 
(Maracanã), having as participants students from the 1st. series of high school, who chose 
drama classes as an option. In order to accomplish the interpretive analysis, the theoretical 
basis of content analysis was employed, according to Laurence Bardin. The theather games 
and  the  questionnaires  used  allowed  the  observation  and analysis  of  how students  think, 
interpret and reinterpret the content of their favorite games. It was concluded that cultural 
products (specially games) consumed by students are not only enjoyed but also contextualized 
and rebuilt. The survey was beyond the controversy that rages about violence in games. When 
searching for a critical  and pedagogical  proposal  the universe of academic  education was 
expanded, which favored conditions for creation. As a result of the present survey, indications 
were obtained that Arts, particularly theater, is able to serve as an adequate tool for a more 
critical, creative and ethical  educational purpose.

Keywords: Theatre. Education. Games. High school. Ethics.
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CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

1.1 A problemática 

A arte sempre fez parte da vida do homem, manifestando-se primeiramente nas 

pinturas  rupestres,  que  nos  transportam  há  milênios  de  anos  e  nos  permitem  desvendar 

indícios  de  como  viviam nossos  antepassados  (Gourhan,  1971).  Tais  pinturas  revelam  a 

necessidade de expressar e de comunicar os momentos importantes da vida do ser humano, 

como, por exemplo: caçadas, lutas, rituais mágicos, danças, amores, desejos e medos. Esses 

elementos acompanham o homem desde os primórdios (Op. Cit.,1971). 

Nesse  cenário,  Bertold  (2001)  salienta  que  o  teatro  é  tão  antigo  quanto  a 

humanidade,  pois  as  pinturas  das  cavernas,  os  entalhes  em rochas  e  ossos,  a  inesgotável 

riqueza  de  danças,  mímicas  e  costumes  populares  sobreviveram  pelo  mundo  afora  e 

demonstram esse fato. Na esteira desse pensar, Nuñez (1994) confirma que, nos tempos pré-

helênicos,  os  cretenses  já  celebravam seus  mitos  em teatros,  dos  quais  as  escavações  de 

Knossos dão testemunho, remontando ao século XIX a.C. a vontade de representar, de ser 

“outro”, que nasce da necessidade do jogo, que, por sua vez, acompanha o homem desde os 

primórdios. 

Peixoto1 (1985, p.14) salienta que: 

Desde  cedo,  o  homem sente  a  necessidade do  jogo,  e  no espírito  lúdico 
aparece a incontida ânsia de “ser outro”, disfarçar-se e representar-se a si 
mesmo ou aos próprios deuses ou assumir o papel dos animais que procura 
caçar  para  a  sua  sobrevivência,  às  vezes,  inclusive,  fazendo  uso  das 
máscaras;  e  ainda,  ao  que  tudo  indica,  o  jogo  teatral,  a  noção  de 
representação nasce essencialmente vinculada ao ritual mágico e religioso 
primitivo.

Cabe lembrar que Huizinga (2008) considera o jogo uma necessidade tanto para 

indivíduo como para a sociedade, devido ao sentido que encerra, à sua significação, ao seu 

valor expressivo e às associações espirituais e sociais. Por meio da criação de mitos, busca-se 
1Reconhecido teórico e ator, autor, a partir de 1970, de obras vinculadas às concepções brechianas e da tendência  
nacional-popular do teatro brasileiro. É ligado, também, ao Teatro Oficina.  
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compreender os fenômenos do mundo. Aliás, a arte, a ciência, o comércio, o direito, o lucro, a 

indústria e todas as formas de vida civilizada têm suas raízes no solo primeiro do jogo, de 

forma a estabelecer sua função cultural.

O jogo teatral, nessa função cultural, não se perdeu, pois se perpetua sob as mais 

variadas formas. 

Na educação,  por  exemplo,  foi  originalmente  incluído  por  Spolin  (1906-1994) 

com o intuito de ensinar a linguagem do teatro às crianças, aos jovens, bem como aos atores e 

diretores. Spolin (2003) utiliza o teatro na educação como um processo que constitui a base 

para  uma  abordagem  alternativa  de  ensino  e  aprendizagem.  “Jogos  teatrais”,  como  são 

denominados por essa autora, são atividades lúdicas e exercícios que mostram um problema a 

ser  enfrentado.  Nessa  atividade,  os  alunos  aprendem regras  básicas  para  contar  histórias, 

apreciar  a  literatura  e  construir  personagens,  indo  além do aprendizado  de  habilidades  e 

atitudes,  ou seja,  pretende-se  que  sejam úteis  para  a  aprendizagem na  vida. O ator-aluno 

representa cenas do cotidiano, que podem ser modificadas de acordo com sua postura diante 

de certos acontecimentos. 

 Koudela (1999), principal introdutora dos jogos teatrais no Brasil, ressalta que 

Spolin inspirou-se nos princípios e na prática metodológica teatral de Bertold Brecht (1898-

1956). Nessa prática metodológica, é possível verificar que o jogo teatral, como  modelo de 

ação, instaura um processo interativo entre participantes do ato artístico,  o qual revela um 

novo olhar frente às relações sociais. 

O teatro na educação e seu processo na escola é objeto de inúmeras discussões de 

pesquisadores  dessa  área  em congressos  internacionais  e  nacionais,  haja  vista  que  nesses 

eventos são debatidas e discutidas essa modalidade de ensino. Alguns termos já designaram a 

área do teatro na educação: Teatro da Espontaneidade de Moreno; Teatro Épico de Brecht, por 

meio da peça didática; Teatro do Oprimido, de Boal; e o Teatro Improvisacional, de Spolin. 

Hoje, o teatro e as linguagens de música, artes visuais, dança e artes audiovisuais fazem parte 

da disciplina Arte.

Cabe  lembrar  que,  segundo  os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (BRASIL, 

1996) do ensino médio, conhecer arte significa que os alunos devem se apropriar de saberes 

culturais e estéticos, insertos nas práticas de produção e apreciação artísticas, fundamentais 

para a formação e o desempenho social do cidadão. Conhecer arte significa, também, incluir 

na escola os produtos culturais que o aluno aprecia, e, nesse sentido, Koudela (2002, p.1) 
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menciona que: 

Os conteúdos de  Arte  buscam acolher a diversidade do repertório cultural 
que o aluno traz para a escola e trabalhar os produtos da comunidade em que 
a escola está inserta. A apreciação e o estudo da Arte devem contribuir tanto 
para o processo de criação dos alunos como para a experiência estética e 
conhecimento da arte como cultura. Os conteúdos de  Arte  são articulados 
com  vistas  ao  processo  de  ensino  e  aprendizagem  na  escola  e  foram 
explicitados por intermédio de ações em três eixos norteadores:  produzir, 
apreciar e contextualizar.

Não é  somente  com a  produção,  ou  seja,  o  fazer  artístico,  que  devemos  nos 

preocupar no ensino das artes, mas com a apreciação e a contextualização de uma obra ou 

produto cultural. A contextualização envolve uma reflexão sócio-histórica daquele “repertório 

cultural”  que está  sendo trabalhado em sala  de aula.  Por  meio  de três  ações  norteadoras, 

explicitadas por Koudela (2002), desenvolvemos nos alunos o que chamamos de experiência 

estética. 

Oliveira e Garcez (2001) esclarecem que a experiência estética na disciplina Arte 

estimula  e  desperta  um  pensamento,  uma  visão  de  mundo,  e  provoca  uma  forma  de 

inquietação  no  observador,  uma  sensação  especial,  uma  vontade  de  contemplar,  uma 

admiração emocionada ou uma comunicação com a sensibilidade do artista. 

Corroborando esse pensar, Bosi (1985) acredita que alguns pensadores modernos 

vinculam a  concepção  tecnopoética  de  arte  às  tendências  lúdicas  do  homem.  Esse  autor 

explica que Kant enfatiza que o jogo da criação é animado pelo prazer estético e este, por sua 

vez, é subjetivo. Assim, o prazer estético se exerce com representações e não com a realidade 

do objeto.  

Importante destacar que Sodré e Paiva (2002) ressaltam que a categoria estética 

não  se  aplica  apenas  à  obra  de  arte,  pois  participa  igualmente  da  “estesia”  social  ou  do 

“sensível”, entendido como uma faculdade humana de sentir, afetando e repercutindo em nós 

de diversas formas. 

Vale lembrar que se, para Kant, a estética e o jogo da criação se relacionam com a 

existência do belo,  como norma, hoje, na análise de Lipovetsky e Serroy (2009), belo e bom 

significa rápido; é o tempo do speed2 e non stop3, em que a imagem-velocidade funciona como uma 

2 Do inglês: velocidade
3 Do inglês: ininterrupto, sem parar
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vertigem, uma droga ao mesmo tempo hipnótica e exaltante. O espectador precisa ter,  de maneira  

ininterrupta, mais emoções, sensações, espetáculos, mais coisas para ver e sentir, de forma que não se 

sinta entediado a ponto de bocejar durante um desempenho. Essa ponderação, desses dois autores em 

relação ao cinema, vem ao encontro dos games, que se sofisticam cada vez mais e revelam, de certa 

forma, o fascínio e o envolvimento dos jovens por esse entretenimento. 

Os games são considerados uma das mais expressivas práticas de entretenimento 

do século XXI. Encontram-se disponibilizados pela  Internet  e podem ser copiados para o 

computador ou para competição online. Temos também a modalidade produzida e distribuída 

em CD-ROM. Com a banda larga, os jogadores se conectam com pessoas de vários lugares do 

mundo,  e a  interação se faz,  então,  entre  milhares  de jogadores através  do “ciberespaço” 

(CAPARELLI; LONGHI, 2003). 

 O prazer e o divertimento que os games despertam em um número crescente de 

pessoas  estão  criando  desafios  para  profissionais  de  diversas  áreas.  Percebemos  que, 

atualmente, estão cada vez mais aperfeiçoados em termos de imagens, narrativas, músicas e 

personagens. Os prazeres estéticos estão se tornando tão importantes quanto os psicológicos e 

os sociais. 

Ao lado desse deslumbre,  temos  outro  fato  a  ser  considerado:  o game é   um 

entretenimento de  valor comercial, estão regidos pela lógica do lucro. A indústria dos Games 

percebe que crianças e jovens estão cada vez mais interessados nesse tipo de divertimento, e 

muitas pesquisas são feitas para saber seus interesses e por onde caminha o seu imaginário. O 

recurso dos games mundial cresceu tanto que ultrapassou o faturamento do cinema. Alves 

(2009) enfatiza que esta indústria faturou, só nos EUA, vinte e dois bilhões no ano passado.  

A  produção  cultural  ficou  atrelada  ao  consumo  desenfreado,  levando  a  uma 

padronização da cultura.  As tecnologias  da Comunicação e  da Informação nos  levaram a 

grandes avanços, mas também a mudanças nos hábitos e nos padrões culturais. 

Em meio  a  esse  cenário,  Dreifuss  (1996,  p.136)  afirma  que,  no  cerne  dessas 

influências,

A mundialização lida com mentalidades, hábitos e padrões; com estilos de 
comportamento,  usos  e  costumes  e  com  modos  de  vida,  criando 
denominadores  comuns  nas  preferências  de  consumo  das  mais  diversas 
índoles. A mundialização compreende a generalização e a uniformização de 
produtos,  instrumentos,  informação  e  meios  à  disposição  de  importantes 
parcelas da população mundial [...].
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A globalização dinamiza o processo de mundialização, ao qual se refere Dreifuss 

(1996),  trazendo  conseqüências  na  economia,  na  política  e  na  cultura.  Somado  a  isso,  a 

tecnologia impulsionou o poder das corporações e empresas que detêm o poder das produções 

culturais na sociedade midiatizada. A educação não está desvinculada desse processo e novas 

formas  culturais  são  estabelecidas  pelos  meios  de  comunicação  e  de  informação.  Nesse 

contexto,  as  mídias  digitais  exercem um papel  preponderante  ao  possibilitar  a  criação de 

outras relações e padrões culturais. 

Assim, surge a Cibercultura, definida por Lévy (1999, p.17) como “um conjunto 

de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de 

valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço”.  Por sua vez, 

ainda segundo ainda o autor supracitado (Op. Cit., 1999, p.32), o ciberespaço “torna-se um 

novo espaço de comunicação, sociabilidade, organização e transação, mas também um novo 

mercado da informação e do conhecimento das tecnologias digitais”.  

O processo de mundialização vem provocando a articulação entre os jovens nas 

preferências de produtos culturais, e com isso a generalização do consumo. O jogo Counter  

strike, por exemplo, muito utilizado pelos jovens, foi proibido, conforme decisão da justiça do 

país, entre janeiro de 2008 e junho de 2009, em todo o território brasileiro, devido à violência  

excessiva.  A empresa  responsável  pelo  jogo alegou  que  a  fase  que  o  juiz  utilizou  como 

motivo para proibir a venda, o ‘cs_rio’, foi produzido por fãs, não estando contida no jogo 

original. Dessa forma, em junho de 2009, o jogo foi liberado pela justiça para comercialização 

e utilização, segundo a jornalista Trindade (2009). O Counter Strike (CS) é uma modificação 

do jogo Half-Life (HL), criado por Minh Le e Jess Cliffe. O CS baseia-se num programa de 

simulação de batalhas utilizado para o treinamento do exército americano e foi maciçamente 

baixado pela Internet desde o seu lançamento, em junho de 1999 (FRAGOSO, 1996 apud 

ALVES, 2004).

Cabe lembrar que Alves (2008) enfatiza o desencontro entre os educadores e as 

indústrias. Estas não veem a necessidade de desenvolver games com conteúdos pedagógicos. 

Acreditam que o entretenimento por si só já contribui para esse enfoque. A combinação lúcida 

seria aprender e se divertir ao mesmo tempo. Essa autora menciona as diversas possibilidades 

de aprendizagem por meio das linguagens (escrita, imagética e digital) que o jogo oferece. 

Não há dúvidas sobre as grandes possibilidades de aprendizagem e aproveitamento do jogo 
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eletrônico. Ademais, alguns propiciam até movimentos corporais, para que os participantes 

não fiquem o tempo todo inertes. No entanto, as atividades que envolvem o teatro vão além 

do  movimento,  pressupõem  um  movimento  consciente. Existe  uma  diferença  entre 

movimento e gesto. Os autores como Amaral (2004) e Boal (2000) podem esclarecer essa 

diferença.

Amaral  (2004,  p.27)  explica  que  o  “gesto  é  um  movimento  intencional, 

acompanhado de emoção” [...]. Essas ações não são simples movimentos. São gestos. [...] A 

diferença entre movimento e gesto é uma diferença de grau. É intenção mais emoção, ou seja, 

movimento é uma ação mais mecânica e gesto uma ação mais consciente ou emocional”. Boal 

(2000), inventor do Teatro do Oprimido, traz contribuições no sentido da ação crítica, não 

somente da mente, mas o de representar essas ações corporalmente. Acredita que as ações 

vivenciadas corporalmente ajudam na reflexão. Como espectador, não vivencia plenamente a 

análise das ações do personagem que está em cena. É preciso entrar em cena com o corpo. 

Pensa  que  é  preciso  invadir  a  cena  e  transformar  as  imagens  que  aí  se  mostram.  Nessa 

perspectiva, o teatro pode contribuir para levar o aluno a se integrar nas situações com sua 

mente e corpo, criando e recriando livremente.

Outro  aspecto  sobre  aprender  e  se  divertir,  enfatizado  por  Alves  (2008),  é, 

também, mencionado por Brecht (1978) em suas abordagens de teatro com jovens. Esse, por 

sua vez, destaca a importância de propiciar experiências artísticas aliadas à estética, ao prazer 

e à aprendizagem; o caráter lúdico e estético do teatro não é prejudicado pelo seu aspecto 

didático, pois tem plena liberdade de se recriar com o ensino e a investigação. Brecht (1978, 

p. 49) enfatiza que aprender e se divertir não são aspectos opostos: aprender é útil e se divertir 

é agradável.  A aprendizagem da escola é, muitas vezes, penosa por não levar em conta a 

dimensão da diversão, tão importante para mulheres e homens.

Destacamos,  em  face  disso,  o  pensamento  de  Laurel  (1999),  pesquisadora 

compromissada com a mídia interativa, que considera importante produzir entretenimento de 

qualidade para as crianças e jovens.  Os  games  tomaram o espaço de atividades,  como as 

amarelinhas  e  as  brincadeiras  de  roda.  As crianças  e  os  jovens de  hoje se  entretêm e se 

divertem com o computador. Essas atividades diminuíram no mundo, perderam o seu espaço, 

e  os games estão  tomando  o  lugar  dessas  experiências.  Essa  estudiosa  considera  que  os 

mesmos  devem  ser  como  o  teatro.  Devem  possibilitar  narrativas  em  tempo  real,  e  o 

computador, ligado à Internet, pode fazer isso. E destaca que a construção da nossa identidade 
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vai depender de experiências de vida e do nosso contexto cultural. Esse contexto cultural é o 

produto  das  historias  que  nós  ouvimos  e  das  histórias  de  nossas  vidas.   Por  tal  razão,  a 

indústria cultural dos games tem um importante papel para os jovens e crianças.

Laurel  é  criadora  de  mundos  virtuais  e  desenvolveu  games com narrativas  e 

personagens interativos que possibilitam aos participantes a experimentação das emoções, da 

imaginação, dos desejos e da solução de problemas. Tudo isso, aliado à vivência dos valores 

éticos. Considera o vídeo do computador como um teatro. O vídeo oferece-nos a possibilidade 

de transmitir as mais variadas imagens com ritmos e movimentos. Mas no que se refere às 

narrativas, propriamente ditas, essas não são desenvolvidas. E essa faceta é importante para as 

crianças e jovens, pois permitem desenvolver a empatia com a personagem e modifica-las, se 

quiser. Esse aspecto é positivo para a construção de sua identidade. A maioria dos games não 

cria  esse  tipo  de  narrativas,  apesar  de  representarem situações  estratégicas  complexas.  A 

identificação para a violência estúpida é tóxica, não é teatral.  O importante não é censurar 

esse ou aquele jogo, mas criar uma historia de fundo, fazendo o jovem exercitar os valores 

éticos,  a  sua  imaginação  e  a  resolução  dos  problemas  na  narrativa  que  ele  mesmo  vai 

construindo. Criar temáticas dessa ordem requer investimento, tempo, energia e compromisso. 

E isso, possivelmente, não é do interesse da maioria das indústrias de games. Essa intenção 

deveria  estar  no  coração  daqueles  que  criam  tais  produções.  Precisamos,  como  pais  e 

professores, fazer alguma coisa para mudar tal situação (LAUREL, 1999).

Essa  autora  concebe  a  utilização  do  vídeo  (computador)  como  um  palco.  O 

computador fornece uma sensação de poder, podendo-se interferir na ação que ali está sendo 

emitida. Nesse sentido, podemos concluir que os games assemelham-se, na essência, ao teatro 

didático  de  Brecht  e  também às  idéias  de  Boal.  Laurel,  ao  criar  games interativos,  com 

temática sobre valores éticos, desejos, imaginação e problemas do cotidiano das crianças e 

dos  jovens,  propicia  um  movimento  para  que  eles  pensem  sobre  aquilo  que  está  sendo 

proposto no jogo.  Com as  mídias  digitais,  é  possível  ampliar  esse leque;  o  jovem tem a 

possibilidade de manipular e criar cenas que são modificadas pelo celular, pelos programas do 

computador. Além disso, “posta” suas produções na internet, nos  blog´s, orkut´s e youtube 

para que todos possam ver e fazer  comentários.  Essa interação com o meio  social  que o 

ciberespaço proporciona torna-se pedagógica e extremamente prazerosa para as crianças  e 

jovens. 
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Sobre o termo interatividade, Silva (2002) comenta que a terminologia não é bem 

compreendida atualmente.  Esse autor explica que o dever do professor não é transmitir  o 

conhecimento,  mas  disponibilizar  domínios  de  conhecimento,  de  modo  a  motivar  as 

intervenções dos alunos. Esses constroem o conhecimento na confrontação coletiva livre e 

plural. Trata-se de um desafio para o professor que educará com as contribuições do nosso 

tempo. O professor terá a autoria da construção do conhecimento com propostas de atividades 

criativas  que  podem  ser  penetradas,  navegadas  e  modificadas  pelo  aluno.  Disponibiliza 

múltiplas redes de conexões a este novo aluno que passa a ser um ator e não um espectador  

que contempla passivamente o conteúdo transmitido pelo professor. Hoje, esse aluno pode ser 

um ator.  Esse pesquisador (2002) vai se inspirar nos princípios do Teatro do Oprimido de 

Boal (2000), no qual o espectador é também um ator. Esse autor explica que não pode haver 

separação entre ator e personagem; é um divórcio impossível. Com o diálogo, as idéias podem 

se contrapor, pois entre duas opiniões há a descontinuidade e as possibilidades. O ator torna-

se  protagonista  quando  coloca  suas  idéias.  Assume  agir,  criar,  construir,  mas  também 

modificar a cena.  

Para esse autor (2008), os alunos aprendem com o ciberespaço, pois interagem, 

criam e buscam soluções. Diante desse novo aluno, é preciso pensar que a sala de aula pede 

muito  mais  que  a  simples  transmissão.  Solicita-se  um  espaço  de  diálogo,  participação, 

modificação, construção e co-autoria. Interfaces como:  chat, blog, portfólio e fórum podem 

ser também uma dinâmica de sala presencial. O professor provoca em ambas as salas. Torna a 

aprendizagem mais prazerosa para os jovens. Assim que, tanto para Silva (2002) quanto para 

Laurel (1999), as novas tecnologias, viabilizadas pelos diversos programas disponibilizados 

pelo computador  e a  cibercultura,  podem propiciar  à  criança e ao jovem a construção do 

conhecimento, a formação de valores saudáveis, ao mesmo tempo em que as entretém. 

Hoje, lecionamos para jovens que consomem esse tipo de entretenimento em larga 

escala através de mídias interativas, como os jogos eletrônicos. Por essa razão, temos o dever, 

como educadores, de contribuir com pesquisas que tratem do assunto. Os games, aliados ao 

teatro e articulado com ações de apreciar, produzir e contextualizar (Koudela, 2002) podem 

abrir  um  espaço  para  que  o  aluno  aprecie,  mas  também  contextualize,  ou  seja,  analise, 

dialogue e debata com os outros. Essa dinâmica pode propiciar a identificação dos valores e 

das ideologias embutidas nas obras e produtos culturais habitualmente consumidos.
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Alguns produtos  culturais  padronizados  podem vir  a  ensinar  e  a  divertir,  mas 

sabemos que não são meios neutros de comunicação.  Veiculam mensagens com valores e 

ideologias.  Se  não  podemos  intervir  na  indústria  dos  videogames,  o  teatro,  por  meio  de 

algumas das técnicas de Boal e Brecht, oferece aos alunos possibilidades de refletir sobre os 

games de que mais  gostam, resgatando a função social  e  crítica  da escola.  O espaço das 

mídias, que se tornou público para os jovens, pode ser também um lugar bom para pensar. É o 

que comenta Canclini (2006, p. 72): “só através da reconquista criativa dos espaços públicos, 

do interesse pelo público, o consumo poderá ser um lugar de valor cognitivo, útil para pensar 

e agir significativamente e renovadamente na vida social”. 

Escolhemos  os  games por  observar  a  generalização  de  seu  consumo  e  sua 

preferência  por  parte  dos  jovens.  Esse  é  um  processo  sem  volta,  sua  tendência  é  de 

sedimentar-se no âmbito da cultura.  A educação não pode fechar os olhos aos novos hábitos e 

formas de entretenimento do jovem com esses produtos. Enquanto as grandes indústrias dos 

jogos  eletrônicos  investigam e  contratam especialistas  de  diversas  áreas  para  pesquisar  o 

imaginário e a preferência das crianças e jovens, aumentando seu faturamento, a educação 

caminha a passos lentos nesse campo de pesquisa. Além disso, continuam as controvérsias de 

pais e professores em relação a esse produto cultural. Nesse sentido, educadores não deveriam 

realizar estudos de como a escola poderia aproveitar esses produtos culturais que consomem e 

realizar atividades com tal temática em sala de aula?

Pesquisando teses, dissertações e artigos acadêmicos sobre o tema a ser estudado, 

encontramos duas teses de doutorado, a de Ramos (2008) e a de Gosuen (2007), da UFSC. 

Ramos aborda a influência do jogo Counter Strike no desenvolvimento da moral e 

da ética,  e Gosuen (2007) analisa os aspectos visuais, sonoros e textuais para abrir  novas 

possibilidades de experimentação e construção de narrativas interativas para a produção de 

games.  Ao lado desses dois estudos, encontramos apenas uma dissertação de mestrado de 

Dubiela  (2008),  da  UFPR,  apresentando  um  estudo  sobre  a  relevância  das  narrativas 

interativas  para subsidiar estudos futuros voltados às multimídias educacionais  e televisão 

interativa. Quanto a outras publicações acadêmicas, registramos somente o artigo “Panorama 

mundial dos estudos em educação e comunicação”, de Duarte (2007), na Revista Educação e 

Cultura Contemporânea. No artigo, é apresentada uma retrospectiva dos últimos estudos em 

educação e mídia,  desenvolvidos na Europa e no Brasil,  e é ressaltado que a área menos 
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estudada é a relação do papel das mídias no impacto social, hábitos e visões de mundo e o seu 

uso em contextos educativos. 

Esses dados revelam a carência de produção que inclui o  game como tema na 

linguagem  do  teatro,  desconsiderando  que,  à  medida  que  os  alunos  interpretam  e  (re) 

interpretam os conteúdos dos jogos nas aulas, estão fornecendo material para ser analisado. A 

dinâmica utilizada nas atividades de teatro ajuda a descobrir as possibilidades que o aluno tem 

de apreciar um produto, mas, ao mesmo tempo, analisar o que consome culturalmente. Se não 

podemos mudar o modo de produzir das grandes corporações e o acesso dos jovens a esse tipo 

de  entretenimento,  pode-se  desvendar  como na  escola,  por  meio  da  linguagem do teatro, 

refletimos sobre games. A lacuna deixada pela produção acadêmica e a importância que deve 

ser dada ao registro de experiências sobre essa temática nos fazem constatar a necessidade de 

investigação  que  una  a  disciplina  Arte  (teatro)  ao  repertório  cultural  do  aluno  (jogo 

eletrônico). 

1.2 Objetivo e questões de estudo

O objetivo geral desta pesquisa é o de investigar como os jovens transferem para o 

teatro os conteúdos presentes nos games. 

Destacamos, então, quatro questões norteadoras do estudo, partindo das seguintes 

perguntas:  

(a)   Quais os games preferidos pelos jovens?

(b)  Quais aspectos desses games mais mobilizam esses jovens?

(c)   Que aspectos dos  games podem ser transferidos para o teatro, de acordo com os 

alunos? 

(d)  Em que medida os jovens conseguem realizar uma (re) interpretação dos conteúdos 

dos games num contexto de teatro? 

1.3 Metodologia

Os sujeitos da pesquisa são vinte e cinco (25) alunos que freqüentam as aulas na 

coordenação  de  Arte  da  unidade-sede  (Maracanã)  do  Centro  Federal  de  Educação 
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Tecnológica Celso Suckow da  Fonseca  (CEFET/RJ), situado Rua Maracanã no. 229 -  Rio 

de  Janeiro  –  bairro  Maracanã.  Nas  aulas  de  Arte,  os  professores  buscam  aproveitar  o 

repertório do aluno, buscando aplicá-lo na escola. Dessa forma, o ambiente para o estudo 

torna-se propício para a investigação, já que o campo a ser verificado é o da disciplina Arte. 

Sendo uma escola de formação profissional, os alunos cursam o ensino médio em um turno e 

o técnico em outro. As aulas de Arte são oferecidas somente para os alunos do primeiro ano 

do ensino médio.  Durante um ano, podem cursar duas modalidades artísticas, ou seja, uma 

em cada semestre.  As aulas ofertadas são: Música, Artes Visuais, Produção de Vídeo, Teatro, 

Canto em Grupo, Apreciação Musical e Teatro de Animação.

Para  este  estudo,  foi  realizada  uma  pesquisa  de  natureza  predominantemente 

qualitativa, ainda que se valendo de dados quantitativos. A pesquisa envolveu também um 

estudo  interpretativo.  O  papel  do  pesquisador  nas  ciências  sociais  é  o  de  se  engajar  na 

compreensão dos fatos observados e na interpretação desses dados. Santos Filho (1997, p. 27) 

afirma que “o processo de verstehen4 envolve a tentativa de compreender os outros mediante 

o estudo interpretativo de sua linguagem, gestos, arte, política, leis”, entre outros. 

O  período  de  contato  mais  longo  com os  participantes  que  foram o  foco  da 

pesquisa permitiu verificar qual é o ponto de vista dos alunos, compreendendo as motivações 

e os sentimentos que os levam a jogar determinados games. 

Vale lembrar  que Goldenberg (1997, p.23) ressalta que o pesquisador deve fazer 

uma  descrição  como  “teias  de  significados”,  que  devem  ser  interpretados.  Para  que  se 

construam essas “teias de significado”, que essa autora menciona, foi necessário buscar uma 

teoria que melhor se adapte ao estudo. Para isso, buscamos apoio na perspectiva crítica. 

Alves-Mazzotti  e  Gewandsznajder  (2000)  enfatizam  que  os  teóricos-críticos 

buscam  uma  ciência  que  focalize  a  transformação  da  sociedade.  A  abordagem  crítica  é 

relacional,  ou  seja,  investiga  as  relações  humanas  e  a  sua  relação  com  os  grupos  e  as 

instituições.  Parte  do  princípio  que  nenhum  processo  social  pode  ser  compreendido  de 

maneira  isolada,  estando  sempre  relacionado  às  desigualdades  culturais,  econômicas  e 

políticas que dominam nossa sociedade. 

4 Compreensão ou Verstehen diz respeito a uma forma de atividade conceitual considerada por alguns como 
específica às ciências sociais e humanas. Significa engajar-se numa compreensão interpretativa das mentes 
daqueles que são  parte da pesquisa. (SANTOS FILHO, 1999).
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Partindo  da  premissa  que  as  indústrias  de  produção  cultural  exercem  grande 

influência  nas  práticas  de  consumo  dos  jovens,  realizamos  um  estudo  investigando 

experiências na disciplina de Arte (teatro) que incluam esses produtos em suas aulas.

A  pesquisa  se  desenvolveu  em  dois  momentos.  No  primeiro  momento,  os 

instrumentos utilizados foram um questionário, composto de perguntas abertas e fechadas, 

grupo  focal  com  25  alunos  e  observação  de  campo.  No  segundo  momento,  além  dos 

instrumentos mencionados acima, utilizamos a filmagem e roteiros das principais cenas de 

teatro relacionados com o teatro de Boal e Brecht. 

As observações de campo, os recursos audiovisuais (filmagem e movie maker) e 

os questionários nos ajudaram a compreender as quatro questões de estudo: os games que 

mais jogam, os aspectos desses games que mais mobilizam esses jovens, quais cenas podem 

ser interpretadas e como (re) interpretam no teatro os conteúdos desses games. 

A interpretação dos comportamentos, as opiniões, as falas, os diálogos e as cenas 

exigiram uma base organizada de análise de conteúdo. Para realizar essa análise de conteúdo, 

utilizamos o suporte teórico de Bardin (2009, p.37), que o define como:

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter,  por 
procedimentos  sistemáticos  e  objetivos  de  descrição  do  conteúdo  das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos  relativos  as  condições  de  produção/recepção  (variáveis 
inferidas) destas mensagens.

Neste caso, para essa autora (Op. Cit., 2009), a descrição dos conteúdos das mensagens 

obedeceu  a  regras  ou  categorias.  Delimitamos  as  categorias  tendo  por  base  alguns  dos 

principais aspectos do jogo destacados por Huizinga (2008): sociais,  emocionais,  éticos e 

estéticos. 

1.4 Contextos da Pesquisa

 A  instituição  CEFET/RJ  conta  com  a  unidade-sede  no  Maracanã  (local  da 

pesquisa),  e  mais  quatro  unidades  de  ensino  descentralizadas  –  uma  em  Nova  Iguaçu, 

município da Baixada Fluminense;  outra  em Maria da Graça,  bairro da cidade do Rio de 

Janeiro; duas outras nos municípios de Petrópolis  e de Nova Friburgo, respectivamente –, 

além de um Campus em Itaguaí. Sua atuação educacional inclui a oferta regular do ensino 
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médio e de educação profissional técnica (nível médio), cursos de graduação (superiores de 

tecnologia  e  bacharelado),  mestrado,  além de  atividades  de pesquisa e  de extensão,  estas 

incluindo pós-graduação lato sensu, entre outros.

A  escola  existe  desde  1917  e  chamava-se  Escola  Normal  de  Artes  e  Ofícios 

Wenceslau Braz. O objetivo dessa escola era o de formar professores, mestres e contramestres 

para institutos e escolas profissionais do então Distrito Federal e, também, professores de 

trabalhos  manuais  para as  escolas  municipais.  Oferecia  cursos  de Trabalhos  em Madeira, 

Trabalho em Metal, de Mecânica e Eletricidade, Atividades Comerciais, Prendas e Economia 

Doméstica e, logo depois, Bordados, Costura e Flores Artificiais. Em 1924, seu regimento 

interno foi alterado, e a Escola passou a se ocupar somente da formação de professores e 

mestres para as escolas profissionais da União. Os alunos estudavam as disciplinas voltadas à 

formação técnica. Outras disciplinas eram também ministradas, como: Português, Educação 

Cívica,  Psicologia,  Matemática  Aplicada  às  Indústrias,  História  das  Indústrias,  Geografia 

Industrial,  Música,  Canto,  Modelagem,  Educação  Física,  Pedagogia,  Trabalhos  Manuais, 

Francês, Desenho à Mão Livre e Geométrico, Fisiologia, Noções de Direito, Física, Educação 

Física,  Eletricidade,  Química,  História  Natural,  Datilografia,  Contabilidade  Industrial, 

Higiene e Estenografia (CEFET, 2007). 

Em 1937, a Escola foi fechada e, nesse mesmo lugar, foi construído um Liceu, 

destinado ao ensino profissional de todos os ramos e graus. A denominação da escola passou 

a ser Escola Técnica Nacional (ETN). Nesse período de fermentação e transformações da 

economia brasileira, centrada no setor comercial, a educação passou a ser valorizada sob os 

aspectos da formação da cidadania e da força de trabalho, necessárias à modernização do 

Estado.  A  Escola  Técnica  Nacional  passou  a  ter  a  finalidade  de  preparar  profissionais 

especializados para a indústria e pessoal administrativo para atuar no ensino industrial, além 

de  formar  artífices,  mestres  e  técnicos  para  a  indústria.  No ano de  1959,  a  Lei  nº  3.552 

regulamentada pelo Decreto nº 47.038/59 vem representar um avanço às reivindicações da 

classe trabalhadora no país.  As escolas de ensino industrial,  vinculadas  ao MEC, como a 

ETN, passaram a ser reconhecidas  como instituições  que oferecem base de cultura  geral, 

articulada à base de cultura técnica. Dessa forma, os alunos não só obtém  uma profissão, 

como também as condições necessárias para prosseguir seus estudos, podendo prestar exames 

vestibulares  (CEFET,  2007  p.  24).  Apesar  da  ETN  ser  considerada  de  alta  qualidade  e 

permitir a continuidade dos estudos de seus alunos em níveis superiores, esta não atraía para 
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seus cursos os alunos de classe média. A instituição era vista como destinada a formar filhos 

de operários, o que na visão da classe dominante não era preparada para o trabalho intelectual. 

Essa visão foi pouco a pouco sendo modificada, devido ao processo de industrialização no 

Brasil  que  vai  se  consolidando,  apesar  do arrocho salarial  das  classes  trabalhadoras  e  da 

ditadura militar. A escola sofreu várias denominações pelos anos que se seguiram e reformas 

educacionais de acordo com o regime econômico vigente.  Em 1978, foi transformada em 

Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca até a presente data. A 

visão preconceituosa em relação à escola é hoje bem diferente,  pois estudar neste Centro 

significa prestigio social e possibilidade de ascensão profissional.

Atualmente,  o  CEFET/RJ  oferece  no  ensino  superior,  cursos  de  tecnólogos, 

bacharelado e pós-graduação. Os cursos superiores de tecnologia são: Desenvolvimento de 

Aplicações  para  Web  e  Meio  Ambiente.  No  bacharelado,  são  oferecidos:  Administração 

Industrial;  Engenharia  Industrial  de  Controle  e  de  Automação;  Engenharia  de  Produção; 

Engenharia  Industrial  Mecânica;  e,  ainda,  Engenharia  Industrial  Elétrica,  com ênfase  em 

Eletrotécnica,  Eletrônica  e  Telecomunicações.  O programa de Pós-Graduação,  latu  sensu,  

surgiu em 1988, com a criação do curso de especialização para engenheiros em Segurança do 

Trabalho; mais tarde, em 1994, foi oferecido o curso de especialização em Didática Aplicada 

à  Educação  Tecnológica,  na  modalidade  de  Educação  a  Distancia.  Essa  modalidade  foi 

dirigida a professores do então Curso Técnico de 2.o grau de todas as instituições federais de 

ensino  tecnológico  do  país,  que estejam lecionando,  e  não  tenham o título  de mestre  ou 

doutor, nem qualquer especialização latu sensu. O programa de Pós-Graduação stricto sensu 

possui duas áreas de concentração: Processos Tecnológicos e Gestão em Engenharia. Possui 

também Mestrado Profissional no Ensino de Ciências e Matemática.

O CEFET/RJ vive alguns impasses, em função da política educacional. Com a 

reforma do ensino médio e técnico, promovida pelo Decreto nº 2.208/97 regulamentador da 

Lei nº 9394/96, obriga que, na formação do curso técnico, os alunos tenham em seu currículo, 

apenas, as disciplinas técnicas especificas. Essa modificação retirou do currículo a formação 

geral de seus alunos. A partir de 1998, os cursos técnicos de nível médio deixaram de oferecer 

a  formação  integrada,  passando  a  oferecer  separadamente  o  ensino  médio  da  educação 

profissional de nível técnico. O Decreto nº 2.208/97 foi revogado pelo Decreto nº 5.154/04, 

facultando as instituições de ensino profissional do país, além de oferecer o ensino técnico, 

concomitante ao ensino médio, oferecer a forma integrada (médio e técnico em um só curso). 
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Tal modalidade deveria trazer discussões em relação à politécnica. O CEFET/RJ aceita os 

diferentes projetos como naturais em nossa sociedade de classes e não coloca em pauta a 

validade ou não a respeito do ensino médio integral. Com isso, aqueles alunos que somente 

cursam  o  técnico  não  se  beneficiam  com  as  aulas  da  coordenação  de  Arte,  na  qual  se 

desenvolveu esta pesquisa. Somente os alunos da 1ª série do ensino médio participam das 

aulas de Arte. Assim, a pesquisa foi realizada com 25 alunos da 1ª série do ensino médio. 

Todo início de semestre, os alunos se inscrevem na coordenação, escolhendo aquelas aulas de 

que mais gostam. Uma das normas da coordenação de Arte é a de que os alunos cursem pelo 

menos duas linguagens diferentes.   Dessa forma,  em um semestre,  fazem um curso e,  no 

outro, fazem outro. 

Neste  capítulo,  introduzimos  o  tema  teatro  e  games.  Apresentamos  o objetivo 

geral, as questões de estudo, a metodologia e o contexto da pesquisa.  Fizemos, também, uma 

retrospectiva do CEFET/RJ para situar o leitor das características próprias da escola em que 

trabalhamos. No próximo capítulo, aprofundaremos as teorias que embasaram nossa pesquisa, 

apresentando o referencial teórico escolhido.

CAPÍTULO II

REVISÃO DA LITERATURA

O referencial  teórico  básico  deste  estudo  apóia-se  nas  abordagens  teóricas  de 

Bertold Brecht, Augusto Boal e de Ingrid Koudela. 

Brecht  (1978)  utilizou  instrumentos  didáticos  (modelo  de  ação  e  o  efeito  de 

distanciamento) para praticar o teatro didático com os alunos. O teatro didático foi feito para 

ser praticado nas escolas, e sua principal função é a educação dos participantes como um 

processo. Nesse processo, é possibilitada a aprendizagem, enquanto os alunos atuam.  
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Boal (1983),  com o teatro  do  oprimido,  utilizou  a  técnica  de  os  participantes 

levantarem  temas/problemas  e  criarem  cenas  para  serem  depois  refeitas  da  forma  que 

gostariam que aquelas situações fossem solucionadas.

Koudela  (2002)  é  uma  referência  na  área  de  ensino  do  teatro,  com  estudos 

aprofundados nas teorias de  Brecht. A aplicação e a utilização dos instrumentos didáticos de 

Brecht, em aulas, com professores e alunos de teatro, nos encoraja a trabalhar com esse autor 

em  sala  de  aula.  Por  essa  razão,  foi  também  escolhida  como  referencial  teórico  para 

fundamentar nosso estudo. 

Além desses  autores,  que  constituem a  espinha  dorsal  do  trabalho,  buscamos 

referências teóricas em educadores da linha crítica, como Paulo Freire e Henry Giroux. Este 

último teórico, segundo Osmon (1999, p.348), “está entre os mais proeminentes e expoentes 

da teoria crítica pós-moderna na filosofia da educação”.  

Giroux (1997, p.88) propõe que o educador fomente as experiências educacionais 

de seus alunos entre o que é aprendido na escola e a experiência da vida cotidiana. Deveria 

ajudar  também  a  gerar  nos  estudantes  um desejo  de  combinar  o  pensamento  analítico  e 

reflexivo com várias formas de interação social em sala de aula. Freire (2000) encoraja os 

educadores a trabalharem em uma linha de construção da história, da leitura do mundo, das 

relações entre o contexto em que estamos insertos e a leitura crítica que podemos fazer das 

diferentes situações do nosso cotidiano. 

Por sua vez, esse renomado educador (2001, p.100) acredita no valor da educação, 

de o educador buscar os espaços para a ação e de criar com os alunos diferentes formas para 

esta leitura crítica na escola. Nesse sentido, comenta (Op. Cit., 2001, p. 100): 

[...]  deste  direito  de mudar  o mundo,  que passa  pelo direito  de mudar  a 
produção, o ato produtivo, o direito de ingerir no processo de produção, o 
direito de dizer não, não é isso que se tem que produzir, o direito de negar a 
certas minorias  gananciosas que produzam o que a elas  lhes parece bom 
produzir,  por  isso  é  que  a  educação  ligada  aos  direitos  humanos,  nesta 
perspectiva que passa pela compreensão das classes sociais, tem que ver com 
educação e libertação e não com liberdade apenas.

Se  não  temos  meios  para  modificar  alguns  desses  jogos  que  as  grandes 

corporações produzem, a sala de aula pode ser um espaço em que os alunos possam apreciar 

e, ao mesmo tempo, refletir sobre eles. A necessidade de conhecer melhor a presença desses 
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meios  no cotidiano torna-se uma discussão atual  e  fundamental  para a  escola que vamos 

pesquisar: um estudo que vise analisar de que maneira os alunos se apropriam dos conteúdos 

destes produtos e de que forma (re) interpretam as mensagens e os conteúdos é uma forma de 

respeitar os direitos humanos e de educar para a libertação. 

Giroux  (1997,  p.163)  assegura  que  a  capacidade  de  o  professor  tornar-se 

transformador  “é  a  necessidade  de  tornar  o  pedagógico  mais  político  e  o  político  mais 

pedagógico”. Oferece, como uma das suas propostas, um olhar sobre a produção cultural dos 

meios de comunicação. O poder transformador de suas teorias reside na possibilidade de gerar 

formas de ação e não na sua capacidade de resolver problemas.

Os instrumentos didáticos de Brecht (1978) têm por objetivo orientar a pesquisa 

em pauta por meio de seus dois procedimentos teatrais: o “modelo de ação” e o “efeito de 

distanciamento”.  No  modelo  de  ação,  Brecht  (1978)  utiliza  diversos  elementos  para  a 

transposição crítica dos conteúdos. Atualmente, podemos acrescentar outros elementos, como, 

por exemplo,  fragmentos  de conteúdos dos  games,  imagens ou cenários construídos pelos 

jogadores,  quadros,  músicas,  personagens,  ações,  adereços,  narrativas,  figurinos  e  outros 

elementos desses games que os alunos desejem utilizar em sala de aula. 

Vale lembrar  que Koudela (1999) apresentou um trabalho em que utilizou um 

quadro de Brueghel (1525-1569), “Jogos Infantis”, como um modelo de ação. A partir desse 

quadro, propõe o jogo popular como exercício artístico.  O “modelo de ação”, procedimento 

brechtiano, instaura um processo interativo entre os participantes, e novos olhares podem ser 

desencadeados. Da mesma forma, os conteúdos dos jogos eletrônicos como as imagens, os 

cenários, as músicas, os personagens e as narrativas, podem ser “modelos de ação”.  

Outro instrumento didático é o “efeito de distanciamento”, no qual Brecht (1978) 

elabora cuidadosamente os efeitos por meio de slides, tabuletas, comentários, coro, músicas e 

gestos, que podem ser vivenciados pelos alunos. Por outro lado, sugere um espaço para que os 

alunos  criem  seus  próprios  efeitos  de  distanciamento.  Brecht  foi  pesquisar  o  efeito  de 

distanciamento presente na Comédia Grega, no Teatro Popular e no Teatro Asiático. 

Nesse contexto, Koudela (1992, p.59) afirma que “os assim denominados efeitos 

V (Verfremdungseffekt) referem-se a um conjunto de meios artísticos  (procedimentos) que 

têm por finalidade subtrair de um acontecimento aquilo que é evidente, conhecido, óbvio, e 

provocar espanto e curiosidade”. 

Para Boal (1980), o objetivo do teatro do oprimido é colocar as situações do dia a 
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dia de forma reflexiva, levando os sujeitos a perceberem a sua existência em contrapartida 

com a do outro. 

Importante destacar que o século XX, para esse autor (Op. Cit., 1980, p.34), foi o 

século da imagem, no qual se desenvolveram as formas artísticas do cinema, TV e fotografia. 

A imagem apresenta-se em muitas direções e por todos os meios. No teatro-imagem, uma das 

técnicas do teatro do oprimido, os participantes aguçam seus sentidos a fim de perceberem 

que há uma enorme diferença entre olhar e ver. Estamos habituados a usar nossos olhos para 

olhar  tudo,  mas,  em geral,  vemos  muito  pouca coisa,  ou seja,  olhamos,  mas  não vemos. 

Perceber o que pode ser o subtexto de uma imagem é uma prática que pode ser vivenciada por 

meio da arte. Estamos habituados a olhar imagens que não nos deixam ver outras imagens, as 

quais poderiam passar diferentes informações. O objetivo dos exercícios é o de nos ajudar a 

ver, ou seja, olhar de forma reflexiva para alguns aspectos da indústria cultural que se mostra 

massiva e consumista. 

Outra técnica criada por Boal foi o teatro foro. Koudela (1991, p. 114) esclarece 

que “a concepção de teatro foro de Augusto Boal  tem sua origem na peça didática de Brecht. 

O teatro foro é uma forma de jogo criativa, que incorpora atores e espectadores. Conteúdos 

desse teatro são as experiências do cotidiano e as situações de vida dos participantes”. Boal 

(2000) acreditava que poderia ir além de Brecht. O espectador deverá invadir a cena de modo 

responsável, praticando não somente o ato em si, mas também, ao atuar, transmitir sua própria 

realidade social, transformando a ficção e a si mesmo.  As contribuições e os princípios do 

Teatro do Oprimido de Boal poderão igualmente contribuir como um espaço propício para 

trazer à sala de aula as experiências e as situações do dia a dia. As cenas criadas a partir dos 

conteúdos  dos  jogos  podem  levar  a  intercâmbios  frutíferos  entre  eles,  desenvolvendo  a 

apreciação e análise estética das obras e produtos culturais que são do universo do jovem. 

A disciplina Arte por meio do teatro abre, assim, um espaço de discussão em sala 

de aula, apoiando-se nas técnicas e nas teorias dos autores dessa área. Dessa forma, buscamos 

pesquisar como os jovens pensam e de que maneira transferem para o teatro os conteúdos 

presentes  nos  games.  Procuramos,  com  este  estudo,  uma  via  de  reinvenção  e  de  não 

conformismo, nesta era do  speed  e non stop,  em que a regra é absorver toda e qualquer 

informação e a exceção é selecionar o que consumimos (LIPOVETSKY e SERROY, 2009).

Acreditamos que a arte precisa cumprir um papel crítico na escola por meio de 

uma proposta do fazer, do produzir, do criar manifestada pelos alunos. É o que Castoriadis 
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(1989, p.25) pondera, sobre o conformismo e esvaecimento do espírito crítico, em que “esse 

espírito só pode existir na e pela instauração de uma distância com o que é, e cuja instauração 

implica a conquista de um ponto de vista além do dado, portanto, um trabalho de criação”. 

Nas seções a seguir desta revisão de literatura, fazemos um breve relato sobre a 

história de alguns autores que, por meio do teatro, criaram espetáculos com uma função social 

e política. Ainda dentro deste tema, aprofundamos os princípios teóricos de Bertold Brecht e 

Augusto Boal. Logo depois, abordamos o tema arte e educação, seguindo com o princípio do 

teatro no Brasil e, finalmente, jogos eletrônicos na educação.

2.1. Função social e política do teatro: um breve Histórico

Relacionar  o tema  games ao teatro nos remete a tarefa de explicar  ao leitor a 

importância do mesmo, não somente como fator cultural, mas social e político. Na época em 

que  não existiam facilidades  tecnológicas,  como:  internet,  celulares,  videogames e  outros 

meios, o teatro funcionava (e ainda funciona) como um meio de comunicação e informação. 

A arte de expressar-se, comunicar-se, de ser outro, de representar já se delineava 

muito antes do local físico “teatro”, onde eram apresentados os espetáculos. O teatro como 

espetáculo se desenvolve e se transforma em função do processo histórico, tradição cultural e 

da formação sociopolítica de cada povo. No teatro grego, conforme Nuñez (1994), os textos 

vão explicar o contexto histórico e social da vida na polis e podem-se apreender as injunções 

políticas e a estética por meio dos gêneros trágicos e cômicos. Os conteúdos dessas tragédias 

foram retirados do povo oprimido. Segundo Moussinac (1957), no século VI a. C., Téspis 

chega a Atenas numa carroça, carregando vários  acessórios. Essa carroça servia de palco e foi 

uma das primeiras formas reais de teatro como espetáculo. Téspis enriqueceu a tragédia grega, 

acrescentando  elementos  que  preenchem  os  intervalos  das  tragédias.  Nesses  intervalos, 

arrisca-se como ator, improvisando discursos para a platéia.

Boal (2000) comenta que Téspis era um homem criativo.  Modificou a máscara 

grotesca para uma forma mais humana e, assim, falava sobre a cidade, a política, dos homens 

e das leis. O que para o ator é caco5, para Téspis, esse discurso de ator indisciplinado, torna-se 

5 O C A C O  pode visar o efeito cômico ou simplesmente superar uma situação de erro.
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articulado, político e perigoso. Boal (2000) conta que, certa vez, Sólon, chefe de governo, que 

era também legislador popular, foi ao espetáculo de Téspis e este, como de costume, disse 

tudo o que lhe vinha à cabeça,  sobre todos os assuntos: alguns não muito favoráveis aos 

chefes  de  governo.  Naquele  momento,  no  teatro  suas  ideias  eram  possíveis  de  serem 

comunicadas. No entanto, após terminar a peça, Sólon conversou com Téspis, dizendo: - o 

povo pode não compreender o seu jogo, pode se deixar influenciar, o jogo pode contaminar. E 

acrescentou:  -  isso  não  é  bom.  Essas  invenções  libertárias  são  perigosíssimas.  E 

complementou: - mostrou que pode pensar com sua cabeça, escolher palavras.  Isso é mau 

exemplo. Téspis, então, utiliza a máscara como disfarce, pois desta forma não é ele, é o outro,  

alguém, que a máscara personifica.  E o diálogo se instaura com os espectadores através do 

teatro.  A forma criada por Téspis suscitou indagações e geraria pensamentos e opiniões no 

público. 

Nesse contexto, o teatro vai refletindo a necessidade de o homem expressar sua 

realidade  por  meio  da  arte.  A  Comédia  Antiga  também  funcionava  como  meio  de 

comunicação e informação da época. Sua origem data das festas das aldeias, em que o cortejo 

barulhento  saía  para  as  ruas  cantando  e  falando;  o  público  dialogava  com  eles.  Temos 

informação  sobre  essas  manifestações  através  dos  vasos  de  terracota,  dos  monumentos  e 

estátuas. De acordo com Brandão (1978, p.101):

a comédia grega se divide em duas partes bem distintas: a primeira é um 
“agón”, uma luta um debate; a segunda é uma revista. A primeira comporta 
uma ação, com prólogo, parado. É o agón propriamente dito, a parábase e o 
êxodo, que foi deslocado para o fim da comédia; a segunda parte é uma série 
de “sketches” que esclarecem o sucesso da ação desenvolvida na primeira.

  

Para a nossa pesquisa, a parábase é a parte de interesse especial por ser utilizada 

por  Brecht  com o nome de efeito  de distanciamento.   A parábase  consiste  em chamar  a 

atenção do público para o que está  sendo dito  ali,  naquele  momento  de crítica;  a  cena é 

interrompida  e  os  atores  falam com a  platéia  ou  com determinados  espectadores  sobre  a 

realidade da vida deles. As questões que os incomodavam eram discutidas e a platéia ficava 

ciente dos assuntos. A parábase, em termos de teatro, significa uma suspensão da ação. É uma 

chamada aos espectadores à realidade, isto é, uma sátira que o poeta-cidadão faz contra os 

cidadãos responsáveis política,  social  e religiosamente pela  polis, de acordo com Brandão 

(1978, p. 102).
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O teatro popular também possuía uma verve cômica. Utilizava técnicas da ironia, 

do riso e do ridículo. Alguns personagens são típicos e perduram até hoje. Temos o “Maccus” 

das atelanas  gregas que influenciou o  Punch,  personagem popular  do teatro de marionete 

inglês, o Pulcinela da Commedia dell”Arte, e o avarento personagem de Molière, conforme 

Moussinac (1957). Todos eles têm em termos de imagem uma característica própria: nariz 

adunco e queixo proeminente. Tais personagens vão modificando suas falas de acordo com a 

época em que vivem e do contexto sociocultural.   Vez por outra, representam e criticam as 

situações injustas e quem delas padece. As piadas servem para ridicularizar. Torna-se, desse 

modo, um instrumento de persuasão. E Arendt (2009) afirma que esse persuadir corresponde 

estreitamente ao que os gregos chamavam de  péithen, o discurso convincente e persuasivo, 

tido por eles como uma forma tipicamente política de falarem as pessoas umas com às outras. 

A persuasão regulava as relações entre os cidadãos da polis porque excluía a violência física; 

porém uma espécie de coerção pela verdade.

Outro personagem com as mesmas características dos anteriores é o “Karagós” da 

Turquia. Representa o homem do povo, pobre, cansado, pai de família numerosa, sensual, 

popular, defensor dos oprimidos. Conforme Nicolas (1982) Karagós caracteriza-se como um 

personagem político que incita o povo a conscientizar-se das situações de opressão em que se 

encontra.  Esse personagem está sendo objeto de estudos sociológicos e teatrais naquele país. 

No  Brasil,  temos  um personagem-boneco  do  nosso  teatro  popular  nordestino, 

chamado “Mamulengo”.  Esse personagem pertence a um gênero de teatro que expressa o dia 

a dia do povo, que se identifica com ele por seus tipos matreiros e repressores. O mamulengo 

é dirigido ao povo, não ao público burguês.  Santos (1980, p.7) declara que o mamulengo:

Arranca personagens e temas de um mundo no qual é sujeito submisso, e 
pelo qual é explorado, transporta-os, em transfiguração muito própria, para 
outro mundo onde sua voz, anseios e vontades são ouvidos. Isso tudo na 
intenção  maior  de  provocar  o  riso  que,  gerando  a  folgança,  o  alívio,  o 
divertimento, atua como elemento catártico e de grande comunicabilidade. 
 

Esse  autor  (Op.  Cit.,  1980)  relata  também  que  o  nosso  mamulengueiro do 

passado, com seus precários recursos, expressava-se com base nos folguedos ibéricos e nos 

espetáculos da Commedia Dell “Arte. O roteiro desse gênero teatral consistia em um roteiro 

básico,  e  os  diálogos   eram  criados  no  momento  do  espetáculo,  de  acordo  com  as 
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circunstâncias, o local e a reação do público. O público com o  mamulengo se identificava, 

pois o boneco manifestava suas alegrias e tristezas com o esmagamento de seus direitos e sua 

ânsia  de  liberdade.  Cria  personagens-tipo  oprimidos  e  opressores.  O  boneco  mamulengo 

brinca com esses personagens e vai passando o seu recado, demonstrando ao povo quem é 

quem na cidade. Por meio do riso, com suas bufanadas e gestos obscenos,  faz o público rir da 

derrota dos poderosos. Dessa forma, o Teatro Popular representa uma forma de denúncia, de 

crítica. É o popular tentando se fazer ouvir através da arte. Era uma forma de expressão e 

comunicação ao alcance da platéia. Nota-se que, em vários recantos do mundo, eles buscam 

um meio de se fazerem presentes por meio da arte, que se torna social e política ao mesmo 

tempo.

2.2 A influência social e política de Brecht no teatro brasileiro e no ensino de teatro

O ensino de teatro no Brasil, assim como o teatro brasileiro, será influenciado pela 

figura  proeminente  de  Bertold  Brecht.  Lima  (1994)  comenta  que  Brecht  é  utilizado  por 

dramaturgos ideológicos brasileiros, tornando-se figura de destaque. Esse autor destaca que o 

dramaturgo marca uma época em que a burguesia vinha sendo ameaçada pelos movimentos 

operários por meio de protestos, greves e reivindicações, mas também porque ele engendra 

um teatro voltado para as injustiças sociais e políticas. Além disso, cria um teatro didático que 

irá influenciar o ensino dessa linguagem no mundo e no Brasil.

Brecht começou a estudar Medicina aos 19 anos, mas desistiu e se dedicou ao 

teatro. Desde cedo, descobriu a miséria ao seu redor e se revoltou contra essas desigualdades, 

apesar de ser oriundo de uma família burguesa.  Brecht pretendia a adoção de uma postura 

crítica no teatro, o que não invalida o prazer e a alegria inerentes à vivência teatral. Almejava 

a  reflexão  do  espectador  para  que,  depois,  a  seu  critério,  adotasse  uma  atitude  de 

transformação.  As  emoções  e  os  sentimentos  postos  por  si  só  não  têm  valor  sem  o 

conhecimento das causas. E é esse conhecimento que irá clarear a consciência do homem. 

Caso contrário, permanecerá com aquelas dores e sofrimentos como se fosse merecedor disso, 

e não atua no mundo para alterar a situação.

O teatro didático foi feito para ser praticado nas escolas, sindicatos e fábricas e 

sua principal função é a educação dos participantes como um processo; é o que poderíamos 



34

chamar de teatro processo. Brecht (1978, p. 76) salienta que o palco principiou a ter uma ação 

didática.  O petróleo,  a inflação,  a guerra,  as lutas sociais,  a família,  a religião,  o trigo,  o 

comércio de gado de consumo passaram a fazer parte dos temas do teatro. Essa idéia da ação 

didática do palco foi também aderida antes de Brecht por Piscator (1893-1966), que criou um 

teatro  político  para os  espectadores.   Piscator  trabalhava  com atores  proletários  e tinha o 

objetivo de conquistar as massas. De acordo com Berthold (2001, p. 500), o palco  era um 

instrumento da luta de classes. Dirigia-se à inteligência dos espectadores com argumentação 

política, econômica e social. Sua proposta era pedagógica, como seria mais tarde a de Brecht. 

Ela se intitulava nesse caso: sucesso de propaganda. 

Brecht tornou-se colaborador de Piscator e, mais tarde, Piscator irá encenar as 

peças  de  Brecht.  Na  Segunda  Guerra  Mundial,  emigrou  para  os  E.U.A  e  voltou  para  a 

Alemanha no final da guerra,  encenando espetáculos de crítica ao nazismo e ao capitalismo. 

Utilizava o teatro como uma força de propaganda. Usava nas cenas diversos meios ou efeitos 

de distanciamento: discurso, música, acrobacias, estatísticas, canções e caricaturas esboçadas 

rapidamente.  Esses eram os  apelos  para convidar  o  público  ao teatro  político,  e  as  peças 

deveriam  ser  encenadas  onde  moravam:  nos  bares  ou  em  palcos  modestos.   O  público 

popular, de maneira geral, não podia ir aos espetáculos de operetas ou melodramas, e as feiras 

não mais traziam as paródias, farsas e burlescos. O povo não possuía nem podia frequentar as 

salas de teatro. Era necessário um teatro que chegasse até o povo. Essa idéia surgiu com os 

progressos do sindicalismo e do socialismo que ganhavam terreno na Europa.

No  Brasil,  seremos  também  influenciados  por  essas  idéias,  principalmente  o 

Partido  Comunista  Brasileiro  (PCB),  sendo considerado por  Ridenti  (2000) como o  mais 

importante  partido de esquerda naquela época.   Por volta  dos anos 1960, surgiu no setor 

cultural do PCB uma das matrizes do romantismo revolucionário. A vida cultural comunista, 

nessa época, contava com a participação de intelectuais e artistas. E esse autor (Op. Cit., 2000, 

p.107) confirma a importância do Teatro de Arena, vinculando-se a um projeto educacional: 

“o  grupo  teatral  realizava  seu  projeto  de  popularização  do  teatro  em  conjunto  com  a 

alfabetização conscientizadora de adultos, pelas teorias de Paulo Freire”.

O Teatro de Arena,  por sua vez,  desenvolveu uma proposta  política de teatro, 

começou a circular uma ideia de teatro empenhado na transformação concreta da sociedade 

(LIMA,1994, p.234). 
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Nesse sentido, Arte e Política,  ambas consideradas como práxis, fundem-se no 

plano de trabalho do grupo.  E conforme Julian  Boal  (2000),  Vianinha (Oduvaldo Vianna 

Filho) fazia parte do Teatro de Arena desde 1956, bem como Augusto Boal e Gianfranchesco 

Guarnieri.  Participavam de diversas atividades do Centro Popular de Cultura (CPC), órgão da 

União  Nacional  dos  Estudantes  (UNE).  Vianna  organizou  projetos,  debates,  coordenou 

equipes de criação, atuou e dirigiu autos de rua, organizou os recursos humanos e materiais do 

grupo. Escrevia artigos. Entre eles, vale citar o artigo em que relata as razões que justificam a 

criação dos CPC’s. Este texto encontra-se na revista Movimento, nº 6, de outubro de 1962.

 Vianna, preocupado com o poder da mídia sobre o povo e com os detentores 

desse  poder,  monta  peças  nas  quais  as  preocupações  sociais  e  econômicos  são  os  fios 

condutores.  Buscava  situar  a  arte  na  sociedade  em  que  aspectos  econômicos  e  sociais 

estivessem presentes e em que se desvendariam os conflitos sociais. Vianna tinha o objetivo 

de alcançar as massas desorganizadas, vítimas do poderio econômico que, por meio da mídia, 

se  tornavam alienadas.  Queria  estabelecer  uma  indústria  capaz  de  divulgar,  junto  a  toda 

população brasileira, uma cultura que fizesse face ao poder das mídias. Sendo a cultura uma 

superestrutura da sociedade no sentido marxista do termo, ela deve refletir  e modificar os 

aspectos mais injustos desta sociedade. Por tal razão, Vianna, na arte e no teatro, buscou tal 

concepção baseada na idéia de que a cultura de um povo pode ser um fator relevante para que 

não seja manipulado (RIDENTI, 2000).

Augusto Boal inventou técnicas teatrais,  como o Teatro do Oprimido,  que são 

inerentes ao teatro político. As pessoas que participam do teatro são chamadas para entrar em 

cena e apresentar alternativas de libertação. De acordo com Julian Boal (2000, p.125), essas 

soluções emanam dos espectadores,  permitindo ao público se  distanciar,  observar e ter o 

tempo necessário para escolher a solução que melhor lhe convenha, ou para refletir sobre si 

mesmo, tentando encontrar uma solução que lhe pareça mais apropriada. Boal inspirou-se em 

Brecht para ir criando suas técnicas para o Teatro do Oprimido.

Antes de comentar o Teatro do Oprimido de Boal, abordamos, a seguir, as teorias 

de Brecht.

2.3  Brecht: distanciar para aproximar  
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O objetivo de Brecht (1978) era tornar o teatro um poderoso movimento na vida 

social,  movimento não só interessado na livre discussão das questões vitais,  mas também 

preocupado  com  as  soluções  possíveis,  dispondo  da  possibilidade  de  defender  esses 

interesses contra todas as tendências que se lhe opunham.  Peixoto (1994) o define como um 

homem que transformou o teatro do século XX, que mudou toda a forma de pensar, de fazer, 

de receber, de imaginar, de atuar, de encenar. Ele queria que as pessoas enxergassem além do 

cotidiano,  do habitual  e  reconhecessem o absurdo; queria  que seu teatro provocasse uma 

reflexão crítica que surpreendesse. 

O chamado teatro didático de Brecht foi alvo de algumas críticas. Brecht, além de 

utilizar os instrumentos didáticos com alunos no ensino de teatro,  também criou as peças 

didáticas. Considerava-se que as peças não pertenciam à fase madura do autor. E Koudela 

(1999) esclarece que no encontro internacional - Brecht-Dialog - realizado na Alemanha, em 

1968, evidenciou-se que a peça didática não estava superada como se acreditava. Tornava-se 

necessário retomá-la e recolocá-la no seu contexto histórico atual. E foi assim que Reiner 

Steinweg realizou  um estudo teórico  sobre as  peças  didáticas,  numa perspectiva  de uma 

educação político-estética, demonstrando que os intérpretes de Brecht não entenderam nem 

os fundamentos teóricos nem os objetivos político-pedagógicos dessa proposta artística. E 

quanto ao teatro didático, Bornheim (1992,  p. 278) argumenta que seria injusto considerar o 

teatro didático um simples teatro de transição, mera passagem destinada a ser superada pela 

maturidade  do  Brecht  posterior.  Longe  disso,  o  teatro  didático  constitui  uma  das 

culminâncias  da  obra  desse  autor,  pois  representa  um dos  momentos  de  maior  vulto  no 

panorama do teatro contemporâneo, desvenda caminhos que esse teatro pode percorrer ou 

voltar a percorrer. 

Em uma proposta pedagógica, Brecht cria um teatro que era capaz de provocar o 

prazer,  mas  que  ao  mesmo  tempo  tinha  a  função  de  ensinar.  E  em  nenhum  momento 

comprometeria o valor estético ou artístico de sua obra.   Brecht (1978) estava ciente da 

dificuldade da utilidade que tem para o aluno o ato de aprender, porque não basta a vontade 

de aprender, pois vários fatores interferem, como, por exemplo, o desemprego. No entanto, 

existe  a  possibilidade  de  aprender  com  gosto,  alegria  e  luta.  Se  não  houvesse  essa 

possibilidade de aprender divertindo-se, o teatro, por sua própria estrutura, não estaria em 

condições de ensinar. O teatro permanece teatro, mesmo quando é didático e, desde que seja 

bom teatro, diverte. A concepção brechtiana está na exploração do jogo de contradições; e 
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essa  contradição  torna-se  educativa.  Para  tanto,  utiliza  o  efeito  de  distanciamento.  Para 

Peixoto (1994), o fundamento filosófico da teoria de Brecht tem um objetivo: distanciar para 

aproximar.  Brecht  pretende que o aluno/ator  compreenda porque aquele personagem está 

naquela situação. Para ele não adianta chorar com o personagem, compadecer-se dele. Ele 

quer provocar no espectador uma reação de reconhecer aquilo que ele não reconhece mais, de 

ver o que não vê. E na vida real é preciso impedir que isso continue assim. 

Para Koudela (1999), é preciso orientar-se no jogo teatral, tendo como parâmetro 

os dois instrumentos didáticos de Brecht para o trabalho com a peça didática: o modelo de 

ação e o estranhamento.   Por isso, o estudo dessa pesquisa, em grande parte, baseia-se na 

utilização dos instrumentos  didáticos  criados  pelos alunos para interpretar  como eles  (re) 

interpretam os conteúdos dos jogos eletrônicos.

O  modelo  de  ação  é  utilizado  por  Brecht,  como  prática  pedagógica,  quando 

propõe que  os alunos devem ser atores e espectadores.  É justamente  esse princípio que 

estamos utilizando com os jogos eletrônicos. Os conteúdos dos jogos são o tema, o modelo 

de ação para ser encenado.  Colocando os alunos como observadores e atores no jogo teatral, 

essa prática torna-se, por vezes, contraditória. Brecht (1978) coloca em prática o aprender 

fazendo.  Quando o aluno é atuante,  necessita  construir  os  gestos  que  irão  caracterizar  o 

personagem. E este estudo é feito pelo aluno com liberdade para criar as atitudes gestuais. 

Percebe as contradições das cenas dos personagens, que exercem reações no aluno.

Brecht utiliza a técnica do estranhamento ou efeito de distanciamento para que 

tanto  aluno  como  espectador  se  distanciem  do  sofrimento  do  personagem  para  poder 

compreender as razões pelas quais o personagem se encontra nessa situação. Brecht pretendia 

que  seu  teatro  mostrasse  ao  espectador/aluno  o  que  provoca  a  realidade  que  está  sendo 

representada na peça. Para exemplificar o que é esse efeito de distanciamento na obra de 

Brecht, Bornheim ( 1992, p. 256) esclarece que:

O espectador do teatro dramático diz: - Sim eu também já senti isso, eu sou 
assim, isso é natural, isso sempre será assim. O sofrimento deste homem me 
comove, porque não há saída para ele. 
_Eis a grande arte: nela, tudo é obvio. - Eu choro com os que choram e rio 

com os que riem.
O espectador do teatro de Brecht diz:
_Jamais teria pensado nisso. Isso não deveria ser feito desse modo.
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Isso é muito estranho, quase inacreditável. Isso deve parar. O sofrimento  
deste homem me comove, porque haveria uma saída para ele. Eis a grande 
arte: nada nela é obvio. Eu rio dos que choram e choro dos que riem.      

 Benjamin (1987, p.133) comenta sobre esta interrupção na cena e afirma que tal 

interrupção não se destina a provocar uma excitação, mas exercer uma função organizadora. 

Ela  imobiliza  os  acontecimentos  e,  com isso,  obriga  o  espectador  a  tomar  uma posição 

quanto à ação do ator em cena. Outros elementos compõem o efeito de distanciamento além 

do coro, o uso de tabuletas, slide, cartazes, música e comentários. O distanciamento no teatro 

de Brecht é definido por Bornheim (1992, p.251) como a verdadeira espinha dorsal de tudo o 

que se faz em cena, ele é o grande meio técnico, mas não é apenas uma técnica, apenas um 

método: são passos a serem utilizados e não formas definitivas e acabadas.

 As  técnicas  permitem  aos  alunos  liberdade  para  criar  os  efeitos  de 

distanciamento. Resulta numa prática pedagógica que movimenta o jogo das contradições. 

Ao criar,  os  alunos  experimentam outras  formas  de  dizer,  formular,  questionar  e,  dessa 

forma, atualizam o seu cotidiano. Refletem, julgam e criticam as cenas, os personagens e as 

relações  sociais,  tornam-se  participantes  da  criação  e  se  transformam  em  sujeitos  do 

processo, atuando e criando.  

O teatro assim vivenciado engendra elementos políticos; Brecht (1978) menciona 

que uma das questões capitais é a simplificação. Essa simplificação é criada por meio das 

cenas, gestos e falas dos personagens. A preocupação artística e política caminham juntas. 

Esses dois aspectos são tarefas difíceis, não deve haver desânimo ante o insucesso, mas uma 

intenção de melhorar a forma de estruturar a produção artística . Deve-se dar acima de tudo 

ênfase  no cunho histórico  para que sejam compreendidas  pelos  participantes.  Um teatro 

político pressupõe uma forma possível de educação. Incita os alunos a serem ativos e  Dort 

(1980)  explica que esse papel ativo deve ser uma preparação para que  os jovens tenham um 

papel político na sociedade. 

O ato de ensinar e aprender são realizados pelos alunos por meio da imitação e 

crítica dos personagens. Koudela (1991, p.164) afirma que ensinar e aprender consiste em 

gerar  uma  atitude  crítica  e  um  comportamento  político.  O  conceito  de  aprendizagem 

representa uma via de autoconhecimento por meio do princípio da atividade do sujeito, que 

passa a ser artesão de sua própria educação.
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A dimensão didática em Brecht não visa somente instaurar no espectador/aluno o 

caráter crítico, mas uma atitude política. Visa ensinar o homem a ver o mundo em que vive e 

motivá-lo a modificar esse mundo.  É um teatro que produz o prazer de olhar e contemplar, 

mas  ao  mesmo  tempo  busca  a  modificação  da  situação  pelo  aluno.  O  espectador  deve 

enxergar a sua própria realidade, o mundo em que vive, deslocando-se, assim, para o mundo 

social,  para  que  dessa  forma  ajude  o  homem  a  dominar-se  e  a  dominar  o  mundo 

(BORNHEIM, 1992). 

A estética de Brecht está justamente na criação desses instrumentos didáticos. 

Brecht  cria  o  efeito  de  distanciamento  como  um recurso  estético  também.  As  questões 

sociais e políticas podem ser levantadas e configuram a base em que se fundamenta o seu 

teatro.  Essa característica,  em nenhum momento,  soa como uma imposição de ideias. Os 

comentários suscitam reflexões sobre os acontecimentos ali representados. Cada um é livre 

para tomar a decisão ou a crítica e o julgamento que melhor lhe aprouver. Peixoto (1994) 

ressalta que Brecht, através da vida, de suas experiências, de suas investigações, da prática 

como diretor e como escritor, não inventou sua teoria num dia. Elaborou uma teoria que 

provocasse essa investigação e essa prática no espectador e no ator-aluno. Um teatro em que 

as imagens fossem mostradas de tal forma que o espectador pudesse enxergar o que está por 

trás  das  coisas,  o  que  está  por  trás  do  real.  E  assim  seu  teatro  torna-se  ativo,  com 

espectadores/alunos  em estado de  alerta,  tirando suas  conclusões  e  ao  mesmo tempo  se 

divertindo.  Brecht revolucionou o teatro como uma forma própria de concebê-lo. Sabia que 

o teatro não ia transformar a sociedade, pois essa tarefa cabia ao público. Bornheim (1992) 

afirma  que  seu  objetivo  vai  bem mais  longe,  representa  nada  menos  do  que  a  própria 

invenção da inteligência crítica, servida agora ao grande público. A inteligência é apenas o 

que  a  própria  palavra  diz:  um  ler  dentro  das  coisas,  conduta,  sem  dúvida,  até  mesmo 

obrigatória.        

Para  ler  dentro  das  coisas  é  preciso  que  o  espectador/aluno  domine  as 

causalidades dos fatos expostos em cena. Para isso, é preciso, muitas vezes, aprofundar e 

estudar vários assuntos. Seu teatro torna-se assim transdisciplinar, pois extrapola os limites 

artísticos,  articula-se  com outros  saberes.  O educador  pesquisa  junto  com os  alunos,  os 

assuntos que surgem e que muitas vezes não dominamos. É preciso humildade, ainda mais 

nesta era em que a informação e a comunicação chegam tão facilmente em nossas mãos. 



40

Para Brecht (1967) era fundamental dar um sentido de prazer e diversão ao seu teatro, haja 

vista que afirma que é possível um prazer artístico fundado no princípio do distanciamento. 

A utilização das técnicas de Brecht, com alunos no ensino médio, pode ser um 

meio de interferir de forma reflexiva em relação aos conteúdos dos games. O processo pelo 

qual o aluno vai vivenciar poderá ter um efeito mais reflexivo diante de alguns jogos. 

Vale  lembrar  que  a  capacidade  de  julgar,  segundo  Arendt  (2009),  é  uma 

faculdade política, no sentido denotado por Kant, a saber, a faculdade de ver as coisas não 

apenas do próprio ponto de vista, mas na perspectiva de todos aqueles que estejam presentes; 

o julgamento permite ao homem se orientar num domínio público, no mundo comum. O 

julgamento é a mais importante atividade nesse compartilhar-o-mundo. 

A  didática  de  Brecht  está  em  fazer  com  que  o  aluno  vivencie  ser  ator  e 

espectador  ao  mesmo tempo.  Essa  prática  ativa  faz  com que os  alunos  passem por  um 

processo.  Não se trata de fazer um espetáculo para um público,  mas, por meio do jogo 

teatral, vivenciar, comentar, trocar idéias para construir a crítica e o julgamento.  E é por isso 

que ele se torna relevante para o ensino de teatro com adolescentes no ensino médio, em que 

os  jovens  empregam  grande  parte  de  suas  horas  de  lazer  com  o  consumo  de  jogos 

eletrônicos.

Além das teorias de Brecht, apoiamo-nos também no Teatro do Oprimido, de 

Augusto Boal.

2.4 O Teatro do Oprimido de Augusto Boal

No Teatro do Oprimido, Boal (1980) utiliza a seguinte técnica: os participantes 

levantam seus problemas, criam cenas do cotidiano para serem depois refeitas da forma de 

que gostariam que aquelas situações de opressão fossem solucionadas.  Não se refere só à 

classe trabalhadora, mas a todos aqueles homens e mulheres que sofrem opressão de alguma 

forma. 

Boal  (1980,  p.25)  menciona  que  o  Teatro  do  Oprimido  será  o teatro  também 

desses oprimidos em particular, e não apenas dos proletários em geral. E continua explicando 

que não inventou sozinho o Teatro do Oprimido, em sua casa, nem recebeu Tábuas de Deus: 

foi  na  interação  com  platéias  populares  que  o  Teatro  do  Oprimido  foi  nascendo, 
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paulatinamente. Não saiu dele pronto e acabado: foi se formando por meio de trocas. No novo 

século, tentou novos caminhos, pois gostava de fazer diferente. Além disso, destacou que esta 

mudança era necessária, em face da constante modificação (BOAL, 2000, p. 329-330).

  Boal (1980) relaciona o conceito de oprimido ao do espectador. Explica que para 

existir  diálogo  são  necessários  dois  sujeitos  interlocutores.  Para  um  diálogo,  temos  um 

momento  em que um dos  interlocutores  é  o  ator,  e  o  outro,  o  espectador.  No momento 

seguinte, o ator se transforma em espectador e vice-versa. No monólogo, um se especializa 

em emitir mensagens, e o outro, em ouvir, receber e obedecer. Um se transforma em sujeito, e 

o outro,  em objeto.  Essa relação de diálogo existe em todas as relações  inter-humanas.  É 

difícil  reduzir  o  homem à condição  de  objeto,  de  receptor,  de  passivo,  de espectador  de 

maneira  permanente.  O espectador tem sempre a vontade de agir, participar e criar.  Todo 

teatro popular  tem essa característica  e é esse o objetivo do teatro do oprimido:  procurar 

estimular para fazer crescer o ator no espectador. Para participar do teatro do oprimido não é 

necessário ser  um profissional  da área do teatro.  O teatro  é  uma linguagem,  entre  outras 

linguagens possíveis. Todos podem praticar, mas alguns se especializam nela. Boal fundou o 

Centro de Teatro do Oprimido em 1986 com objetivo de conhecer, aprofundar, pesquisar e 

difundir o Teatro do Oprimido no Brasil. Esta instituição6 funciona até hoje, desenvolvendo 

projetos na área da educação, saúde mental, sistema prisional, pontos de cultura, movimentos 

sociais, comunidades, entre outros. 

Na pesquisa em questão, utilizamos a técnica do teatro foro, mas temos mais duas 

outras  técnicas  básicas:  o  teatro-imagem  e  o  teatro  invisível.  As  técnicas  do  Teatro  do 

Oprimido, de uma maneira geral não são gratuitas, pois elas se designam a motivar o corpo e 

a  mente  a  se  expressarem  de  forma  criativa  e  participativa.  Os  temas  geradores,  na 

aplicabilidade  das  técnicas,  têm como  princípio  os  questionamentos  ou  os  enfretamentos 

opressivos aos quais os participantes são submetidos. Às vezes, esses não têm consciência de 

que vivem situações opressivas. Para tanto, um dos preceitos do teatro do oprimido é o de 

colocar as situações de forma crítica e reflexiva, levando-os a tomarem consciência da sua 

existência  em contrapartida  com a do outro.  Podem existir  várias maneiras  de respeitar  e 

6 Esta organização é atuante em todo o Brasil e em países como Moçambique, Guiné Bissau, Angola e Senegal.  
http://ctorio.org.br/novosite/contato-2 . Endereço: Av: Mem de Sá 31, Lapa/RJ- cep 20230-150.

http://ctorio.org.br/novosite/contato-2
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valorizar. A civilidade depende da postura de cada um e a vontade de querer fazer diferente 

(BOAL, 1980).

 

Teatro-Imagem

 

Os exercícios propostos para o teatro-imagem não possuem uma continuidade, ou 

seja, não se constitui numa peça que se desenrola. São questionamentos da máscara social do 

participante, máscara que depende dos rituais sociais nos quais ele se envolve. Os rituais são 

aqueles determinados pelo participante e devidamente analisados, debatidos e questionados 

nas técnicas do teatro-imagem e no foro também, extrapolando para a vida real, através do 

teatro invisível ou de outra forma de ação direta (Boal, 1980). Existem três tipos de exercícios 

para desenvolver o teatro-imagem, que nos ajudam a ver o que olhamos. São eles: o espelho, a 

modelagem e a marionete. Nessa técnica, desenvolve-se a observação por meio da linguagem 

visual e não verbal,  pois, ao incluir  a linguagem verbal,  pode-se confundir o participante, 

tornando-se uma superposição de linguagens.  O teatro-imagem se caracteriza pelo silêncio. 

São vários os exercícios de espelho: simples, quebrado, deformador, narcisista, rítmico, entre 

outros. Nessa técnica, devem existir dois participantes. Um personifica o sujeito, que inicia 

uma série de movimentos e de expressões fisionômicas. O outro é a imagem que reproduz nos 

mínimos detalhes  os movimentos  do sujeito.  Em cada exercício,  sempre existe a troca de 

personagem ou a troca de tarefas e exercícios.

Na modelagem, o sujeito modela o corpo do outro como uma estátua.  Em um 

momento, não pode tocar o corpo e, em outro momento, pode tocar. Na marionete, o sujeito é 

o marionetista, e o objeto é a marionete. A construção de um modelo utilizando o próprio 

corpo para mostrar um tema, por exemplo, é uma técnica que propicia não só a vivência de 

um determinado assunto, como também a reflexão sobre esse tema. Os conteúdos dos jogos 

eletrônicos podem ser vivenciados por meio dessas técnicas, que são simples e que fazem 

parte do repertório dos alunos. O teatro-imagem traz essa contribuição específica bastante 

significativa  para  o  ensino  de  teatro  com  jovens.  Os  temas  devem  ser  sugeridos  pelos 

participantes e, no final, abre-se para debater. Aí sim usamos a linguagem verbal. O debate é 

após  os  exercícios  e  se  torna  uma  atividade  rica,  tornando-se  um momento  em  que  os 

participantes podem se mostrar verbalmente. 
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Teatro Invisível 

O teatro  invisível  é  uma  técnica  do  Teatro  do  Oprimido,  com o  objetivo  de 

transformar o espectador em protagonista da ação dramática. Por meio dessa ação dramática, 

o espectador pode se libertar da opressão que o aflige. É uma obra do oprimido e não do 

opressor.  O  teatro  do  invisível  carrega  essa  nomeação  porque  justamente  pretende  ser 

invisível para o espectador, como se a ação teatral representada fosse uma realidade, e assim 

os que estão assistindo à cena podem se posicionar, além de considerarem somente “teatro”. 

Geralmente,  nessas  apresentações,  os  atores,  disfarçados  de  sujeitos  comuns,  agem 

estimulando  o  público  a  interferir  no  que  consideram atitudes  indignas,  conforme  crítica 

pretendida. Pode acontecer numa rua, num ônibus, no restaurante ou em qualquer outro lugar. 

Esse  será  o  próprio  cenário.  Representa-se  a  realidade  mesma.  Os  participantes  se 

personificam e  começam  a  realizar  a  cena  na  vida  real;  entretanto,  as  pessoas  do  lugar 

escolhido não sabem que os participantes são atores e estão desencadeando uma ação real 

naquele lugar com as pessoas que ali estão, e elas não sabem que é uma ação teatral. Busca-se 

a dinamização das pessoas que passam a participar do teatro. Boal (1980, p. 83-84) menciona 

que Brecht, ao fazer com que os participantes pensem nas ações, atinge o objetivo de forma 

insuficiente. É necessário agir, acionar, fazer e atuar. Ação e pensamento. Como espectador, 

só pensa. O importante é que o espectador entre em cena e retome seu direito de protagonizar, 

transformar as imagens do mundo que lhe são mostradas para depois transformar o próprio 

mundo: o teatro é o lugar em que se ensaiam atos futuros, atos reais, atos de liberação. Os 

participantes podem ou não participar, ou ficar olhando, ou tomar decisões na cena. Será um 

ato livre; ninguém é obrigado a nada. Deve-se tornar visível a opressão, mas nunca cometer 

atos de violência. 

 Teatro Foro

 Boal (1980) trabalhou a técnica do teatro foro no Brasil e os temas escolhidos 

eram: salários, a falta d’água, as condições de vida subumanas. Na Europa, trabalhou os temas 

ditos psicológicos, como a solidão, o direito à diferença,  a incomunicabilidade. Esse autor 

(Op. Cit., 1980, p. 127) afirma que todos os problemas sociais são discutidos por indivíduos 

psicológicos e todos os temas psicológicos ocorrem num mundo social. Essa divisão, que se 
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pode fazer  para efeitos  didáticos,  deve permanecer  exclusivamente  na esfera didática.  Na 

verdade de um foro,  são os homens e  as mulheres,  individual  e coletivamente,  que estão 

envolvidos: psicologia e sociedade.

A construção  de  uma  cena-modelo  de  teatro-foro  parte  originalmente  de  uma 

pessoa, ou seja, o relato de uma pessoa envolvida no jogo e todos os outros participantes 

devem se identificar com aquele mesmo problema. Ou seja, deve partir de um tema comum a 

todos.  Para  que  esse  tipo  de  teatro-foro  dê  certo,  para  que  se  efetue  um  bom  foro,  os 

participantes devem se identificar com o tema ou personagem que será interpretado. Podem 

ter a mesma profissão, trabalhar em um mesmo lugar, participar do mesmo cotidiano (ritual), 

sofrer, enfim, as mesmas opressões.

Os rituais  do cotidiano nos ajudam a perceber  as opressões que sofremos. Ele 

cumpre um papel muito importante e serve de análise a uma situação dada. Se os participantes 

encenam uma rotina diária e depois é solicitada uma reconstrução daquela cena ou situação, 

talvez na reconstrução perceba o que não conseguia ver antes. Vale destacar que a troca de 

papéis também é extremamente rica. Assim, o importante é desmontar os rituais e desmontar 

as máscaras. No teatro do oprimido, podemos estudar o caráter do oprimido-opressor, essa 

figura que mais aparece dentro de um contexto social. 

O teatro-foro não deve ser confundido com o psicodrama. Esse busca o efeito 

terapêutico, curar uma pessoa que se declara enferma, inadaptada ou com problemas, ou é 

etiquetada como tal; aquele é a cura, a catarse de um elemento inquietador. No teatro-foro, ao 

contrário, trabalha-se com qualquer pessoa que queira questionar algum assunto e pretende 

também modificar a realidade. Esse tipo de teatro não busca a catarse; busca a autoatividade 

transformadora da realidade. O problema no teatro-foro é coletivo. Muitas vezes, não se chega 

a  nenhuma  solução.  Mais  importante  que  a  solução  é  o  debate,  o  conflito  de  idéias,  a 

argumentação. Todas essas dinâmicas estimulam o espectador a agir na vida real. O Teatro do 

Oprimido  deve  ajudar  a  nos  livrarmos  das  nossas  opressões  e  é  um meio  de  questionar 

assuntos que olhamos, mas não vemos. Na verdade, não enxergamos de fato o que está por 

detrás de certos conteúdos e temas do nosso dia a dia (BOAL, 1980). 

Essas técnicas tornam-se efetivas para se trabalhar com jovens na escola. Com 

elas, podemos conhecer como os alunos interpretam e (re) interpretam a produção cultural que 

é  destinada  a  eles.   Por  meio  do  debate  e  das  construções  das  cenas,  trocam opiniões, 
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percebem as atitudes e podem crescer uns com os outros, adotando uma opinião mais crítica 

em relação ao produto que nos é imposto de várias maneiras.

2.5 Arte e Educação no Brasil

 Durante muitos anos, professores ligados ao ensino da Arte lutaram e refletiram 

sobre a importância do reconhecimento dessa matéria como conhecimento humano, inserta no 

ensino brasileiro. Atualmente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9394/96, 

contém uma diretriz que insere a Disciplina de Arte no mesmo patamar de igualdade com as 

demais disciplinas escolares.  O ensino das Artes está, hoje, incluído na Educação Básica, que 

é formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Com o ensino médio 

fazendo  parte  da  Educação  Básica,  a  disciplina  de  Arte  se  fortalece  quanto  à  sua 

obrigatoriedade. No entanto, a LDB 9394/96 não explicita a sua obrigatoriedade em todas as 

séries. Na escola pesquisada (CEFET/RJ), a referida disciplina é obrigatória somente na 1ª 

série. Nas orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1999, p.89) do ensino médio 

(Linguagens, Códigos e suas Tecnologias), os conhecimentos de Arte envolvem as linguagens 

em  música,  artes  visuais,  dança e teatro, ampliando saberes  para  outras  manifestações, 

como as  artes audiovisuais.  A possibilidade de desenvolver essas linguagens permite aos 

estudantes  aprender  a  desvelar  uma  pluralidade  de  significados,  interferências  culturais, 

econômicas e políticas que se manifestam por meio das artes.

A Escola Técnica, ao possuir outros objetivos da área técnica, pende a sua balança 

para  as  matérias  que  têm  maior  significado  para  as  áreas  tecnológicas.  Porém,  tal 

procedimento não se justifica, até porque hoje existe uma corrente em discussão que enfatiza 

a importância do ensino das artes para as áreas tecnológicas. Unir arte e tecnologia seria o 

grande avanço para o nosso ensino, principalmente em uma escola técnica. Novas profissões 

despontam no cenário e esta escola deveria se preparar para esse desafio. 

Atualmente, a arte está vinculada às grandes possibilidades que as tecnologias da 

comunicação e da informação nos proporcionam por meio da cibercultura. Temos acesso a 

diferentes museus e galerias que nos apresentam as obras contidas nesses espaços. Podemos 

acessar o site do Museu do Louvre, por exemplo, e apreciar as produções artísticas existentes, 

bem como visualizar as imagens dos espaços expositivos em 360º graus, circundando uma 

sala, assimilando não só cada obra, como também a disposição do acervo naquele local. Por 
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meio do  youtube, podemos assistir a diversas performances teatrais e de dança; ouvir e ver 

orquestras com regentes de diferentes países, assim como admirar filmes e animações dos 

mais diversos gêneros e de autores diversos. Além disso, a grande inovação que a rede nos 

possibilita  é  a  criação  e  a  experimentação  da  arte  por  meio  da  chamada  webarte. A 

cibercultura7 vem incorporando, dessa forma, o simbólico na construção do espaço do dia a 

dia das pessoas. A produção artística nesses espaços foi viabilizada a partir de 1995 e passou a 

ser denominada  webarte  ou e  netarte.  A  webarte  enfatiza  a  interação e  o diálogo com o 

espectador. Tal fato pode ser constatado nos espaços virtuais tridimensionais ou teleimersivos 

(VENTURELLI, 2004). 

Essa rede permite  o acesso a diferentes artistas e público em geral  que queira 

participar dessas comunidades. Essas passam a utilizar o espaço virtual como um meio de 

criar trabalhos com o que a rede tem de mais específico. Esses artistas, consagrados ou não, 

que muitas vezes não conseguem ser agraciados pelos museus, galerias e centros culturais, 

têm agora um lugar onde podem expor suas obras. Não só os artistas não conhecidos como 

qualquer um que queira participar. Esse fato é constatado por (Levy, 1998) como uma nova 

era antropológica. Uma nova forma de comunicação e processamento simbólico está sendo 

redimensionada por meio das redes virtuais e cada vez mais diminui a distância entre aquele 

que cria e o espectador.  

Podemos citar um exemplo de arte e produção com o trabalho intitulado Graphic 

Jam8, dos artistas Andy Deck e Mark Napier. Nesse espaço, não existe um produto acabado, 

mas a sua participação pode ser vista em conjunto com a dos outros. Trata-se de uma galeria 

de arte ao vivo: através de um aplicativo Java, os internautas têm uma tela e diversos tipos e 

tamanhos  de  "pincéis"  para  a  interferência  nesse  espaço.  Seria  muito  próximo  de  um 

aplicativo  gráfico  qualquer  se  não  fosse  o  fato  de  que  vários  usuários  realizam  suas 

interferências simultaneamente, sobrepondo riscos e pincelas em tempo real, constituindo-se 

uma verdadeira criação em grupo. Não existe um produto final, já que as imagens estão em 

constante  mutação  pelas  diversas  interferências  que  são  feitas.  As  mesmas  vão  sendo 

armazenadas a cada momento que entram e podemos ver a nossa participação por meio do 

7“Cibercultura  é  o  conjunto  de  técnicas  (  materiais  e  intelectuais),  de  práticas,  de  atitudes,  de  modos  de 
pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço. O ciberespaço é 
chamado  de  rede,  um novo  meio  de  comunicação  que  surge  da  interconexão  mundial  dos  computadores” 
(LEVY, 1999 p.17).
8 Site garphic jam: http://www.thing.net/~napier/jam/

http://www.thing.net/~napier/jam/
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quadro registrado na tela. É uma espécie de fórum. As pessoas pintam, mudam de cores e 

depois essa interferência aparece em outra tela. Os dois artistas se inspiraram na estética do 

“jazz”,  em  que  os  músicos  criam  juntos  no  momento  em  que  tocam,  fazendo  suas 

improvisações musicais. No caso desse trabalho, as improvisações são visuais. Esse tipo de 

arte na rede torna-se um espaço de experimentação da produção de diferentes artistas ou não 

artistas que passam a utilizar o meio, criando trabalhos com outros internautas: uma espécie 

de trabalho colaborativo virtual. No Brasil, só para citar alguns, temos os trabalhos “Pedra 

Lumem”, de Gilberto Prado9, os trabalhos de Giselle Beiguelman10, e o poema visual de Hugo 

Pontes11.

As tecnologias  da comunicação e da informação estão evoluindo sem cessar e 

com muita  rapidez.  Novos produtos  são criados  e  cada  vez mais  sofisticados  – telefones 

celulares ligados à Internet com câmera e filmadora dotadas de programas de edição, televisão 

interativa, games com a mais alta tecnologia, cinema digital, artes visuais digitais, etc. Nossos 

alunos "baixam” músicas, assistem ao youtube, participam de blog’s, conversam pelo skype , 

jogam pela internet e... naturalmente tudo ao mesmo tempo. 

Professores e pesquisadores da educação vêm lutando para que se aproveitem as 

inúmeras e diversas interfaces para a construção de conhecimento nas diversas áreas, mas a 

escola é lenta e conservadora. Temos muitas barreiras pela frente.   Estudos dentro dessas 

áreas são importantes para dar ânimo aos professores e crédito às experiências que envolvem 

as mídias digitais. Por estarmos insertos nessa constelação chamada tela, Lipovetsky e Serroy 

(2009) constatam que nunca o homem dispôs de tantas telas não apenas para ver o mundo, 

mas para viver sua própria vida. E tudo indica que as proezas high-tech vão se estender e se 

acelerar cada vez mais. O nosso dia a dia está ligado à tela da televisão, do computador, do 

celular. Todos com possibilidades de serem conectados à internet. As tecnologias permitem o 

acesso às  diversas  culturas  que as  mídias  transmitem,  estimulando a criação de um novo 

modelo de sociedade. Como comenta Levy (1993): estamos vivendo em uma era tecnológica 

que  nos  permite  estar  em  relação  com  o  cosmo,  e  então  se  inventa  um novo  estilo  de 

humanidade. 

9 http://www.cap.eca.usp.br/pedralumen/
10 Ver obras de Beiguelman e outros artistas brasileiros: Ceci n’est pas um nike: http://www.desvirtual.com/nike
 http://www.itaucultural.org.br/cineticodigital/images/exposicao.sw. 
11 http://www.poemavisual.com.br/

http://www.poemavisual.com.br/
http://www.itaucultural.org.br/cineticodigital/images/exposicao.sw
http://www.desvirtual.com/nike
http://www.cap.eca.usp.br/pedralumen/
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Dessa forma, as mídias digitais vêm ampliar, renovar e reconstruir o repertório 

das artes, antes somente ao alcance das classes mais favorecidas. Atualmente, passam a fazer 

parte do cotidiano na sociedade. Se a escola se apropriar desses meios, os alunos podem ter 

acesso às obras de diversos compositores, dramaturgos, coreógrafos, cineastas, poetas e outros 

artistas, facilitando a difusão da arte em contextos diferenciados. 

Como educadores, devemos estar atentos e termos em mente o que queremos com 

essas atividades, nas quais realmente existe interatividade ou se esses trabalhos são somente 

uma forma diferente de produzir arte. Devemos nos questionar que identidades são verificadas 

e quais diferenças são percebidas e verificar  se existe  diálogo entre os navegantes para a 

transformação. 

Por exemplo, um projeto via internet deveria explorar a reflexão do campo social, 

já que pode abranger diferentes grupos culturais. O computador online apresenta um sistema 

aberto  aos  participantes,  permitindo  autoria  e  co-criação  na  troca  de  informações  e  na 

construção  do  conhecimento.  Além disso,  permite  a  interatividade,  que  se  manifesta  nas 

práticas comunicacionais, que podem ser síncronas (de comunicação em tempo real, como os 

chats  e as teleconferências) e assíncronas (de comunicação em diferentes tempos, como nas 

plataformas  educacionais  dotadas  de  fórum,  blogs, glossários,  wikis).  Temos  também as 

comunidades virtuais (orkut, facebook, twitter, my space, youtube e outros), podendo chamar 

de um espaço sociotécnico. Vale lembrar que pode acontecer o diálogo coletivo em que o 

conteúdo é construído pelos participantes, conforme  ressaltam Lemos (2002) e Silva (2002).  

Nesse  cenário,  não  somos  mais  meros  espectadores,  podemos  ser  atores  e 

produtores das obras de arte. Couchot (1997) explica que uma obra de arte deixou de ser 

somente do artista, pois pode ser construída por outros por meio do diálogo. E esse diálogo 

pode ser visual, sonoro, gestual, táctil e escrito. De meros observadores podemos passar a ser 

co-autores, pois temos a possibilidade de agir, de modificar, de transformar. Assim, o estatuto 

da  obra sofre  alteração.  Esse  autor  afirma que  a  sociedade  está  dividida  entre  reflexão e 

reflexo.  E explica que o reflexo torna o tempo de espera intolerável, uma vez que renuncia à 

espera,  à  dúvida,  ao  suspense,  à  reserva.  Salienta  que  o  tempo  reflexo  nos  priva  das 

faculdades de julgar e apreciar, pois isso faz parte da reflexão. 

Cabe  lembrar  que  estamos  vivenciando  uma  cultura  em  que  os  produtos  ou 

objetos se tornam obsoletos, antes mesmo de serem novos. O pensamento da arte não saberia 

manter, como o fez até o presente, essa lógica insensata da inovação permanente. Se quiser 
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sobreviver, resta-lhe encontrar um meio de ela própria compor com a necessidade, o acaso e o 

tempo real (COUCHOT, 1997, p.143).

 O papel da arte e da educação na formação do aluno nesta era digital  é o de 

superar a mera contemplação e atuar também como instrumento de reflexão e crítica.  No 

pensamento de Kellner (2006), a cultura da mídia não aborda apenas grandes momentos da 

experiência contemporânea, mas também oferece material para a fantasia e sonho, modelando 

pensamento e comportamento,  assim como construindo identidades.  Quando mencionamos 

“favorecer a construção de identidade dos alunos”, pensávamos na valorização da cultura de 

cada  um,  das  diversas  manifestações  populares  desse  imenso  Brasil.  No entanto,  Martin-

Barbero (2006) afirma que falar  de identidades  era  falar  de raízes,  isto é,  de costumes  e 

território, de tempo longo e de memória simbolicamente densa. Disso e somente disso era 

feita a identidade. Hoje, falar de identidades implica falar de migrações, mobilidades, redes, 

fluxos, rapidez, fluidez, raízes móveis e em movimento. 

Essas  muitas  raízes  que  criamos  pela  influência  dos  diversos  fluxos  de 

comunicações e informações podem nos impedir de caminhar,  ou melhor,  como o próprio 

autor ressalta, é preciso um mínimo de distância, de pausa para possibilitar um pensamento 

mais crítico diante de todas essas rápidas e volumosas interferências a que somos submetidos. 

Utilizando a arte como uma função social, é possível que os alunos reflitam sobre suas ações e 

relações com mídias ou produtos culturais consumidos.

Ao integrar os produtos culturais que são utilizados pelos alunos na sala de aula, 

podemos apreciá-los, e dependendo do objetivo que o professor queira alcançar, conduzir os 

alunos não só a apreciar, mas também julgar as falhas dessas obras ou produtos. Importante 

lembrar que é preciso criar um hábito de crítica diante de alguns produtos que nos cercam. 

Para  isso,  é  preciso  parar,  refletir,  dar-se  um  tempo.  Por  meio  das  próprias  redes  e 

comunidades virtuais, criar momentos em que os alunos possam utilizá-las para manifestar 

suas  idéias,  postar  em  blog´s produções  interessantes  e  mais  éticas,  bem como  propor  a 

elaboração, por exemplo, de vídeos com a utilização de programas existentes no computador, 

a  exemplo  existentes  do  movie maker. Alguns deles  realizam tais  atividades  e postam no 

youtube  como  entretenimento.   A  troca  e  diálogo  com  seus  colegas  sobre  a  produção 

desenvolvida faz crescer intelectualmente e exercita a interatividade inteligente. Pode ser um 

caminho de aprendizagem, bem como de reflexão sobre o que fazem e como se divertem.
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Giroux  (2001)  observa  que  o  conteúdo  das  mídias  deve  ser  incorporado  nas 

escolas como conteúdo social e análise crítica. Além disso, esse autor atenta para o fato de 

que os alunos devem dominar a tecnologia para produzir filmes,  vídeos, músicas e outras 

formas de produção cultural. Esses recursos dariam mais poder aos estudantes culturalmente. 

Escolas dotadas desses recursos propiciam a crianças e jovens a possibilidade de estudar mais, 

de pesquisar mais e de ampliar, assim, seus conhecimentos. Isso significa trabalhar na linha de 

Freire (2000), que encoraja os educadores a seguirem uma linha de construção da história, da 

leitura do mundo, das relações entre o contexto em que estamos insertos e a leitura crítica que 

podemos fazer das diferentes situações do nosso cotidiano. Esse estudioso (2000), em seu 

trabalho de alfabetização popular, procurava fazer com que seus alunos pudessem ter uma 

percepção  crítica  do  que  é  cultura,  pela  compreensão  da  prática  ou  do trabalho  humano, 

transformador do mundo. As representações das diversas situações concretas possibilitavam 

aos grupos populares uma “leitura” anterior do mundo, antes da leitura da palavra. E Freire 

(2001) partia do princípio de que a cultura faz parte da compreensão crítica do mundo da 

natureza e que, intervindo nessa natureza, terminamos por criar o mundo da cultura. A cultura 

resultaria do esforço criador do ser humano. Podemos perceber que, para Freire (2001, p 178-

179), o conceito de cultura está ligado à questão mais ampla: a antropologia e a sociologia. E 

enfatiza (Op. Cit., 2001, p. 179): 

A cultura é o resultado da intervenção que o homem e a mulher fazem no 
mundo que não fizeram. Então, é tão cultura a sinfonia de Beethoven, uma 
tela de Scliar, quanto o boneco de Vitalino. É tão cultura o que Tchaikovsky 
compôs  quanto cultura  é este  microfone  que está aqui,  defronte  de mim, 
enquanto expressão tecnológica. 

 Freire nos mostra a importância da cultura e da intervenção que os homens nela 

realizam. É preciso também ser cauteloso frente às contradições do mundo contemporâneo e 

aprender  a debater  sobre essas interferências  externas e questionar como elas influenciam 

nossos  alunos.  É  preciso  saber  como  nossos  alunos  absorvem ou  consomem  as  diversas 

manifestações culturais. 

Jobim (2003, p.16) analisa o campo das artes nesse contexto educacional  pós-

moderno. Enfatiza que  a arte existe para refletir e refratar a condição humana em toda sua 

extensão,  ou  melhor,  revelar  as  contradições  que  impulsionam o  vir-a-ser do  homem no 
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mundo, buscando, permanentemente, alcançar uma estética da existência que se renova a cada 

etapa da história da Humanidade. 

Na esteira desse pensar, Arantes (2005, p. 177), no campo da arte contemporânea, 

salienta  que a  função da arte  hoje é  atuar  em uma atitude  de refletir  sobre os  processos 

comunicativos  e  informacionais  que  permeiam  a  sociedade  contemporânea;  resistir  ao 

apagamento da memória; resistir à falta de sensibilidade e à perda da privacidade; transformar 

em forma poética as questões que afligem o homem na sociedade contemporânea (Op. Cit., p 

177). 

Essas questões podem ser apoiadas pela metodologia do ensino de teatro que se 

baseia em três ações: apreciação, produção e contextualização artísticas definidas por Koudela 

(2002). Essa autora baseia-se na proposta triangular preconizada por Barbosa (1998) para o 

ensino de artes visuais e que podem ser estendidas às outras linguagens artísticas.  São as 

ações de: leitura da obra de arte, criação (fazer artístico) e contextualização. A leitura da 

obra (que inclui a crítica e a estética), o fazer artístico representa a ação do domínio da prática 

do fazer em relação à releitura como transformação, interpretação e criação. Essa recriação da 

obra explícita não quer dizer a cópia de uma obra de arte, mas a sua forma de ver e fazer 

diferente,  inspirada  na  obra  de  arte  apreciada.  Por  fim,  a  contextualização  que  atua  no 

domínio da história da arte e outras áreas do conhecimento, necessárias ao aprendizado do 

aluno, uma vez que se trata daquelas que estão incluídas no currículo e fora dele, ou seja, 

aqueles assuntos ou temas que não foram incorporados no currículo, mas que fazem parte do 

conhecimento  socialmente  construído.  Assim,  essa  proposta  torna-se  ampla  e  abarca  uma 

série de conteúdos que podem ser significativos para o aluno.

 A proposta metodológica sugerida por Barbosa (1998) foi também influenciada 

por outras três abordagens epistemológicas: as Escuelas al Aire Libre mexicanas12, o Critical  

Studies13 (estudos críticos) inglês, o movimento de apreciação Estética aliado ao Discipline-

Based Art Education  (DBAE)14 americano e o pensamento pedagógico do educador Paulo 

Freire. 

De acordo com Barbosa  (2006),  as  Escuelas  al  aire  libre,  nascidas  em 1911, 

pretendiam resgatar  a  cultura  mexicana,  especialmente  a  nativa.  A filosofia  das  Escuelas  
12 www.arte.unb.br/6art/textos/sheila.pdf
13  THISTLEWOOD,  D.  Editorial:  New  Realism;  New  Realities.  In  Journal  of  Art  &  Design  Education, 

Liverpool, v. 12, n.1, p. 3-7, 1993.
14 www.iberecamargo.org.br/content

http://www.iberecamargo.org.br/content
http://www.arte.unb.br/6art/textos/sheila.pdf
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propunha uma arte  como expressão  e  como cultura  de valorização  da cultura  local.  Esse 

movimento  modernista  propunha  relacionar  o  popular  com  o  erudito;  dessa  forma,  se 

integrava os códigos eruditos e populares no mesmo patamar de igualdade.

O movimento chamado “Estudos Críticos” surgiu na Inglaterra, e a postura desse 

movimento  é  a  de  utilizar  a  arte  no  ensino,  nos  aspectos  histórico,  estético,  filosófico, 

sociológico,  psicológico  e  mesmo  técnico.  Os  estudantes  deviam  apropriar-se  de  forma 

prática, considerando a arte contemporânea e a arte de outros tempos de forma inclusiva e 

crítica. Essa postura epistemológica foi incorporada pelo DBAE. A Arte Educação deveria ser 

compreendida como disciplina. Essa abordagem de ensino foi sistematizada  a partir de 1982, 

por uma equipe de pesquisadores patrocinados pelo  Getty Center of Education in the Arts  

(EUA). O DBAE apontou a necessidade da inclusão da produção, crítica, estética e história 

das  artes  na  composição  do  currículo  escolar.  Essa  proposta  estabeleceu  um  paradigma 

diferente  da autoexpressão criativa  que dominou o ensino da Arte  nos anos 1940 e 1950 

(RIZZI, 2002).

Para  compor  a  proposta  triangular,  Barbosa  (1998)  recorreu  à  antropofagia 

cultural. Do francês “anthropophagie”(século XVI), derivado do grego “anthropophagia”, a 

palavra designa o ato de se alimentar de carne humana. Nas artes, refere-se à manifestação 

artística brasileira inaugurada pelo Manifesto Antropofágico (1928) 15, escrito por Oswald de 

Andrade. A origem do nome surgiu quando Tarsila do Amaral, para presentear o então marido 

Oswald de Andrade, deu-lhe de aniversário uma tela intitulada “Abapuru”, cujo nome foi 

encontrado em um dicionário de tupi-guarani (aba= homem; poru= que come). Assim, o nome 

do manifesto recuperava a crença indígena de que os índios antropófagos comiam o inimigo, 

supondo  que  assim  assimilavam  suas  qualidades.  Os  modernistas,  nesse  sentido,  foram 

vorazes  na identificação,  assimilação e disseminação da cultura estrangeira  para a cultura 

brasileira. A idéia era a de engolir e recriar e não de reproduzir, era a de absorver e reinventar, 

expressando a nossa identidade e originalidade.  

Na mesma idéia de Oswald de Andrade, a proposta levantada por Barbosa (1998) 

de antropofagia cultural  analisa vários sistemas e ressistematiza o nosso. Por isso, estuda, 

analisa e propõe uma proposta triangular baseada em várias filosofias e propostas, mas sem 

deixar  de  fora  a  nossa  característica  cultural.  As  três  ações  mencionadas  anteriormente 

15 www.puccamp.br/centros/clc/jornalismo/projetosweb/2003/semana22/antropofagia.htm

http://www.puccamp.br/centros/clc/jornalismo/projetosweb/2003/semana22/antropofagia.htm
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englobam a filosofia dessas propostas. Por meio do fazer artístico (a produção que o aluno 

cria  e  o  contato  com  materiais  e  técnicas  diferenciadas  das  diversas  linguagens),  da 

contextualização (corresponde à ampliação do conhecimento daquela linguagem artística) e 

da leitura das obras de arte, Barbosa (1998) se inspira na pedagogia de Paulo Freire.

De acordo com Freire (2001), a leitura de mundo implica também uma releitura 

do mundo, pois é um fato histórico e social e tem que envolver educador e educandos. Na 

leitura de qualquer obra de arte podemos trazer esses aspectos da estética, da ética, da crítica e 

da política. Esse autor não separa a educação da política. É necessário, de acordo com esse 

pesquisador, saber ouvir os educandos, uma vez que são sujeitos da educação que produzem, 

lêem e criticam. Assim, abrir espaços para esta prática em sala de aula é uma das funções da 

arte na educação.

Nesse cenário, a proposta preconizada por Barbosa para o ensino de arte se inspira 

também nas idéias de Freire e está em consonância com os princípios pedagógicos para o 

ensino de teatro sugerido por Koudela (2002). Ao fazer a leitura da obra, somos remetidos ao 

aspecto  da  politização  da  arte.   A  pesquisa  dessa  dissertação  busca,  com o  pensamento 

educacional de Freire, as teorias do teatro didático de Brecht. 

Para Brecht (1978), o espectador deve ser despertado para a ação, diante da cena, 

tomar decisões. Almeja a transformação por meio da arte. Brecht cria o teatro didático como 

uma forma de arte não alienante. Podemos considerar as teorias desse autor utópicas.

No entanto, Koudela e Santana (2006, p.150) salientam que a peça didática foi 

concebida  por  Brecht  com o fito  de interferir  na  organização social  do trabalho.  Em um 

Estado  que  se  dissolve  como  organização  fundamentada  na  diferença  de  classes,  essa 

pedagogia deixa de ser utópica.

Por outro lado,  é  justamente  o caráter  utópico da experimentação com a Peça 

Didática – concebida para uma ordem comunista do futuro – que garante a sua reivindicação 

realista  no  plano  político.  Dessa  forma,  o  teatro  de  Brecht  passa  a  ser  utilizado  como 

instrumento educativo num plano político e social. Como proposta estética e pedagógica, foi 

aprofundada por diversos professores e diretores teatrais no Brasil no intuito de ser aplicada à 

educação brasileira, como vimos anteriormente pelo Centro Popular de Cultura da UNE.
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2.6   O princípio do Teatro-Educação no Brasil 

A  utilização  do  teatro  como  instrumento  pedagógico  é  antiga.  Correa  (1994) 

ressalta que, no dia 26 de abril de 1500, os nativos assistiram, em Porto Seguro, à sua primeira 

manifestação teatral: a missa. Com a chegada dos jesuítas, em 1549, se iniciou um processo 

de  desenraização  dos  nativos,  considerados  selvagens  e  bárbaros,  destruindo,  assim,  uma 

cultura e uma identidade de grupo própria daquela comunidade. Os nativos foram pouco a 

pouco sendo destituídos de suas riquezas culturais. Os jesuítas, percebendo a importância que 

as manifestações culturais tinham para essa população, tais como as danças, as cerimônias de 

magia e os rituais dramáticos, foram procurando aproveitar e trabalhar o teatro para ensinar os 

nativos. Anchieta, jesuíta no Brasil, lança mão do teatro como um recurso pedagógico. Ensina 

por meio dos autos medievais,16 gênero de peça com cunho religioso ou profano. Anchieta 

realiza  algumas  modificações  nos  autos,  ensinando  o  que  era  pecado,  arrependimento, 

bondade, paraíso e inferno. Tratava-se do chamado teatro catequético. Anchieta gozava de um 

bom  relacionamento  com  os  nativos  e,  apesar  de  jovem,  foi  moldando-se  a  essa  terra 

exuberante,  apesar  de  sua  missão  estar  marcada  pela  cultura  européia.  Era  invadido  por 

emoções contraditórias, pois ao mesmo tempo em que esse novo mundo o fascinava, também 

o aterrorizava. Assim, o teatro teve seu início no Brasil como forma de expressão religiosa, 

social e instrumento de catequese. 

O século XVII foi caracterizado pelas guerras entre os franceses e holandeses. 

Esses fatos causaram declínio na vida cultural.  Nessa época,  o teatro não se renovou. Ao 

mesmo  tempo,  surgiu  uma  manifestação  do  bumba-meu-boi,  que  englobava  influências 

nativas, africanas e européias (PIMENTEL, 2003). 

No  século  XVIII,  as  autoridades,  reconhecendo  o  valor  educativo  desta  arte 

universal, recomendaram a construção de teatros públicos. O repertório que se encenava era 

uma  cópia  dos  moldes  europeus:  Molière,  Goldoni,  Calderon  La  Barca  e  Lope  da  Veja. 

Depois, foram despontando vários autores brasileiros de sucesso. O teatro, então, até o século 

XIX, foi utilizado como espetáculo e não nas escolas como recurso educativo, de acordo com 

Correa (1994). 

No início do século passado (século XX), o teatro aparecia nas escolas somente 

16Bertold (2001 p.186) se refere a Karl Vossler que afirma: “os autos têm suas origens no teatro medieval e se  
caracterizam não somente pelo conflito trágico entre Deus e o mundo, mas antes a submissão do mundo a Deus” 
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em datas festivas ou de comemoração. A tendência pedagógica que vigorava na época era a 

tradicional.  Com as teorias da psicanálise de Freud, a educação foi influenciada por essas 

idéias, e o modelo tradicional foi questionado pelos educadores da época. 

Nesse sentido, a arte foi vista como uma necessidade na vida do homem, como 

elemento integrador e como possibilidade de percepção crítica do mundo. Surgiu na Europa o 

movimento  chamado  Educação  Nova  ou  Escola  Nova.  Esse  movimento  privilegiava  a 

liberdade  do  aluno,  ressaltava  a  sensibilidade  e  a  importância  das  emoções  como  fator 

decisivo na aprendizagem.

 Muito se critica hoje essa tendência; no entanto, é importante ressaltar que cada 

período tem sua relevância em termos de teorias e práticas adotadas.  Pode-se questionar o 

que foi ontem, porém isso não quer dizer que cada teoria não teve a sua importância na época 

em  que  foi  adotada.  Devemos  àqueles  que  militaram  nela,  em  tempos  passados,  a 

consideração merecida. O que se faz necessário é a compreensão mais crítica dessas variáveis 

teóricas para a construção de novas referências que a escola, de uma maneira geral, e o ensino 

da arte, especificamente, precisam enfrentar nessa época de valores conturbados. 

As  tendências  pedagógicas  da  Escola  Nova  influenciaram  a  educação  e, 

conseqüentemente, a arte na educação. A escola nova chegou ao Brasil na década de 1930, 

época em que o Brasil colhia frutos do movimento da Arte Moderna de 1922. A semana de 

Arte Moderna ocorreu durante três dias, período em que artistas e intelectuais de vanguarda se 

manifestaram  com  uma  característica  comum:  o  rompimento  radical  com  os  padrões 

acadêmicos,  a  insatisfação  com  a  cultura  vigente  submetida  a  modelos  importados  e  a 

reafirmação de busca  de uma arte  verdadeiramente  brasileira,  marcando a emergência  do 

Modernismo  Brasileiro.  Participaram  desse  movimento:  Mario  de  Andrade,  Oswald  de 

Andrade, Sergio Milliet, Menotti Del Picchia, Villa-Lobos, Brecheret, Di Cavalcanti, Anita 

Mafaldi, entre outros (AMARAL; EMILIA, 2003). 

Com  todos  esses  movimentos  acontecendo  na  sociedade  brasileira,  alguns 

educadores  e  artistas  também  começam  a  se  movimentar  em  oposição  aos  padrões 

estabelecidos mais tradicionais em relação à educação e a arte. Com as novas idéias, desponta, 

nesSe cenário, o educador Anísio Teixeira,  que vai influenciar o ensino em sua totalidade, 

com uma nova filosofia em que se valoriza a formação de homens livres, que devem ser 

preparados  para  um futuro incerto,  ensinando a viver  com mais  inteligência,  tolerância  e 

maior felicidade (TEIXEIRA, 2000).
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Com essas novas idéias, a psicologia vem exigir uma transformação na maneira de 

aprender e, para isso, os métodos são revistos. O ensino das artes passa a privilegiar a livre 

expressão  da  criança:  não  mais  copiar  modelos,  mas  deixá-la  livre  para  experimentar  e 

desenvolver sua capacidade criadora.

Em decorrência disso, cria-se no Brasil, em 1948, a Escolinha de Arte do Brasil 

por Augusto Rodrigues. Em entrevista concedida a autora deste estudo e conforme Santoro 

(2006), Augusto Rodrigues afirmou que começou a se preocupar com o ensino de artes no 

Brasil  quando, em 1948, participou de uma exposição em Milão.  Nessa exposição,  foram 

apresentados desenhos de crianças de todo mundo, e os desenhos das crianças brasileiras não 

estavam expostos. A direção da exposição explicou que tais desenhos haviam sido retocados, 

o que lhes roubava toda a autenticidade e espontaneidade. Logo depois, Rodrigues chegou ao 

Brasil e movimentou-se para a criação da Escolinha de Arte do Brasil, um antigo desejo seu. 

Sua  escola  tinha  por  objetivo  deixar  as  crianças  desenharem e  pintarem livremente,  não 

impondo formas nem modelos, como era feito nas escolas.

Nesse sentido, Klintowitz (1980, p.34) nos informa que Rodrigues preocupava-se 

com o ensino e a aprendizagem da arte e relata suas preocupações e tendências:

Estava  muito  preocupado  em  liberar  a  criança  através  do  desenho,  da 
pintura. Comecei a ver que o problema não era esse, era um problema bem 
maior,  era  ver  a  criança  no  seu  aspecto  global,  a  criança  e  a  relação 
professor-aluno,  a  observação  do  comportamento  delas,  o  estímulo  e  os 
meios  para  que  elas  pudessem,  através  das  atividades,  terem  um 
comportamento mais criativo, mais harmonioso.

A Escolinha de Arte do Brasil não foi planejada no papel. Nasceu de uma vontade 

de realizar uma experiência concreta com as crianças e tornou-se, mais tarde, um centro de 

treinamento para professores, já que o ensino formal era deficitário em relação à formação de 

educadores em arte. 

Augusto Rodrigues presidiu o 1º Seminário de Arte na Educação, organizado pela 

Escolinha de Arte, em 1961. Participou de cursos, colaborou com a Sociedade Pestalozzi do 

Brasil, entre outras instituições de educação e arte. Disseminou as novas idéias de Herbert 

Read (ensinar para tornar o ser completo e independente).

De acordo com Barbosa (1985), a educação para Read deveria fluir por meio dos 

sentidos, dos membros e músculos e não em primeiro lugar através da faculdade de abstração. 
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Read teve influência da psicologia, primeiramente de Freud e, mais tarde, de Jung. Sua obra 

possui estudos sobre tipos psicológicos e sua relação com a produção artística infantil e suas 

idéias geraram um movimento educativo e cultural de âmbito mundial, que tem por objetivo a 

constituição  de  um  ser  humano  completo,  total,  dentro  de  um  pensamento idealista  e 

democrático. Esse movimento, conhecido como Educação pela Arte, procurou valorizar, no 

ser humano, os aspectos intelectuais, morais e estéticos e despertar sua consciência individual, 

integrando-o ao grupo social do qual faz parte (BARBOSA, 1985).

Foram  parceiros  e  colaboradores  da  EAB  a  psicóloga  e  pedagoga  Helena 

Antipoff, o medico e psiquiatra Ulisses Pernambuco e a médica e psiquiatra Nise da Silveira. 

Os profissionais citados contribuíram com Rodrigues e apoiaram as novas idéias da educação 

pela arte.

Outra influência na EAB foram as idéias de Victor Lowenfeld, também adepto da 

Escola Nova17. Exerceu grande influência sobre os arte-educadores brasileiros no final dos 

anos 1960 e sua colaboração foi na estruturação das etapas do desenvolvimento da criança e 

do jovem no campo do fazer artístico. 

Vale lembrar que suas pesquisas centraram-se nas questões de desenvolvimento 

da  capacidade  criadora  e  da  consciência estética  do  indivíduo.  Suas  pesquisas  e  estudos 

baseiam-se no desenho livre da criança. 

Nesse cenário, a pedagogia tecnicista instalou-se no Brasil entre os anos de 1960 e 

1970.  Era  uma  tendência  pedagógica  que ganhou  força  para  atender  aos  interesses  da 

sociedade  industrial,  quando  a  educação  era considerada  insuficiente  no  preparo  de 

profissionais para o mercado de trabalho. Acreditava-se na neutralidade da ciência, inspirada 

nos  princípios  da  racionalidade,  eficiência  e produtividade.  Essa  pedagogia  advoga  a 

reordenação do processo educativo de maneira a torná-lo objetivo e operacional. O objetivo 

do ensino da Arte era o de organizar e ensinar uma multiplicidade de técnicas. Nas aulas de 

Arte, os professores enfatizavam um “saber construir”, reduzido aos seus aspectos técnicos e 

ao uso de materiais diversificados. Devido à ausência de bases teóricas mais fundamentadas, 

17Escola  Nova  em  oposição  à  escola  tradicional  significa  para  Teixeira  (2000,  p.  42)  que  são  novas  as 
responsabilidades da escola:  educar em vez de instruir; formar homens livres em vez de homens dóceis; preparar 
para um futuro incerto e desconhecido em vez de transmitir um passado fixo e claro; ensinar a viver com mais 
inteligência, com mais tolerância, mais finalmente, mais nobremente e com maior felicidade, em vez de ensinar  
dois ou três instrumentos de cultura e alguns manuaizinhos escolares.
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muitos  passaram a  valorizar  os  livros  didáticos  com conteúdos, geralmente,  restritos  aos 

exercícios e atividades.

Essa tendência pedagógica ganhou força com o golpe de 1964, uma vez que as 

idéias emancipatórias foram podadas. Com os militares no poder, a educação e a arte sofreram 

seus  efeitos.  Por  outro  lado,  com  a  Lei  n.º5692/71,  a  arte  foi  incluída  como  matéria 

obrigatória e passou a figurar nos currículos oficiais como uma das atividades da disciplina 

Educação Artística, conforme salienta  Santana (2000, p. 79). 

O governo Federal criou, com a resolução nº 23, de 23 de outubro de 1973, um 

curso de formação de professores de Educação Artística em duas modalidades: Licenciatura 

Plena (formando professores para o 1.º e 2.º graus, em todas as modalidades de Educação 

Artística,  além  de  habilitação  especifica  em  Artes  Plásticas,  Artes  Cênicas,  Música  e 

Desenho), e a Licenciatura Curta (formando o professor para lecionar da 5.ª à 8.a série em 

todas as modalidades da Educação Artística) em apenas dois anos. Assim, tornando o ensino 

de Arte obrigatório para os níveis de 1.º e 2.º graus, os diretores tiveram de lançar mão, no 

início, de profissionais que não tinham habilitação para isso. Com uma habilitação de dois 

anos em todas as matérias  artísticas,  o ensino de arte  se descaracteriza  quanto a  sua real 

contribuição para a educação. E Barbosa (1985, p. 21-22) declara:

Eu  diria  até  que  a  má  preparação  de  professores  está  fazendo  a  arte-
educação no Brasil caminhar lentamente do espontaneísmo inconseqüente 
para  a  histeria  improdutiva,  isto  é,  para  a  defesa  acrítica  dos  postos  de 
direção,  dos  empregos  e  dos  projetos  que  financiam tudo  isso.  Não  se 
discutem idéias, conceitos, nem a práxis pedagógica, nem valores estéticos. 

     A tendência  espontaneísta se alargou até 1978, de acordo com pesquisa realizada

pela Escola de Comunicação e Artes da USP, iniciadas em 1977-1978,  sobre a situação do 

ensino de Educação Artística nas escolas públicas de São  Paulo. De acordo com Barbosa 

(1985), os resultados dessa pesquisa demonstraram que os professores estavam totalmente 

confusos acerca de metodologia e envolvidos na tarefa de entender seu papel de agentes da 

polivalência. Preocupados em obedecer à legislação, ensinavam – sem saber como – música, 

teatro e artes plásticas ao mesmo tempo. Os resultados da pesquisa demonstraram que os 

professores queriam abdicar dessa polivalência em prol de um trabalho aprofundado em áreas 

especificas da arte.  Até 1981, a Escolinha de Arte do Brasil não operava sob o domínio da 
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polivalência.  Vários  especialistas  de  áreas  artísticas  diferenciadas  apoiavam  o  projeto, 

ensinando na Escola.

Barbosa (1985, p.20) relata que nunca viu Cecília Conde (musicista) dando aula 

de artes plásticas nem Marília Rodrigues (gravadora) dando aula de música. Com isso, vemos 

a seriedade do trabalho que era desenvolvido pela direção da Escola. 

No ensino de teatro, também fomos influenciados por idéias da livre expressão. 

Santana  (2000,  p.27)  salienta  que,  junto  à  criação  das  escolinhas  de  arte  de  Augusto 

Rodrigues,  havia  as  propostas  de  John Dewey,  sobre arte  como experiência,  e  de  Victor 

Lowenfeld,  sobre  o  desenvolvimento  expressivo.  As  primeiras  influências  no  campo  do 

teatro-educação  vieram  dos  países  de  cultura  anglo-saxônica,  sendo  muito  difundida  a 

proposta de Slade (1978) em torno do  jogo dramático infantil. Esse cunho espontaneísta no 

ensino de teatro foi demonstrado por Slade (1978, p.17-18), que adotou o conceito de jogo 

dramático para o teatro aplicado as escolas:

Jogo dramático é uma parte vital da vida jovem. Não é uma atividade de 
ócio, mas antes a maneira da criança pensar, comprovar, relaxar, trabalhar,  
lembrar, ousar, experimentar, criar e absorver. O jogo é na verdade a vida...  
Nessa  brincadeira  teatral  infantil  existem momentos  de  caracterização  e 
situação  tão  nítidos,  que  fizeram  surgir  uma  nova  terminologia:  jogo 
dramático.  Este  sempre  nos  pareceu  um bom termo,  pois  ao  pensar  em 
crianças, especialmente nas menores, uma distinção muito cuidadosa deve 
ser  feita entre drama no sentido amplo  e  teatro como é entendido pelos 
adultos.

Não há dúvida que essas idéias se somaram ao ensino da arte: uma nova linha de 

respeito à criança e ao jovem e uma nova forma de ver a arte na educação. A psicologia, 

então, vem influenciar, e uma mudança foi efetuada no sentido de não utilizar mais o teatro 

para que as crianças decorassem um texto que deveria ser apresentado em algum dia festivo 

na escola, quando os pais seriam convidados para uma festa. Nem todas as crianças gostavam 

dessa atividade, e o que se notava era que as mais tímidas eram as que mais sofriam por serem 

obrigadas  a  decorar  texto  ou  ficarem  plantadas  em  cena.  Essas  influências  deram  às 

linguagens artísticas o cunho espontaneísta próprio da tendência pedagógica em vigor naquela 

época. Dando liberdade à criança e ao jovem, seria possível escolher o que mais se gostava de 
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fazer em relação à arte. Essa prática poderia levar o aluno a ter maior autonomia e liberdade 

para escolher do que ele mais gostava e, assim, florescer aptidões até então escondidas.

A formação de professores de Arte no Brasil, segundo Santana (2000) se dá em 

cursos de licenciatura, padronizando-se em um modelo chamado 3+1, ou seja, após três anos 

de bacharelado,  o candidato  a docente submetia-se a mais  um ano de estudo de matérias 

pedagógicas. Isso vem sendo mudado aos poucos. A história registra dois tipos de formação 

docente, professorado em Arte dramática (1965) e Educação Artística/ Habilitação em Artes 

Cênicas  (1973).  Na licenciatura  em Educação Artística,  previu-se uma formação  em dois 

ciclos:  uma primeira  de  caráter  generalista,  em que se aprende de  tudo um pouco (artes 

plásticas, teatro, dança, música), e o ciclo profissionalizante, reservado às habilitações nessas 

mesmas áreas,  à escolha do candidato.  Esta solução não deu certo.  Hoje, a realidade não 

fornece  um  quadro  muito  animador,  mas  as  perspectivas  são  de  ruptura  com  o  modelo 

“generalista”,  em  busca  da  autonomia  das  linguagens,  em  que  se  busca  um  professor 

especialista para cada área de conhecimento artístico. 

2.7  Games na Educação

No  decorrer  da  História,  os  jogos  eletrônicos  informatizados  tiveram  vários 

nomes. Já foram simplesmente jogos, jogos eletrônicos,  games, jogos de computador, entre 

outros.  Zagalo  e  Gouveia  (2008)  denominam  artefatos  para  se  referir  a  todo  tipo  de 

videojogos,  jogos eletrônicos,  digitais  e de computador.   Esses autores salientam que tais 

artefatos apresentam aspectos estéticos inovadores, que nos remetem para a história das artes 

tradicionais (pintura e arquitetura), com caminhos que os associam à teoria da narrativa e ao 

hipertexto, bem como aos estudos fílmicos. Além disso, inovaram o campo das tecnologias de 

visualização e de algorítmica18, remetendo para a computação gráfica ou inteligência artificial 

(AI), apoiada fortemente pela influência da área interdisciplinar, que é a interação humano-

computador (HCI). O professor Zagalo, em entrevista à Folha de São Paulo, ressalta que o seu 

campo  de  pesquisa  envolve  a  comunicação  afetiva  e  interativa.  Esse  pesquisador  vem 

18A noção de algoritmo é básica  para  toda a programação  de  computadores.  Os programas   possuem uma 
estrutura  de  dados  simbólicos  visando  à  consecução  de  uma  ou  mais  tarefas  que  traduzem um problema( 
KNUTH - Professor da Universidade de Stanford, autor da coleção “The art of computer programming”).
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estudando  como  se  processa  o  envolvimento  emocional  ou  afetivo  entre  o  artefato 

(jogos/objetos interativos) e o sujeito. Percebe o alcance comunicativo dos jogos virtuais e 

como eles afetam a identidade, a emoção e a colaboração das pessoas. Declara que os games 

afetam  o  comportamento  das  pessoas,  mas  esse  fato  não  é  diferente  de  outro  meio  de 

comunicação. Cita o jogo  World of Warcraft, que é muito valioso, porque pode dar dicas 

sobre o comportamento da humanidade no futuro. As ferramentas de simulação não são mais 

do que a base da chamada realidade virtual, porque potencializam algo que não existe, ou 

seja, criam possibilidades para o usuário simular uma realidade e verificar como reagiria um 

jogador numa determinada situação. O jogador pode prever e agir  como se fosse na vida real.  

E acrescenta o que acontece nos jogos de Massive Multiplayer Online e também nas Redes 

Sociais (Facebook, Orkut, etc.), em que são disponibilizados alguns jogos dessa natureza. Os 

jogos  online  estimulam as interdependências reais entre humanos, ou seja, só se consegue 

atingir  determinados  objetivos  se  o  jogador  se  relacionar  com outras  pessoas  (ORRICO, 

2010).  

Um fato determinante é esta relação entre as pessoas, pois se o sujeito não se 

relaciona com outros não atinge o nível mais alto no jogo. Também essa é uma forma pela 

qual as empresas controlam e fazem com que mais pessoas joguem. Além disso, existe uma 

opção de compra verdadeira com cartão de crédito. Se o usuário não atinge um determinado 

nível, pode adquirir por vias reais objetos para serem aplicados no jogo e, assim, conseguir o 

nível acima desejado ou incrementar o jogo. Outra característica do jogo é a possibilidade 

infinita de desdobramentos. O Farmville (MMO), por exemplo, disponibilizado pelo facebook 

(Rede Social),  é um jogo  (online) com diversos desdobramentos: o usuário é dono de um 

pedaço de terra e vai construindo uma fazenda com tudo que ela pode ter e isso pode se tornar 

uma atividade infindável. 

Lipovetsky e Serroy (2009) destacam que os jogos eletrônicos ou videogames estão 

em contínua evolução. Surgiram em 1970 e explodem em meados dos anos 1980. Em 1990, 

com a considerável evolução técnica do microcomputador, eles são usados por um em cada 

dois  ocidentais  e  atingem,  sobretudo,  o  principal  alvo  do mercado:  menores  de  15 anos. 

Concorrem, assim, com outras mídias, em particular, com a televisão. Os autores estabelecem 

três categorias de jogos: de reflexão, de ação e de simulação.   Enfatizam que um mesmo 

princípio aparece nessas três categorias, pois ocorre a imersão no mundo virtual fantasioso, 

que dá a ilusão de realidade.
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Os jogos eletrônicos, para os jovens, se tornaram mais próximos das imagens que 

o cinema provoca nos jogos de personagens (de papéis) e de aventuras. Essa projeção de si 

que o jogo proporciona se torna extremamente gratificante para o jogador. No cinema, o papel 

do personagem está fechado, pois até podemos nos identificar; entretanto, no jogo eletrônico, 

ele é potencializado para criar dentro do possível.

Alves (2005) considera que a vivência do jogo estimula o desenvolvimento de 

habilidades e competências que podem ser úteis no dia a dia, como o raciocínio rápido e a 

tomada de decisões em situações críticas.  Nesse sentido,  o jogo torna-se uma fantasia  da 

própria vida. Em alguns jogos, pode-se interferir, mudar e interagir com os personagens.

As  experiências  com  as  tecnologias  que  utilizam  a  realidade  virtual  abrem 

possibilidades de vivenciar a simulação e a própria criação. Os jogos eletrônicos se utilizam 

dessas tecnologias, fazendo com que as imagens pareçam mais reais possíveis, a fim de que o 

jogador se sinta imerso naquele ambiente e vivencie todos os sentimentos que envolvem as 

angústias e as inseguranças. Os jogos eletrônicos são desenhados com cenários cada vez mais 

fascinantes e tornam-se uma forma de expressão artística que mobiliza o prazer de olhar e se 

infiltrar naquele ambiente. 

Quanto à violência  encontrada em muitos  jogos,  Alves  (2005) afirma que são 

espaços de catarse, que podem se constituir em comunidades virtuais de aprendizagens, nas 

quais os jogadores constroem diferentes significados. A violência é um fenômeno complexo 

que envolve questões sociais, econômicas, culturais, políticas e afetivas. A violência no jogo 

pode  favorecer  a  catarse.  Por  meio  dos  medos,  desejos  e  frustrações,  o  jogador  pode  se 

identificar com o vencedor ou o perdedor.  

Para essa autora (2008, p.13), as cenas de violência vivenciadas pelos jovens nos 

jogos não são consideradas  causadoras  de  violência  por  parte  dos  jovens.  Afirma  que os 

jogadores não conseguem perceber o nível de violência existente nas imagens. A interação 

com  cenas  e  imagens  promotoras  de  tais  sentimentos não  resulta,  necessariamente,  na 

repetição mecânica desses afetos no cenário social, mas na ressignificação dessas emoções em 

um espaço previamente definido, sem atingir os semelhantes. Para essa autora, as mídias se 

convertem em agentes canalizadores de comportamentos violentos e agressivos. Além disso, 

os jogos se constituem em espaços de catarse, nos quais a violência é uma linguagem, uma 

forma de dizer o não dito (Op. Cit., 2008).
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O fato é que a violência vende, e os produtores de jogos fomentam essa violência 

cada  vez  mais.  Grandes  empresas  investem  em marketing,  e  os  jovens  vão  se  tornando 

consumidores desses tipos de jogos que reproduzem com efeitos espetaculares imagens de 

violência.  São  atraídos  por  versões  diferentes  que  aparecem  no  mercado,  comprando  ou 

“baixando” pela internet incessantemente esses jogos.

Laurel (1991) considera um desafio desenvolver contextos e ambientes virtuais 

que ofereçam às crianças e jovens expressões mais positivas de ação e de poder pessoal. A 

violência é explorada pelos produtores de jogos como uma forma de poder, um falso poder. 

Com o avanço das tecnologias, o design dos  games pode propiciar uma forma mais teatral 

com maior prazer dramático. 

Laurel (1991) é criadora de jogos eletrônicos e utiliza as técnicas teatrais para 

melhor aperfeiçoar a dinâmica dos games. Para tanto, inspira-se em Aristóteles, Stanislavski e 

Meyerhold para realizar maior interação entre o jogador e o computador. Busca uma resposta 

mais intuitiva que permita estabelecer mais proximidade entre o usuário e a máquina. Tenta 

retirar a ideia de uma relação distante do jogo e do jogador. Procura compreender como o 

público pode ser afetado emocionalmente e psicologicamente.  Utiliza-se desses elementos 

para que o jogo não seja somente mecânico.  De acordo com Aristóteles,  emprega os seis 

elementos do drama (Ação, Personagens, Pensamento, Linguagem, Padrão e Espetáculo) e os 

adapta ao computador para criar um espaço de identidade, afetividade e simbolismo.  Assim, 

cria  uma  relação  de  interação  entre  jogadores  e  o  computador,·aplicando,  também, 

experiências interativas nos jogos criados e inspirando-se nas técnicas dramáticas (Op. Cit., 

1991).  Para  criar  construções  interativas  com o intuito  de  o jogador  contar  com diversas 

opções no cerne do jogo, Laurel pesquisou nas crianças, em especial nas meninas (queria criar 

um jogo para meninas), do que elas mais gostam e como se sentem emocionalmente: seus 

desejos, emoções, o que elas valorizam, entre outros. Alguns assuntos como: namorados, pais, 

irmãos, irmãs, riqueza e pobreza, esportes, feriados e ciúmes foram levantados pela maioria 

das crianças pesquisadas. O estudo propiciou elementos para que a pesquisadora criasse varias 

opções dentro dos jogos para que as crianças escolhessem e se identificassem. Essa autora 

(2004)19 privilegiava narrativas interativas e mais humanas que afetassem o emocional das 

meninas. Se, por exemplo, uma menina fosse rejeitada pelo namorado, ela teria várias opções 
19Entrevista 10 de maio 2004:  Brenda Laurel on educational games.  Disponivel em: www.youtube.com/watch?
v=NH1Fxb3grY8
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na mecânica do jogo para escolher. Poderia se encolher e se sentir excluída ou poderia criar 

mecanismos  de  superação  enfrentando  a  situação.  O  jogo  deveria  propiciar  as  possíveis 

opções. Como criadora de jogos, a pesquisadora mostra um comprometimento ético com esse 

tipo  de  entretenimento;  no  entanto,  a  maioria  dos  jogos  não  traz  essa  preocupação.  A 

interatividade acontece,  segundo essa autora (1991),  quando o jogador toma certa decisão 

com liberdade. Se ele não interage, nada acontece no jogo. É preciso tomar decisões para que 

algo  aconteça  e  isso  vai  depender  de cada  um.  Esta  interação  se  dá  entre  o  homem e  a 

máquina (Op.Cit., 1991). 

Lemos (1997) adverte que há diferença entre “interação social” e “interatividade” 

(digital). A interação dialógica que existe entre o homem e a técnica (ferramenta, objeto ou 

máquina) é e sempre foi inerente ao social.  Quando utilizada no sentido mais amplo, ela é 

constitutiva  do  homem e  de  toda  vida  em sociedade.  A interação  homem-técnica  é  uma 

atividade tecnossocial, presente em todas as etapas da civilização. O que se vê hoje, com as 

tecnologias do digital, não é a criação da interatividade propriamente dita, mas de processos 

baseados em manipulações de informações binárias. A relação do sujeito com a máquina não 

é mais passiva ou representativa. Agora ela se torna ativa, baseada no princípio da simulação, 

permitindo  mesmo  a  comunicação  inteligente  entre  máquinas  e  objetos  sem  a  mediação 

humana  (marcada  por  objetos  inteligentes,  agentes  inteligentes,  sistemas  experts).  Na 

interatividade “simétrico-digital”, esse “objeto/informação” realiza uma “performance”. Ele 

produz  significados  comparáveis  à  articulação  de  um  diálogo,  através  de  espaços  de 

negociação, chamados de “interfaces” (COUCHOT APUD LEMOS, 1997).

Pinchbech  (2006)  ressalta  que  os  meios  dramáticos  nos  jogos  eletrônicos 

evoluíram muito e fizeram com que aumentassem a experiência lúdica do jogador. Com um 

sistema de regras pré-estabelecidas, o usuário pode jogar individualmente (contra a máquina) 

ou em grupos de no mínimo duas pessoas. Os jogos eletrônicos trazem oportunidades de jogar 

em redes particulares ou na internet. O aspecto dramático é crucial porque foca expectativas 

nos jogadores. Esse autor atenta para o fato de que os jogos impossibilitam o desenvolvimento 

de  experiências  de  aprendizado  socialmente  ricas  e  eticamente  complexas.  Os  jogos  de 

primeira pessoa (FPS-  First Person Shooter), por exemplo, possuem um “corredor estreito” 

de  possibilidades  de  ação  por  parte  do  jogador.  O  ambiente  é  reduzido,  oferece  poucas 

possibilidades de intervir, então, se pode argumentar que são impróprios para o aprendizado 

social  e  ético.  Esse  autor  afirma  que  criadores  de  games usam técnicas  dramáticas  para 
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fazerem com que os jogadores fiquem imersos no ambiente do jogo, criando uma tendência 

passiva. As estruturas formais limitam o potencial  para a exploração de ações alternativas 

(Op. Cit, 2006).

Esse autor (2006) destaca a metodologia criada por Brecht, a exemplo do efeito de 

distanciamento,  como uma alternativa  para  ser  utilizada  na estrutura  dos  jogos,  a  fim de 

explorar a interação do comportamento do jogador em ambientes de jogos de FPS. A imersão 

poderia ser quebrada para permitir o discurso intelectual da platéia ou jogadores. O objetivo 

seria o de sacudir ou acordar dessa imersão e oferecer alternativas e outras escolhas para agir; 

os jogos não oferecem ramificações de ações por parte do jogador. Uma saída, então, seria a 

utilização  das  técnicas  do  teatro  didático  de  Brecht  para  que  favoreçam mais  ações  que 

possibilitem ao jogador vivenciar situações éticas e sociais. 

Vale  lembrar  que  outro  elemento  muito  utilizado  nos  jogos  eletrônicos  é  o 

estético. Os criadores desses jogos se guiam pelos elementos visuais utilizados no cinema. O 

jogo  Counter Strike  (CS), muito utilizado pelos jovens, é um jogo de  FPS, que capta o olhar, 

aguça os sentidos, principalmente os visuais e auditivos do jogador e, ao mesmo tempo, solicita a coordenação 

motora e o rápido raciocínio para vencer a partida. Essa característica de levar o indivíduo ao clímax da ação e 

da velocidade é uma linguagem visual do cinema de ficção científica de ação,  das artes marciais, dos  spots 

publicitários, dos clips, da televisão e do rap. “A elaboração progressiva de uma aceleração com valor dramático 

que se constrói num efeito de  crescendo não tem mais vez: agora o tempo é da velocidade e do não parar” 

(Lipovetsky e Serroy,  2009).  O elemento estético pode ser uma das causas do fascínio que os 

jovens têm pelos jogos. O desejo e o prazer podem estar ligados à experiência estética que o 

indivíduo sente quando joga. E  nem sempre as sensações são prazerosas,  uma vez que podem causar 

medo, angústias, entre outras sensações.  O jogo CS tem uma estrutura para imergir o jogador nesse ambiente. 

Nossas sensações são complexas e a sensibilidade varia de pessoa para pessoa, depende de vários contextos. Em 

termos estéticos, avançamos, mas em aspectos éticos e sociais estamos muito longe.  Se um 

indivíduo só tem ao seu redor um tipo de jogo, sua experiência estética e ética será reduzida, e isso se revela em  

diferentes contextos. 

No pensamento de Vigotsky (1990), quanto mais ricas as experiências, maior o 

material de que poderá dispor a imaginação. Quanto mais experiências o homem tiver, mais 

elemento terá  a sua imaginação.  A atividade criadora  da imaginação do homem se dá na 

relação direta com a riqueza de experiências acumuladas pelo homem. Através do jogo e das 

atividades artísticas, as crianças e os jovens têm a oportunidade de criar, combinar, modificar 

e elaborar.  Os contatos com variadas  produções culturais,  sejam elas digitais  ou não, vão 
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enriquecer a imaginação e o conhecimento de crianças, jovens e adultos. O sujeito, então, vai 

aprimorando sua experiência estética e ética. Por isso, é importante estudar quais produções o 

jovem dispõe para se entreter. E propor em sala de aula o apreciar, mas também refletir e 

debater com eles sobre essas produções.

Pinchbech (2006) explica que Brecht usou o teatro como forma de interrogar o 

mundo, pois seu teatro usava alienação, confrontação e comunicação direta. Sem alterar a 

forma do teatro, permitia uma exploração maior do conteúdo ético e político, possibilitando 

mudanças de atitude e oferecendo soluções alternativas para uma crise, um problema ou um 

conflito. Seu teatro não levava à passividade, ao contrário, com os efeitos de distanciamento, 

pôde-se encorajar uma reflexão crítica e parava a cena em determinado momento para refletir 

ou debater com a platéia.  A música, a narrativa e os cenários podiam levar a essa reflexão por 

meio dos efeitos de distanciamento.

Os jogos aproveitam as músicas, os cenários fílmicos para os jogadores imergirem 

no ambiente de forma embriagante. Não tem o intuito da aprendizagem ética por meio do jogo 

e nem é o objetivo deles. Usam as técnicas dramáticas com escolhas reduzidas, ou seja, as 

alternativas são fechadas dentro do que foi planejado para que atuem. Em síntese, evitam que 

o jogador “veja” e aja para que possam planejar e refletir outra situação. 

O jogo The Sim’s, por exemplo, apela para que os usuários se sintam felizes cada 

vez que realizam uma compra virtual no jogo. O jogador sobe de nível quanto mais compra. 

Além disso, poderá ser quem quiser ou fazer o que quiser. Escolher seu par, o tipo, a cor etc. 

Mas, na verdade, quando começa a jogar, as ações e escolhas são limitadas de alternativas.

Pinchbech  (2006)  considera  que  o  aprendizado  ético  no  teatro  de  Brecht 

possibilitava  a  reflexão  sobre  as  ações  dos  homens,  mas  os  jogos  dessa  natureza  não 

possibilitam esse aprendizado por serem engessados em alternativas criadas pelo ambiente 

imersivo dos games.

Beiguelman  (2005)  adverte  que  será  difícil  pensar  a  paz  sem refletir  sobre  a 

cultura da guerra e a militarização do nosso cotidiano. Essa autora cita o jogo velvet-strike 20, 

criado em 2002 pela artista digital Anne-Marie Schleiner.  O jogo possibilita ao participante 

infiltrar-se em um jogo de Counter Strike. O objetivo é o de colar cartazes virtuais ou realizar  

grafites com frases para sensibilizar os demais jogadores. Desse modo, troca a bala das armas 

20Acesso para o jogo: http://www.opensorcery.net/velvet-strike/

http://www.opensorcery.net/velvet-strike/
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por  essa  estratégia  pacífica.  A  finalidade  da  criação  do  velvet-strike foi  questionar  o 

militarismo como prática de cultura e questionar os jogos de guerra. A artista criadora do jogo 

digital  estava  agastada  com  a  reação  bélica  dos  Estados  Unidos  aos  ataques  de  11  de 

Setembro. A tática não é matar, é pichar!

Vale  ressaltar  que  os  games se  tornaram  entretenimento  tão  vantajoso 

comercialmente  que  os  produtores  de  cinema  buscam  temas,  heróis,  e  roteiros  nos 

videogames, desde os célebres Mario,  Dragon Ball Z ou tartarugas Ninja que reproduzem o 

universo dos videogames (LIPOVETSKY e SERROY, 2009, p. 274). 

Os artistas das artes visuais estudam cada vez mais para criarem cenários os mais 

perfeitos  possíveis.  A  técnica  digital  é  realmente  universal.  As  tecnologias  digitais  são 

capazes de simular a pintura, a fotografia, o cinema, a dança, o vídeo, a arquitetura e a voz. O 

digital, na visão desses autores, é realmente a técnica universal do tempo da era global (Op.  

Cit., 2009 p. 289). Os games de entretenimento são bastante utilizados pelos jovens em suas 

horas de lazer, desse modo, experiências na escola com esse produto cultural podem se tornar 

educativas. 

No próximo  capítulo,  descrevemos  e  analisamos  como  se  realizou  a  pesquisa 

sobre os games e o teatro na escola escolhida e os resultados obtidos.  
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CAPÍTULO III

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA

3.1 Trajetória da Pesquisa

Esta pesquisa se dividiu em dois momentos. No primeiro, os instrumentos de 

pesquisa foram grupo focal, questionário composto de perguntas abertas e fechadas e 

observação de campo.  No segundo momento,  além dos instrumentos já mencionados, 

utilizamos filmagens e roteiros das cenas.

No que se refere ao grupo focal nos dois momentos, informamos que participaram 

vinte e cinco alunos, entre 13 e 18 anos, integrantes do curso “teatro e games”, da 

coordenação de arte do CEFET/RJ. O grupo focal caracteriza-se por ser uma modalidade que 

facilita o falar livremente, estimulando a relação entre o grupo. Essa técnica é útil para obter 

opiniões, atitudes e valores relacionados a um tema específico (Rizzini, Castro e Sartor, 

1999). Desta forma, a participação dos alunos no referido curso propiciou a observação por 

parte do pesquisador das falas, das atitudes e dos valores que foram sendo externados pelos 

jovens. 

O curso foi ministrado na sala de teatro de animação, onde se encontravam os 

computadores, e no auditório, onde as cenas e os outros trabalhos corporais eram realizados. 

Para a concretização da pesquisa, era necessário que a internet fosse totalmente liberada; quer 

dizer, sem nenhum tipo de bloqueio para qualquer tipo de interface ou comunidade virtual. 

Com esses recursos, foi possível observar e verificar os games preferidos e realizar a edição 

das filmagens por meio do programa Movie maker.

Além disso, para iniciar a pesquisa, foi necessário solicitar ao vice-diretor do 

CEFET/RJ três computadores novos e a instalação da conexão da internet à sala de animação. 

Esse fato era imprescindível para a concretização deste estudo, e a direção da escola foi 

colocada a par do trabalho a ser realizado, oferecendo todo apoio necessário. Assim, demos 

inicio à pesquisa de campo, efetuando a inscrição dos alunos que escolheram participar desse 

curso, entre as várias opções oferecidas pela coordenação de Arte como: Música, Artes 
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Visuais, Produção de Vídeo, Teatro, Canto em Grupo e Apreciação Musical.

No primeiro momento, os alunos preencheram um questionário (Anexo 1) com 

seus dados pessoais e algumas perguntas para investigarmos as duas primeiras questões de 

estudo: quais os games preferidos e quais aspectos desses games que mais os mobilizam.

A observação realizada pela pesquisadora no curso de Teatro e Games, de forma 

integral, possibilitou o completo preenchimento dos questionários por parte dos alunos. Essa 

observação global do curso auxiliou também no momento da análise dos dados.

Nessa etapa do curso de Teatro, os alunos realizaram exercícios de relaxamento, 

jogos de aquecimento, de consciência corporal e jogos teatrais relacionados aos conteúdos dos 

jogos eletrônicos. Filmamos como os alunos interpretaram os games no sentido original para 

que tivéssemos esse material como recurso da pesquisa e como recurso de técnica teatral. 

Assim, nesse primeiro momento, contamos com o registro das observações do pesquisador e o 

questionário.

No segundo momento, verificamos as duas outras questões de estudo: que 

aspectos dos games podem ser transferidos para o teatro, de acordo com os alunos, e em que 

medida os jovens conseguem realizar uma (re) interpretação dos conteúdos dos games num 

contexto de teatro? Para a análise e as interpretações dos dados, utilizamos recursos 

audiovisuais (filmagem realizada no programa de computador). Por meio desses recursos, foi 

possível examinar como os alunos (re) interpretavam os conteúdos dos games, utilizando as 

técnicas de Boal e de Brecht.  Contamos, também, nesse segundo momento, com as 

observações da pesquisadora e com outro questionário, aplicado após a vivência teatral, o que 

nos auxiliou na análise dos dados ( Anexo 2). 

Os recursos audiovisuais escolhidos foram as filmagens e o Movie maker 

(programa do computador utilizado para que os alunos criassem os efeitos de distanciamento). 

Nessa etapa, foi solicitado aos alunos que encenassem o game  no seu sentido original. Com o 

recurso da filmagem, foi possível registrar quais os aspectos dos jogos os alunos escolheram 

para interpretar. Essa filmagem serviu de base para trabalharem os efeitos de distanciamento 

no computador. 

3.2 Primeiro Momento da pesquisa

O questionário teve como objetivo levantar características básicas em relação ao 

aluno do CEFET/RJ. Para a caracterização dos jovens as primeiras perguntas nos permitiram 
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delinear um perfil dos alunos conhecendo a idade, o sexo, escolas que freqüentaram antes de 

estudar no CEFET/RJ e cursos técnicos mais procurados. As outras perguntas foram 

referentes aos aspectos, lazer e preferência dos alunos em relação aos games. 

3.2.1 Quanto ao perfil dos alunos

No que se refere à idade e ao gênero, pudemos aferir que os alunos estão 

distribuídos entre 13 e 17 anos. O histograma e a distribuição percentual das idades podem ser 

vistos nos gráficos 1 e 2, respectivamente.  A idade dominante é de 15 anos (56%) e a 

predominância do gênero dos alunos é masculino, o que representa 76% do total, conforme 

pode ser visto no gráfico 3.

No CEFET/RJ, a tônica quanto ao gênero sempre foi masculina. Os cursos 

técnicos oferecidos eram procurados por jovens do gênero masculino. Atualmente, temos um 

índice maior do gênero feminino, mas a predominância continua sendo masculina.
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Gráfico 1 - Histograma  da Idade dos Alunos.
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No que tange às escolas que esses alunos frequentaram antes de estudar no 

CEFET/RJ, verificamos que 80% dos alunos do CEFET/RJ vêm de escolas particulares e 20% 

de escolas públicas, conforme apresentado no gráfico 4. O perfil do aluno ingressante no 

CEFET/RJ foi mudando, já que inicialmente predominava o aluno das classes menos 

favorecidas.  No início da criação do CEFET/RJ, em 1978, os alunos que buscavam esse 

Centro eram focados predominantemente para o ensino profissional. Atualmente, os alunos 

procuram esse Centro por oferecer também o ensino médio. Além disso, o ensino médio 

oferecido pela escola é considerado de excelência. Para ingressar no CEFET/RJ, os alunos 

precisam se submeter a um concurso de seleção e precisam estar preparados para isso221.

212A orientadora do CEFET/RJ lembra esse fato em um comentário feito à pesquisadora: “Aqui, quando eles 
entram, já passaram por um processo de seleção, fazem prova. Então, sabem o que vão encontrar que têm que 
estudar. Escolheram essa escola e dão valor. Quando fazem um bom estudo no CEFET/RJ, passam para o 
vestibular sem precisar fazer cursinho.”
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Sobre os cursos técnicos mais procurados, de acordo com o gráfico 5, é possível 

verificar que 32 % dos alunos buscam o curso de informática (oito alunos), 20% edificações 

(cinco alunos), 12% eletrônica (três alunos), 8 % mecânica (três alunos), 8% administração 

(dois alunos), e 20% os demais cursos, como: eletrotécnica (1), turismo (1), telecomunicações 

(1) e segurança do trabalho (1).

Os alunos que escolheram o curso de Teatro e Games foram predominantemente 

do curso de informática (32%).  O curso “Teatro e  Games” apresentou uma característica 

diferente dos outros, pois incluía a tecnologia na arte (game). Muitos se interessaram porque 

gostam  de jogar e porque pensam aprender no curso de informática noções básicas de como 

criar games no computador. Tal curso possibilitou que agregassem subsídios além da técnica 

de elaborar jogos no computador, uma vez que propiciou o debate e a troca dos conteúdos dos 

jogos eletrônicos.

3.2.2 Quanto ao  Lazer
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Na secção sobre lazer, apresentamos as respostas dos alunos, focalizando o que 

fazem nas horas de lazer,  quais atividades preferidas, quantos dias e horas se dedicam ao 

game, limite de tempo imposto pelos pais para jogar, onde costumam jogar e percentual de 

alunos que costumam participar em torneios.

Em relação às horas de lazer, 31% dos alunos que responderam preferir sair com 

amigos  (as)  ou  namorados  (as) em  suas  horas  de  lazer  (vide  Gráfico  6)  relataram  que 

costumam ir  ao  shopping passear  com os  (as) namorados  (as) ou amigos  (as).  Quando a 

pesquisadora perguntou por que procuram o shopping, os discentes relataram que não existe 

perto de sua casa um parque em que possam relaxar; então, o lugar mais próximo da casa é o 

shopping.

Vejamos: as cidades são planejadas hoje para o consumo. As  áreas de lazer são 

em número reduzido nos lugares onde vivem. O shopping passa a ser o lugar de lazer onde 

também se convida ao consumo. Nesse cenário, Canclini (2006) busca conceituar o consumo, 

apesar de mencionar que não existe uma teoria sociocultural a esse respeito. Esse autor afirma 

que a capacidade de interagir socialmente se expressa numa necessidade de apropriar-se de 

bens e apresentá-los aos outros. Ou seja, é a partir desses bens que os indivíduos se sentem 

parte integrante do grupo. O valor mercantil é uma forma quase obsoleta do conceito de bem 

de consumo. Atualmente, é concebido como idéia de interseção entre o próprio e o alheio, o 

desejável  e  o  necessário.  Tudo  isso  demonstra,  além da  luta  de  geração,  a  forma  de  se 

estabelecerem as identidades e se construir a diferença.

Quanto  àqueles  alunos  que  ficam em casa  e  assistem  a  novelas  ou  a  filmes, 

totalizam  26%.  Em  relação  a  ler  livros,  essa  atividade  é  a  menos  procurada  (menor 

porcentagem - 17%). Esse percentual bastante pequeno já era esperado, devido às opções de 

escolhas atualmente. Um novo mundo cultural circula e se produz por meio das imagens e das 

telas que se apresentam. Martin-Barbero (2004) salienta que estamos diante de uma mudança 

nos  protocolos  e  processos  de  leitura.  Estamos  submetidos  a  uma  articulação  diversa  e 

complexa de leituras.  Isso não significa substituir um modo de ler por outro, mas estamos 

rodeados por configurações muito diferentes de ver, ouvir, aprender, sentir e experimentar. O 

livro não é hoje o único meio cultural de se aprender, uma vez que existem outros meios nos 

abrindo  múltiplas  escrituras,  como  é  o  caso  do  audiovisual,  do  cinema,  da  televisão,  da 

internet, dos videogames e da  informática.
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Apesar de somente 9% dos alunos responderem que praticam esportes, é possível 

aferir,  por meio  das  observações  das aulas  de teatro,  a necessidade  de se exercitarem ou 

ficarem ao ar livre. Ao vivenciarmos o relaxamento, quando perguntados onde imaginavam 

estar naquele momento, vinte dos vinte e cinco jovens presentes responderam que gostariam 

de estar em algum lugar da natureza, como, por exemplo: praia, oceano, sítio, céu, parque, 

campo. Quatro alunos informaram que gostariam de estar em casa. E um aluno informou que 

imaginou a tela do computador com a imagem de uma grama. Vale ressaltar esse fato relatado 

pelo aluno, pois reflete a influência que as mídias podem ter na identidade e no imaginário 

desse jovem. Esse é um resultado da sociedade informatizada, nossos jovens estão passando a 

maior parte de seu tempo diante das telas, a tal ponto que visualizam a grama não na natureza, 

mas na tela de computador. Alguns colegas de turma consideraram estranho aquele desejo e 

se surpreenderam diante dessa afirmação.

De acordo com Lipovetsky e Serroy (2009), a rede telânica transformou nossos 

modos de vida, nosso espaço-tempo e o consumo. Tornou-se um instrumento de comunicação 

e informação, um intermediário quase inevitável em nossa relação com o mundo e com os 

outros.  Existir  é,  de maneira  crescente,  estar ligado à tela e interconectado nas redes.  No 

entanto, essas práticas não deixam de suscitar debates, interrogações, dúvidas e medos. Esses 

autores  destacam também que os fatos  se contradizem,  pois,  ao mesmo tempo em que o 

individuo passa muito tempo diante das telas, tem cada vez mais o gosto de sair de casa, de 

visitar os amigos, de ir ao cinema. Enfim, multiplicam-se as saídas de fim de tarde em busca 

de novos ambientes e de outras relações. Por outro lado, às vezes, a própria tela eletrônica 

passa a ser vetor de sociabilidade, em que se misturam prazeres, como o de ser ouvido, como 

o de se reunir e o de ouvir os outros.
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Sobre as atividades preferidas, no que se refere a quantos dias e horas se dedicam 

ao  game,  apesar  de  92%  (Gráfico  7)  responderem  que  jogar  game não  é  sua  atividade 

preferida, analisando os dados e cruzando as respostas, constatamos que os alunos que mais 

jogam o fazem uma média de cinco a sete dias por semana e representam 40% dos alunos, e 

os que menos jogam (28%) o fazem pelo menos um dia por semana (Gráfico 8). Quanto às 

horas que se dedicam ao jogo, aferimos que a maioria se dedica de uma a três horas (44%), e a 

minoria (8%) se dedica menos de uma hora (Gráfico 9). Esses dados confirmam que o game 

faz  parte  da  vida  dos  jovens,  mesmo  não  sendo  sua  atividade  preferida.  Mendes  (2006) 

corrobora esses dados mencionando que as gerações mais novas recebem os games de braços 

(e  mentes)  abertos,  e  devemos  nos  preocupar  não  só  com  o  consumo,  mas  como  estão 

envolvidos com jogos eletrônicos. Laurel (1991)  enfatiza que os jogos eletrônicos estão se 

disseminando  de  forma  rápida  e  tornando-se  um dos  entretenimentos  mais  procurados  e 

acessados pelos  jovens.  Por sua fácil  acessibilidade,  via computador  e  internet,  tais  jogos 

possibilitam aos jovens interagirem e se divertirem por um longo tempo, sem sair de casa, às 

vezes.
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No que tangem às perguntas sobre: o limite de tempo imposto pelos pais e onde 

esses jovens freqüentemente jogam, constatamos ser o game uma das inquietações dos pais. A 

orientadora do CEFET/RJ corrobora essa preocupação, salientando que a internet e o game 

são uma das preocupações relatadas em reuniões de pais222.

No entanto, aferimos que apesar da preocupação dos pais com seus filhos em 

relação ao uso do computador para conversas e games, 60% dos pais dos alunos entrevistados 

não impõem limites de tempo em relação aos jogos (Gráfico 10). Por outro lado, ao cruzarmos 

as respostas com o gráfico 11, concluímos  que 92% dos alunos jogam games em casa. Assim, 

o game é permitido pelos pais em suas próprias residências, apesar de demonstrarem suas 

preocupações em relação ao jogo.  No que se refere a esse dado, Mendes (2006) esclarece 

que, em lares brasileiros, os games predominam sobre outros bens de lazer tecnológicos e que 

222 “Creio que há um problema relacionado ao uso do computador sobre o tempo que os alunos ficam, ou se 
dedicam com jogos e conversas... Os pais querem que o tempo deles seja mais produtivo, que não seja com 
jogos. Os jogos encantam qualquer idade. São próximos da realidade, tem sempre um jogo novo.”
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a maioria acessa a rede mundial de computadores por meio de suas casas.

3.2.3 Quanto aos Games Favoritos

Nesta seção, serão comentados aspectos dos  games que os alunos responderam 

como preferidos no questionário aplicado. Além disso, foi eleborado pelos alunos resumos 

dos  games favoritos, constando no  anexo 3. Tais  games são variados e somente os jogos 

Counter Strike, Final Fantasy e Super Mario Galaxy foram favoritos de 2 alunos.  Cada um 

dos restantes  ressaltou  um jogo diferente,  a  saber:  Age of  empire,  Priston  tale,  Word  of  

Warcraft,  Bloons,  Perfect  Word,  Ragnarök  online,  Kingdon  Hearts,  Fallout  3,  Winning  

Eleven, Trackmania, GTA San Andreas, Paciencia Spider, Zelda Majora’s Mask, Shadow of  

Colossus, War of Ninjas, Mini Fazenda, Colheita feliz, Call of Duty, The Pretender. Também 

descrevemos e analisamos, nesta seção, os seguintes pontos:

a) Genêro dos games favoritos;

b) Aspectos que mais agradam nos games (por ordem de interesse);
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c) O que traz mais prazer no game;

d) Quais as sensações corporais e imaginativas provocadas pelo game;

e) Que desejos e emoções o game desperta;

f) Outros aspectos considerados importantes pelos alunos;

g) O que aprenderam com o game;

h) Como prefere jogar seu game favorito.

a) Gêneros dos games favoritos

Os resultados dessas perguntas pode ser visto no gráfico 13. De acordo com o 

gráfico  12,  os  gêneros  RPG  (37%),  tiro  (33,3%)  e  estratégia  (29,2)  são  os  preferidos, 

enquanto o gênero luta (4,2%) é o de menor preferência.

Constatamos que os seguintes jogos, no gênero RPG, são os favoritos dos alunos: 

Perfect Word, Ragnarök online, Priston Tale,  World of Warcraft, Final Fantasy, Kingdon  

Hearts, Fallout 3 e Call of Duty.  De acordo com Fernandes e Dazzi (2009, p.175), um jogo 

de RPG tem a característica de fazer com que o jogador entre em um mundo imaginário e 

escolha entre vários personagens aquele de que gostaria  mais  de interpretar.  Pode ser um 

guerreiro  ou  um  mago.  O  jogador  se  envolve  com  outros  personagens,  pode  lutar  e  se 

aventurar.  Assim,  vai  construindo  seu  personagem  e  sua  história.  Regras  devem  ser 

respeitadas para que as ações possam ser organizadas.  Esses autores também mencionam que 

a Inteligencia Artificial (IA) se tornou essencial no caso dos jogos eletrônicos, que se tornam 

cada vez mais complexos devido a exigencia de seus usuários (Op. Cit., 2009, p. 175).

De acordo com Lévy (1999), a terminologia inteligência Artificial significa fazer 

uma máquina tão inteligente, inclusive mais inteligente que um homem. Esses jogos, quando 

conectados  à  internet,  ou  seja,  quando  estiverem  online,  são  chamados  de  MMORPG 

(Massive Multiplayer Online Role Playing Game). Os MMORPG se distinguem por serem 

jogos que disponibilizam complexos mundos virtuais em que múltiplos usuários interagem 

através da internet (JOHNSON, 2005).

Em relação ao gênero tiro/ ação, dois alunos mencionaram o Counter Strike, que é 

um jogo de primeira pessoa, conhecido como First Person Shooter (FPS). Pinchbeck (2006) 

ressalta que esse tipo de jogo se caracteriza por transportar o jogador para o mundo da ação. 

Esse autor compara a dinâmica do jogo no computador com a arquitetura do teatro, de um 
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palco  italiano.  Os  jogadores,  como  platéia,  se  transportam  de  suas  poltronas  para  uma 

realidade diferente, como se pudessem atuar no proscênio. O proscênio se localiza na frente 

do palco. É o avanço do palco principal para boca de cena.  O proscênio se arremessa para a 

platéia que é bem menor que o palco propriamente dito. Dessa forma, no jogo de FPS, a arma 

é sentida pelo jogador como se ele a carregasse em seus braços, pela estrutura como o jogo foi 

produzido. Por isso, esse autor o compara à arquitetura do teatro, mais especificamente ao 

proscênio. Esse pesquisador menciona também que a interatividade no jogo se resume a dar 

tiros.

No tocante aos jogos de estratégia, os alunos destacaram como favoritos os games 

a seguir: Age of Empire, Priston Tale, Super Mario Galaxy e Bloons. Esses jogos, de acordo 

com Brancher (2009), representam um gênero emergente na indústria de  games, incluindo 

simulação e RPGs. São dotados de cenários e personagens sedutores, a fim de satisfazer os 

jogadores. 

b) Aspectos que mais os agradam nos games (por ordem de interesse)

O aspecto que mais lhes agrada é o visual, enquanto o que menos importa é o 

sexo. Os outros aspectos foram comentados pelos alunos e enumerados na tabela 1. Em ordem 

crescente  para  o  descrecente,  foram:  realidade,  liberdade,  interação,  competição,  poder, 

imaginação,  luta,  criação,  cooperação,  violência,  desejo  e  movimentação  corporal.  Esses 

aspectos serão comentados no segundo momento, de acordo com a incidência mencionada 
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pelos  jovens.  Escolhemos  comentar  nesse momento,  o aspecto visual,  por ser o de maior 

índice percentual.  Esse aspecto que mais lhes agradou, confirma a sedução que a imagem 

visual vêm exercendo nos indivíduos. Pelo resultado do questionário, temos prova disso, pois 

é o mais apreciado. Pelas telas, veiculam-se histórias por meio de cenários estetizados, efeitos 

de iluminação e cores inigualáveis, animações em 3D, que embelezam e enfeiam num piscar 

de olhos. A indústria dos games busca se aperfeicoar  para cada vez mais fascinar e divertir o 

público exigente.  Ao mesmo tempo em que o jovem se encanta com os aspectos visuais, 

estéticos,  informacionais  e  comunicacionais  que  são  veiculados  pelas  diversas  telas 

(computador,  video,  cinema,  celular,  GPS)  busca  também  a  natureza,  a  proximidade,  o 

contato direto com o outro. Podemos nos dar conta deste fato nas respostas a outras perguntas.

Tabela 1 – Média da ordem de importância dos aspectos 
que o aluno mais gosta de vivenciar no jogo que ele 
considera como favorito.
Aspecto Média
Visuais 3,73
Realidade 5,32
Liberdade 5,64
Interação 5,64
Competição 6,41
Poder 6,73
Imaginação 6,86
Luta 7,77
Criação 7,95
Cooperação 8,00
Violência 8,95
Desejo 10,14

Observação: Quanto menor a média obtida, maior é a importância do aspecto vivenciado no jogo.

c) O que traz mais prazer no game

Nessa  pergunta,  relacionamos  os  elementos  que  mais  trazem prazer  no  game, 

indicando, na tabela 2, o percentual de alunos. Analisando as respostas, escolhemos comentar 

o maior percentual que está ligado ao poder de “vencer os oponentes” (28%). Outro aspecto 

que  consideramos  importante  comentar  é  o  de  que  “matar”  oferece  prazer.  As  ações  de 

vencer, ganhar e competir estão intimamente ligadas. Huizinga (2008) explica que jogamos 

ou competimos “por” e “em” alguma coisa. Perseguimos a vitória, e ela está acompanhada do 
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espírito lúdico de ousar, correr riscos, suportar a incerteza e a tensão. A tensão aumenta a 

importância  do  jogo.  Existe  uma  união  entre  as  idéias  de  competição,  luta,  exercício, 

aplicação, resistência e sofrimento. O fato mais importante é o de ganhar, sair vencedor. Cada 

um sente a necessidade de ser elogiado e homenageado por suas qualidades, de ser honrado 

pelas  virtudes.  “Ansiamos  pela  satisfação  de  realizar  corretamente  alguma  coisa  e  isto 

equivale  a  realizá-la  melhor  que  os  outros.”  A  competição  serve  para  dar  provas  de 

superioridade.  Assim,  vencer  um oponente  faz  do  jogo  algo  sério  para  aquele  que  joga. 

Demonstra e fortalece a superioridade.

Quanto ao fato de alguns alunos afirmarem que “matar” no  game proporciona 

prazer,  não  é  um fenômeno  tão  simples  de  ser  analisado.  Alves  (2009)  explana  diversas 

opiniões sobre esse assunto. Entre as várias reflexões, uma delas reside no fato de os games 

constituírem-se  em  espaços  de  catarse.  Tais  jogos  não  devem  ser  relacionados  a 

comportamentos agressivos com outros sujeitos, pois são formas de dizer o não dito. Essa 

autora afirma também que a crítica que se faz não deve ser somente aos games, mas também à 

televisão, pois ambos possuem conteúdos violentos. Menciona que esse fato não faz com que 

os jovens se tornem indiferentes às situações de atos violentos e explica que vivenciar esses 

aspectos mais graves nos games é uma forma possível de elaborar perdas, medos, sentimentos 

e outras emoções sem correr riscos.

Os conteúdos violentos difundidos pelas mídias, aos quais os jovens e crianças 

estão expostos, tornam-se cada vez mais triviais e de fácil acesso em suas residências. Os 

alunos da pesquisa se encontram nesse grupo. Temos dois aspectos aos quais nossos alunos 

estão submetidos:  a democratização da internet,  mas também o acesso a  todo e  qualquer 

conteúdo.  É  o  que  Steinberg  e  Kincheloe  (2001,  p.34)  ressaltam “a  informação  adulta  é 

incontrolável; agora, a criança vê o mundo como ele é (ou pelo menos como é descrito pelos 

produtores  de  informação  corporativos).  Não  podemos  proteger  nossas  crianças  do 

conhecimento do mundo que a hiper-realidade lhes torna acessível”.

Tabela 2 – Elementos que dão mais prazer no jogo
Elementos Percentual

Vencer os oponentes 28%
Finalizar tarefas 8%
Enriquecer 8%
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Matar 8%
Ótima jogabilidade 8%
Provocar bem estar 8%
Bater nos outros 4%
Divertir-se 4%
Competir 4%
Ver as estratégias darem certo 4%
Fazer belos gols 4%
Emoção das corridas 4%
Ótima interatividade 4%
Zerar o jogo 4%

d) Quais as sensações corporais e imaginativas provocadas pelo game?

Nas sensações corporais ou imaginativas, podemos destacar que 40% dos alunos 

afirmaram que provocam satisfação e diversão. Os alunos, na sua maioria, buscam o  game 

para se divertir e se entreter. E essa sensação de satisfação e diversão está ligada ao bem- estar 

proporcionado. Relacionamos, na tabela 3, o que os alunos manifestaram em relação a essa 

pergunta. Divertir-se, apresentar sensações de satisfação, obter conquistas, ser o melhor são 

sensações positivas que denotam prazer. No entanto, o game também pode causar ansiedade e 

raiva.

Para captar o valor e o significado da imaginação, é preciso compreender o jogo 

sob os aspectos culturais. Huizinga (2008) afirma que o jogo produz expressão à vida, pois o 

homem pode criar outro mundo, um mundo poético, ao lado da natureza. Essa capacidade do 

jogo fazer com que o homem possa imaginar traz um prazer, uma sensação de bem-estar, uma 

satisfação que pode ser projetada por dias. No entanto, o homem tem que conviver com outras 

adversidades, como as sensações de raiva e ansiedades. Assim, permanece em constante luta 

na busca do prazer e da satisfação.

Tabela 3 – Sensação corporal e imaginativa que o jogo oferece
Sensação Percentual

Satisfação e diversão 40%
Bem-estar 24%
Nenhuma sensação 12%
Sono 4%
Ansiedade 4%
Obter mais conquistas 4%
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Raiva 4%
Imaginação ativada 4%
De ser o melhor 4%

e) Quais desejos e emoções o game desperta

Nos desejos e emoções que o  game desperta, as respostas foram mais variadas; 

basicamente, podemos ressaltar o quanto o jogo desperta alegria, prazer e competição. Além 

disso, despertar poder e deixar seu personagem mais forte são elementos importantes a serem 

considerados. O indivíduo busca afirmar-se e mostrar para si mesmo e para os outros o quanto 

pode ser forte, ganhar uma batalha. Nossos alunos se enquadram nessa análise.  Essa sensação 

de poder que o jogo provoca aumenta a sua autoestima. Quando perde, sente raiva. Por isso, 

tenta  novamente  para  poder  provar  que  pode.  A  busca  incansável  por  jogar  pode  estar 

relacionada a esses fatores.   Relacionamos todos os fatores mencionados pelos alunos na 

tabela 4.

Huizinga (2008) explica que devemos procurar avaliar e compreender melhor o 

sentido do jogo. Ao mesmo tempo em que encerra alegria e satisfação, por outro lado, o jogo 

tem também uma  natureza  instável.  Pode-se  sentir  raiva  e  ansiedade  (vide  tabela  4)  em 

qualquer  momento.  Devido  a  uma  quebra  de  regras,  pode-se  ter  uma  desilusão,  um 

desencanto. A alegria que está indissoluvelmente ligada ao jogo pode transformar-se, não só 

em tensão, mas em arrebatamento.  A frivolidade e o êxtase são dois pólos que limitam o 

âmbito do jogo (Op. Cit., 2008, p. 24).

Tabela 4 – Emoções que os games despertam
Sensação Percentual
Alegria 3
Deixar seu personagem mais forte 3
Prazer 2
Desperta  poder 2
Excitação 2
Competição 2
Raiva 2
Determinação 2
Cansaço 1
Jogar cada vez mais 1
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Diversão 1
Felicidade 1
Ansiedade 1
Jogar até completar tudo 1
Vontade de ser o melhor 1

f) Outros aspectos considerados importantes pelos alunos

Para completar as perguntas, deixamos em aberto esse ponto para que os alunos 

nos informassem outros aspectos que considerassem importante  no  game. Comentamos os 

dois aspectos de maior incidência: a história e o enredo (28%) e a jogabilidade (24%) (Tabela 

5).   Esses dois aspectos corroboram o gênero favorito, RPG. Nesse tipo de game, os alunos 

podem construir roteiros, personagens e interagir com outras pessoas. Além disso, apreciam a 

jogabilidade  presente  também nesse gênero.  A história  (onde está  incluído  o enredo)  e  a 

jogabilidade se interligam no game.

A jogabilidade em relação à interação humano-computador se refere ao processo 

como o sujeito se envolve com as regras, objetos e atividades do  game. E nesse processo 

temos duas concepções diferentes de interatividade: a imersão e a configuração. Na imersão, o 

sujeito  tem uma interpretação passiva e, na configuração,  o sujeito pode ser mais  ativo e 

manipulativo,  conforme  salienta  Gouveia  (2009).  Essa  autora  enfatiza  que  mais  do  que 

compreender a dinâmica do jogo, deve-se saber ou admitir que os videogames, como qualquer 

outra  arte,  têm  o  poder  para  influenciar  e  mudar  a  experiência  humana  e  potencializar 

narrações. Isto é, a forma de o sujeito interagir no espaço (suas ações motoras e sensórias) é 

enviada por meio de um dispositivo, que é a simulação, e essa vai dispor as narrações. A 

simulação é um dispositivo que responde de forma reativa às informações recebidas a partir 

das ações do jogador. Essa autora (Op. Cit., 2009, p.57) sustenta que nenhuma simulação 

escapa  ao  contexto  ideológico,  uma vez  que  as  histórias  que  se apresentam visualmente, 

auditivamente  e  em forma de  ações  têm a  capacidade  de  enquadrar  a  nossa  experiência, 

organizando  percepções,  emoções  e  ações  motoras.  Essa  autora  sugere  também  uma 

interpretação crítica  em relação ao entendimento e aos valores que são vivenciados pelos 

jogadores nos  videogames. Os produtores deveriam investir mais na história e nos espaços 

colaborativos em rede,  espaços em que os jovens criam além das narrações presentes nos 

videogames (Op. Cit., 2009, p. 57) 
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Tabela 5 – Aspectos importantes dos games
Sensação Percentual
História e o enredo 28%
Jogabilidade 24%
Objetivo 8%
Coordenação motora 8%
Interação 4%
Modificar a história 4%
Criar 4%
Descobrir lugares 4%
Fidelidade às mitologias 4%
Trilha Sonora 4%
Ação 4%
Expressão artistic 4%

g) O que aprenderam com o game

Do grupo de alunos pesquisado, 44% responderam que aprenderam algo com o 

game dito como favorito,  e 56%  não tiveram nenhum aprendizado relevante com o seu jogo 

favorito.  Quanto aos alunos que responderam que aprenderam com o  game,  analisando as 

respostas, aferimos que os alunos assinalaram que aprenderam inglês, pois  muitos jogos têm 

legenda ou são em inglês.  Aprenderam também um pouco de espanhol.  Os outros temas 

aprendidos  foram:  relações  sociais,  ver  a  sociedade  de  outras  maneiras,  conhecer  alguns 

mitos, ter paciência, raciocínio lógico, atingir objetivos, cooperar com os outros, trabalhar em 

equipe para poder ganhar e perceber que existem diversos caminhos para resolver problemas e 

que é preciso prestar muita atenção para não errar tudo.  Apesar de 56% (Gráfico 13) dos 

alunos  comentarem  que  não  aprenderam  nada  com  o  game,  os  autores  Bittencourt223 e 

Bittencourt224 (2009,  p.215)  enfatizam que “os  games  propiciam a  aprendizagem lúdica”. 

Existe uma diferença entre a prática repetitiva e outra em que o jogador aprende a associar 

imagens mentais, desencadeando aprendizagens. Devido a essa caracteristica, os jogos podem 

ter  um  efeito  positivo  para  desencadear  aprendizagens  de  crianças  e  adolescentes,  pois 

chamam a  atenção.  Os games de RPG mencionados como o genêro preferido pelos jovens 

permitem que o jogador tenha experiências mais significativas e vivenciem situações com 

232 João Ricardo Bittencourt
242 Aline Durán de Bittencourt
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maior intensidade,  envolvendo-o em inúmeras tomadas de decisão, favorecendo também o 

convívio  com o grupo e com as  estruturas  individuais,  ao mesmo tempo  modificando  as 

situações. (Op.cit., 2009, p.216-217).

Os  alunos  mencionaram diversos  aspectos  relacionados  à  aprendizagem social 

(cooperação, ver a sociedade de outras maneiras, ter paciência, trabalhar em equipe, perceber 

que existem diversos caminhos para resolver problemas). Não foi só com o conhecimento 

específico de determinada matéria ou disciplina que os alunos responderam, pois  comentaram 

também aspectos relacionados à vida, ao dia a dia que enfrentam. Dessa forma, os  games 

estão representando a própria vida, uma vez que adquiriu um significado com sentido para 

suas vidas nos aspectos social e cultural. Como lembra Huizinga, (2008, p. 6) encontramos o 

jogo na cultura, como um elemento dado existente antes da propria cultura, acompanhando-a 

e marcando-a desde as mais  distantes origens até a fase de civilização em que agora nos 

encontramos.

Quando mencionam que conheceram alguns mitos, demonstram  fascinação por 

esse tipo de manifestação criada pelo homem desde os primórdios. Os mitos pertencem ao 

jogo e esse fruto da imaginação envolve um processo complexo. Huizinga (2008, p. 7) explica 

que  “o  homem primitivo  procura,  através  do  mito,  dar  conta  do  mundo  dos  fenômenos, 

atribuindo o mesmo fundamento divino”. Em todas as caprichosas invenções da mitologia, há 

um espírito fantasioso que joga no extremo limite entre a brincadeira e a seriedade.

h) Como preferem jogar?

Nesta questão, analisamos se os alunos preferem jogar sozinhos, com amigos ou 

online.  Com amigos,  jogam os seguintes  games:   Modern warfare,  War of Ninjas,  Zelda  
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Majora’s Mask, CS, Winning. Online jogam:  Warfare, WoW, Perfect Word, Colheita feliz, 

Trackmania, CS, Minifazenda, Priston Tale, Ragnarok online.  Os outros  games, os alunos 

preferem jogar sozinhos, totalizando 39%. Podemos inferir que jogar com amigos (28%) e 

online (36%) são formas de jogar em contato e convívio com outros jogadores, então somaria 

um total de 61% . O computador conectado à internet faz parte do dia a dia desses alunos 

(Gráfico 14).

Neste primeiro momento,  pudemos verificar que os alunos se caracterizam por 

apresentarem a idade de 13 a 17 anos, com  idade dominante entre os 15 anos (56%). O 

gênero  predominante  é  masculino,  representando  76%  dos  alunos.  A  maioria  deles  é 

proveniente de escolas particulares (80%), o que muda o perfil originalmente deste Centro. 

Todos os alunos estão no ensino médio e fazem parte, na sua maioria,  do curso técnico de 

Informática (32%). 

Quanto  ao  lazer  e  aos  games,  sobressai-se  que  jogar  game não  é  a  atividade 

preferida (92%) deste grupo.  No entanto, constatamos que os alunos que mais jogam o fazem 

uma média de cinco a sete dias por semana, equivalendo a 40%.  Os que menos jogam o 

fazem pelo menos um dia por semana, representando 28%. Esses dados apontam que, apesar 

de o game não ser atividade preferida, faz parte do cotidiano de nossos alunos. 

Quanto à atração que os games exercem, constatamos que os jovens se sentem 

atraídos  pelo  aspecto visual  e  por   situações  em que  visem vencer  o adversário.  Outras 

situações, como vivenciar a realidade , a liberdade, a competição, o poder, a cooperação, a 

imaginação e a violência também são apreciadas por esses jovens.  
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No que concerne ao genêro favorito, verificamos que o RPG é o mais apreciado. 

Esse gênero  permite a construção de roteiros, personagens e a interação com outras pessoas. 

A história/enredo e a jogabilidade são ocorrências desse tipo de jogo. Lembramos, também, 

que  o  gênero  estratégia,  atualmente,  contém  histórias/enredo,  simulações  e  RPG.  Dessa 

forma, descrevemos os games favoritos que apresentam tais situações: Final Fantasy (RPG), 

Perfect  Word  (RPG) Ragnarök  Online(RPG),  World  of  Warcraft(RPG),  Kingdon  

Hearts(RPG), Fallout 3 (RPG). Os de estratégia: Age of Empire, Priston Tale, Super Mario  

Galaxy,  e Bloons. 

3.3 Segundo Momento da pesquisa

Neste  segundo  momento,  nossa  preocupação  foi  obter  subsídios,  a  fim  de 

verificarmos quais os  aspectos dos games  podem ser transferidos para o teatro, de acordo 

com os alunos, e em que medida os jovens conseguem realizar uma (re) interpretação dos 

conteúdos dos jogos eletrônicos num contexto de teatro.

Contamos  para  análise  dos  dados  com  os  recursos  dos  roteiros  das  cenas 

realizadas pelos alunos para vivenciar o Teatro do Oprimido (TO) de Boal, as filmagens, a 

edição no programa  Movie maker da prática dos alunos com os efeitos de distanciamento 

(Brecht),   o  questionário  nº  2  (aplicado  após  as  vivências  teatrais)  e  as  observações  da 

pesquisadora. Assim, o segundo momento é composto de três etapas descritas a seguir.

3.3.1 A Vivência do TO de Boal

A  técnica  de  Boal  utilizada  foi  a  do  teatro-foro.  Essa  técnica  consiste, 

inicialmente, no fato de que todos os participantes se identifiquem com o tema ou assunto. Os 

participantes encenam a cena como ela é, depois é solicitada a reconstrução/modificação da 

mesma  cena  (Boal,  1980).  A  técnica  do  teatro-foro  seria  então,  a  mais  adequada  para  a 

pesquisa.  Neste  trabalho,  partimos  dos  games  favoritos  dos  alunos  e  os  convidamos  a 

modificar o conteúdo original desses jogos para que uma nova narrativa fosse criada por eles. 

Os alunos fizeram uma negociação entre eles do tipo de jogo que seria escolhido 

para ser encenado. Isso se deve ao fato de que não poderiam encenar todos os conteúdos dos 

seus  jogos favoritos,  já  que seriam mais  de 22 jogos diferentes.  Assim,  os  alunos foram 

divididos em pequenos grupos e chegaram a um consenso, resolvendo encenar os seguintes 

jogos para a experimentação da técnica de Boal:
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Grupo 1: The Sims
Grupo 2: Pacman
Grupo 3: Ragnarok
Grupo 4: Warcraft III
Grupo 5: Counter Strike

Os jogos The Sims e  Pacman não constam na lista  dos favoritos de nenhum dos 

alunos, mas foram escolhidos pelos grupos 1 e 2 como um dos games de que todos  gostavam. 

Através do recurso da filmagem, do roteiro das cenas e das anotações do pesquisador, foi 

possível reconstruir o trabalho das cenas apresentadas em sala de aula. Assim,  escolheram 

encenar  e vivenciar as situações que mais  lhes agradam nos  games,  reinterpretando-as no 

teatro  (teatro-foro).  Passamos,  então,  a  descrever  e  analisar  como  cada  grupo encenou  o 

game, utilizando a técnica de Boal.

Grupo 1: The Sims225

A cena original desse game retrata uma moradora que está em casa com os filhos 

quando chega uma amiga. As duas ficam conversando, enquanto as crianças estão dormindo. 

Em um dado momento, entra um ladrão e rouba tudo o que consegue. Nesse espaço de tempo, 

chega um policial e prende o ladrão.

A versão dos alunos foi interessante: ao reinterpretar a cena mostram como seria 

na  realidade  brasileira.  Ou seja,  encenam o  policial  chegando,  e  o  ladrão  luta  com esse 

policial  e  o  mata.  O  ladrão  sai  ileso  da  situação  e,  assim,  termina  a  cena.  Os  alunos 

modificaram a cena original do jogo para a realidade em que vivem hoje em nosso país . Foi 

uma cena fatalista. A alternativa de mudança criada pelos alunos foi a de mostrar a realidade 

como ela é. Já que o game mostra uma situação ideal. 

Grupo 2: Pacman
Esse  grupo comentou  que  havia  realizado  uma  abordagem filosófica  e  crítica 

sobre o game:  “Em nossa encenação, Pacman luta contra seus medos, porém sente-se fraco e 

quando adquire  coragem,  vence  seus  medos.  No original  do Pacman,  há  um objetivo  de 

‘comer’ bolinhas amarelas. Entretanto, é atrapalhado por fantasmas, mas quando ele ‘come’ 

as bolinhas brancas, que ficam no canto do vídeo, se torna capaz de vencer os fantasmas, por 

um certo período de tempo. Quando ganha (comendo) frutinhas, ganha pontos”.

252 http://thesims2.ea.com/
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Importante observar, para deixar bem claro, que o objetivo do game é o de acabar 

com todas as bolinhas amarelas.

Os alunos apresentaram uma cena de Pacman recebendo ajuda de um amigo e não 

de frutinhas.  Pacman luta contra seus medos (fantasmas),  porém se sente fraco e, quando 

encontra  um amigo,   adquire coragem, vencendo os medos.  Colocam um amigo em cena 

porque o jogo não tem essa alternativa.

Ao analisar essa cena criada pelos alunos, pode-se fazer uma interpretação sobre a 

fala deles e questionar: será que as frutinhas vão resolver mesmo os problemas?  A busca da 

ajuda de um amigo foi uma saída bem mais inteligente e madura do que buscar ajuda de 

objetos. Os alunos atribuíram um significado para um jogo sem narrativa e mais mecânico, 

Esse fato é demonstrado pela expressão de um aluno do grupo: “Pacman não recebe ajuda de 

nenhum amigo como na maioria dos jogo. O amigo encoraja Pacman, logo não precisa buscar 

a coragem nas frutinhas”. Os alunos conseguem fazer uma crítica ao jogo: pensam em uma 

solução bem mais criativa  e afetiva  para o teatro.

Grupo 3: Ragnarok (MMORPG)

Uma das cenas do original do game consta de quatro personagens: Espadachim, 

Gatuna (arruaceira), Orc ( criatura) e Arqueiro (caçador).

Espadachim e Gatuna estão caminhando pela floresta e encontram um Orc. Eles 

derrotam a criatura que deixa cair uma carta rara. Os dois jogadores brigam pela carta e o 

arqueiro  chega.  O arqueiro tenta  fazer  os  dois  chegarem a  um consenso.  Eles  continuam 

brigando e o arqueiro pega a carta.

A reinterpretação dos alunos na primeira cena mostra o espadachim e a gatuna 

chegando  e  avistam o  Orc.  Eles  se  dirigem até  o Orc para  derrotá-lo.  Na segunda cena, 

derrotam o monstro, e esse libera uma carta (acessório muito utilizado no jogo). Como não 

sabem quem deve ficar com a carta, começam a brigar entre si para ver quem vai ficar com 

ela.  Na terceira cena, chega o arqueiro e tenta convencer os dois a pararem de brigar por 

“coisas  materiais”,  que,  na  verdade,  são  virtuais,  pois  fazem  parte  do  jogo.  Começa  a 

perguntar para os outros dois personagens em cena por que agredimos os outros? E indaga: 

“Será  que é porque somos diferentes?” Mas, após ver a carta, o arqueiro titubeia e passa a se 

interessar também pela carta.  Atinge os outros dois jogadores e pega a carta para ele dizendo: 

“Brigamos porque temos sempre um interesse!”



91

Os alunos criaram uma história baseada na guerra, que é o objetivo do jogo. A 

reflexão que fazem para vivenciar a técnica de Boal reside na relação com as coisas materiais, 

as  quais  não  devemos  brigar  para  possuir;  entretanto,  o  arqueiro,  no final  da  versão  dos 

alunos, cai no espírito do jogo, que é o de obter aquela coisa material também. Hesita, mas 

não consegue se desvencilhar daquilo que já está enraizado nele, que é a obtenção do bem 

material. Os alunos têm consciência desse fato. No entanto, no debate após a encenação, o 

grupo chega à conclusão de que não deveríamos brigar pelas coisas materiais e criticam a 

violência para consegui-las, contestando se essa seria simplesmente violência ou  será que 

sempre haveria interesses escondidos para motivar a violência?

Grupo 4: Warcraft III

A  história  desse  game  é  basicamente  sobre  a  luta  pela  sobrevivência  entre 

humanos  e  Orcs, em Azeroth,  um  dos  planetas  do  universo  de  Warcraft.   É  um  game 

fantasioso que, além de Orcs, apresenta personagens como elfos, gnomos, anões, entre outros. 

Todos partilham de uma atmosfera intensa na luta pela sobrevivência e poder. A composição 

dos  alunos  para  essa  reinterpretação,  intitulada  por  eles  de  La  revolución!, mostrou  os 

personagens Hero (O mandachuva no pedaço), Osc (Líder) e o Orc (Peão). Os Orcs nascem e 

o Mandachuva manda-os trabalhar na floresta. Os Orcs discutem sua existência, conversando, 

e se perguntam porque tem que fazer o que o capataz manda. Na segunda cena, Hero percebe 

a  conversa  e  vem silencioso  (Taste  of  ma  blade!226) em  cima  dos  peões.  O  líder  (Osc), 

percebendo a situação,  empurra e mata o Hero e convence o resto dos peões para a revolução. 

(O resto dos peões é a platéia, que é chamada para a revolução.)

Os alunos destacaram como esse jogo é “engessado em termos de interatividade” 

e comentam: “Durante a criação do roteiro, nós nos deparamos com uma grande questão na 

indústria de jogos. Nós não conseguimos conciliar a narrativa com as mecânicas do jogo. Não 

conseguimos  transmitir  o  que  pensamos  na narrativa  pelo  meio  interativo  do jogo (nossa 

narrativa) porque as mecânicas do jogo partem de abstraçoes limitadas.” (Grifo meu)

Além disso, a (re) interpretação da história do jogo se torna criativa e reflexiva, 

pois  se rebelam quanto à  imposição do Mandachuva com os peões. Osc lidera uma rebelião e 
262 Expressão utilizada no jogo: Sinta a minha espada
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convence os peões e a platéia para uma ‘Revolución’ (como os alunos chamam) contra o dono 

da floresta.  Nesse episódio,  a técnica de Boal propiciou  uma modificação na atitude dos 

peões que realizavam suas atividades sem saber por que eram explorados. O grupo conseguiu 

perceber  o  fundo  da  questão  social  e  política  demonstrada  na  história  e  a  modificaram, 

chamando os peões e a platéia para lutarem contra o Mandachuva. Assim, mudam de atitude, 

propiciada pela técnica de Boal.

Os alunos, ao criarem o roteiro para vivenciar a técnica de Boal, se deram conta 

do quanto aquele jogo não permitia a criação de ações em relação à narrativa. Ao realizar o 

roteiro, tiveram liberdade para isso, pois podiam modificar e criar à vontade. A análise dos 

alunos é bem pertinente e vai ao encontro do que alguns autores comentam sobre a dinâmica 

do  jogo  em  termos  de  criatividade.  Por  exemplo,  Pinchbeck  (2006),  ressalta  que  as 

alternativas no jogo são fechadas no que diz respeito à atuação do jogador. Não oferecem 

chance de agir, planejar e refletir outra situação a ser criada pelo participante.

Grupo 5: Counter Strike

No Counter Strike, o objetivo é basicamente impedir que um grupo de terroristas e 

antiterroristas  atinja  seu  alvo,  capture  ou  liberte  reféns.  Você  pode  (e  deve!)  matar  seus 

oponentes. É um jogo antiético. Muitos acham que isso torna o jogo ainda mais divertido (a 

ausência de limites, entre outros).

Os alunos criaram uma cena em que armas e balas foram trocadas por bolas de 

borracha. O combate é travado entre eles. Não retiram a briga, pois, de acordo com os alunos: 

“gostamos de brigas e lutas”. Importante destacar que o  aluno que afirmou  matar é legal 

informou no questionário1 que matar dá mais prazer.

Apesar de gostarem de brigar e de matar no jogo, pensam em outra forma de lutar 

para criar  a cena de Boal.  Apresentam um material  inofensivo (bolas de borracha) e não 

criminoso (armas).  Os instintos mais primitivos de violência se apresentam aqui nessa (re) 

interpretação da cena do jogo CS, pois não deixam de lutar. A necessidade de luta para se 

auto-afirmarem  pelo  uso  de  uma  arma  de  fogo  é  substituída  pelas  bolas  de  borracha. 

Continuam a lutar por meio de sua força física com as bolas de borracha. Os alunos nesta cena 

não modificam a violência em si, modificam somente as armas de ataque. Isto corrobora o 

prazer de manifestar a agressividade desses jovens.
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A técnica do teatro-foro de Boal (1980) permitiu analisar as (re) interpretações 

dos alunos e descobrir quais “núcleos de sentido” (Bardin, 2009, p.131) são apresentados nos 

cinco jogos escolhidos por eles. Percebemos que todos os jogos apresentam situações de luta. 

Luta contra os medos de ladrão e polícia (The Sim’s), luta pela busca de coragem (Pacman), 

luta pelos bens materiais (Ragnarok), luta pela sobrevivência mais digna (Warcraft III), e a 

luta pela necessidade de se autoafirmarem (CS). Convém lembrar que essa categoria  luta é 

bem mais subjetiva que o gênero luta (ver gráfico 12) que foi escolhido como última opção na 

preferência  dos  alunos.  Os  jogos  que  encenaram  continham  sempre  histórias  de  lutas 

manifestadas  em diversas  circunstâncias,  como as  mencionadas  acima.  A técnica  de Boal 

(1980)  permitiu  a  modificação,  o  debate,  o  conflito,  a  busca  por  alternativas  e  ações 

diferentes; enfim, a luta pela busca de um bem-estar.

A estética do oprimido de Boal (2009) é trânsito, esperança e não conformismo. 

Esse autor procurou desenvolver uma proposta democrática com ações concretas, tornando 

seus  participantes  capazes  de  produzir  suas  obras.  É  uma  sugestão  de  descobrir  a  Arte 

descobrindo  a  sua  arte;  descobrindo-se  a  si  mesmo,  o  mundo  e  o  seu  mundo.  Nenhuma 

estrutura de dança, música ou teatro é inocente: todas têm uma visão de mundo de quem a 

produz, uma ideologia. Nesse sentido, a cultura está ligada à dinâmica de poder. As ideologias 

são transmitidas por meio dos produtos culturais; é o que chamamos de cultura dominante. 

Esse poder cultural pode ser trabalhado nas escolas, pois uma tática é trazer experiências e 

atividades dos jovens para os locais de instrução. Giroux (1997) analisa a estratégia proposta 

por Freire, que significa legitimar e trabalhar sobre as experiências que constituem parte das 

vidas de jovens e adultos, fornecendo as condições para que estudantes e outros mostrem uma 

voz  e  presença  ativas.  Assim,  o  jovem torna-se  também produtor,  protagonista,  crítico  e 

criador  de  produtos  culturais.  O  mesmo  propõe  Koudela,  (2002),  que  afirma  que  a 

aprendizagem da arte na escola acontece abrindo e recebendo os produtos culturais  que o 

jovem utiliza e consome, por meio de uma metodologia que não só aprecia o produto, mas 

que também critica esse mesmo produto.  Freire (2000) explica que a natureza política da 

educação está justamente na utilização dessa metodologia, da problematização das situações 

que nos oprimem. Essa natureza política não é a partidária, mas da educação em um sentido 

mais amplo, seja ela de adultos, de alfabetizandos ou de educandos em geral, pois não importa 

em qual projeto nem com quais educandos trabalhamos. 
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3.3.2   A Vivência do efeito de distanciamento das teorias de Brecht

A vivência dos alunos com os efeitos de distanciamento, baseado nas teorias e 

estudos  de  Brecht  (1978),  foi  realizada  utilizando  o  programa  Movie  maker.  Com  as 

filmagens dos conteúdos originais dos  games foi possível os alunos criarem e editarem os 

efeitos de distanciamento.

Os 25 alunos foram divididos em cinco grupos. Foi feita uma negociação entre 

eles para eleger qual jogo seria encenado. Somente os games Counter Strike e The Sims foram 

novamente escolhidos para vivenciar a técnica de Brecht. Os outros alunos escolheram games 

diferentes  da  vivência  anterior:  Resident  Ewel,  Star  War  e  Super  Mario  Galaxy.  Para 

vivenciar as técnicas de distanciamento, foi necessária uma explicação e uma vivência teatral 

para que compreendessem melhor a técnica do distanciamento. Antes de ser feita a edição, 

vivenciamos  corporalmente  a  técnica  de  Brecht.  Por  meio  de  gestus227 e  não  de  simples 

movimentos mecanizados, sentindo no corpo as atitudes dos personagens, é que foi possível 

perceber, comparar, dialogar e mudar as maneiras pré-estabelecidas. Koudela (1992) destaca 

que o significado do estranhamento está ligado, na peça didática, à  memória corporal.

No momento de transpor e criar os efeitos de distanciamento no computador, já 

haviam vivenciado a experiência, o que facilitou a compreensão. Escolhemos a “tabuleta”, 

uma das técnicas de distanciamento utilizada por Brecht (1978) em seus teatros.  A tabuleta 

funciona como uma faixa, um cartaz, uma projeção, um slide no meio da cena teatral. Essa 

tabuleta deve comentar criticamente o tema que está sendo interpretado pelos atores. Trata-se 

de um recurso que faz parte do todo. Não é um adereço: é parte essencial que  consiste em 

fazer  com  que  o  espectador  permaneça  com  os  sentidos  bem  despertos.  O  objetivo  é 

desencadear uma atitude crítica e de investigação no espectador/ ator, no sentido de querer 

conhecer  os  acontecimentos  e  a  causa  de  determinadas  situações,  pois  permite  o 

distanciamento da cena.

Convém  destacar  que  as  palavras  “distanciamento”  ou  “estranhamento”  são 

utilizados no decorrer deste trabalho e seria apropriado explicar a razão desta terminologia. 

Koudela, (1992, p. 107) argumenta:

272 Koudela (1999) afirma que o caráter de gestus na obra de Brecht busca unir o plano sensório-corporal com o 
plano cognitivo. É a incorporação do sensorial e o racional, a não catarse.
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que a tradução  correta do alemão é estranhamento, que dá um sentido 
melhor para o conceito de Brecht , pois este tencionava provocar um 
espanto no espectador, para que ele reconhecesse uma situação social 
que antes estava “escondida”, sob o véu  da cotidianidade, 
familiaridade.

A palavra distanciamento é utilizada pelos tradutores dos livros do próprio Brecht, 

por intelectuais, como Benjamim, Willet , Dort , e por estudiosos brasileiros do dramaturgo, 

como  Bornheim, Peixoto e  Boal. A palavra utilizada neste estudo é “distanciamento”. No 

entanto, é importante conhecer as reflexões acima mencionadas de uma estudiosa de Brecht, 

como Koudela, que é citada diversas vezes no transcorrer desta pesquisa. 

A edição  das (re)  interpretações  com os efeitos  de distanciamento se encontra 

disponível em CD. Vale ressaltar que os jogos  The Sim’s e Counter Strike foram também 

escolhidos pelos alunos para serem também vivenciados com a técnica de Boal.

Grupo 1- Counter Strike

Os alunos se dividem em terroristas e contraterroristas.  Lutam em duas cenas, 

demonstrando que os contraterroristas ganham sempre dos seus adversários. Batalham com 

grandes  e  pequenas  armas  e  com facões.  As tabuletas  que aparecem em cena  chamam a 

atenção dos espectadores para que se distanciem, a fim de refletirem sobre a situação que está 

sendo apresentada. Os efeitos de distanciamento criados no vídeo mostram uma imagem de 

armas do próprio jogo e, por cima dessa imagem, os seguintes dizeres: “o vídeo nos apresenta 

um modelo ideal de mundo, já que não é possível extinguir a violência, deveria ser possível 

vencê-la totalmente. Assim como os contraterroristas, que vencem as duas partidas,  a polícia 

poderia vencer também”.
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Ilustração 1

Os  alunos  fizeram  uma  reflexão  do  conteúdo  do  jogo,  comparando  com  o 

momento que vivem. De certa forma,  ressentem-se com o que presenciam hoje em nossa 

cidade.  A maioria dos alunos já experimentou ocasiões de violência, agressões e tiroteios nas 

ruas do Rio de Janeiro, até mesmo perto da escola que freqüentam. Todo o grupo dos 25 

alunos relatou  momentos em que já foram assaltados.  Esse fato faz parte do cotidiano deles. 

O grupo do CS almeja uma polícia incorruptível, na qual possam confiar. A violência no jogo 

e a matança não foram mencionadas como algo fora do comum. O efeito de distanciamento 

aponta para um policial ético, forte e capaz de proteger a sociedade. Não cabe aqui discorrer 

sobre a violência em si, mas sobre a forma pela qual os alunos mudaram sua forma de ver ou 

apreciar  o jogo. A tabuleta,  em forma de imagem, e as frases colocadas no final da cena 

demonstram a reflexão que fizeram sobre o conteúdo do jogo. Eles não criticam a violência, 

se existe essa necessidade. Esse fato parece já estabelecido na sociedade atual. Criticam a 

nossa polícia, que deveria ser como os contraterroristas. Esse seria, para eles, “um modelo 

ideal  de  mundo:  com  guerras,  tiroteios,  armas,  mas  com  uma  polícia  bem  equipada  e 

treinada”.

Grupo 2: The Sims
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A cena criada por esse grupo é a seguir resumida. A moradora está sentada no 

sofá, esperando a amiga chegar, as crianças estão dormindo ao lado da mãe. A amiga chega, 

elas conversam e, logo depois,  surge o ladrão com uma arma e vai roubando tudo delas, 

dizendo: “Hoje eu tenho que botar comida dentro de casa... Hoje,  vou fazer a festa. Logo 

depois, entra o policial e leva o assaltante preso”.

A reflexão dos alunos gerada pelo efeito de distanciamento foi a seguinte:

“A sociedade gera seus criminosos”

Os alunos mostram com este efeito que a situação de roubo não é somente uma 

questão  de  maldade,  pois  existe  uma  questão  maior,  que  é  tanto  social  como  política. 

Compreendendo isso, foram capazes de se expressar, por meio da arte, da criação, da reflexão 

e do teatro. Pensam além da atitude do roubo, pensam na sua causa. A problemática social é 

demonstrada pela crítica que fazem à sociedade. Conseguem enxergar um problema maior do 

que o roubo em si e seus medos diante desses episódios.

Grupo 3: Resident Ewil
Esse jogo de ação, aventura e estratégia não foi o favorito de nenhum aluno, mas 

como é apreciado pela maioria  do grupo, resolveram encená-lo. A história desse jogo, de 

acordo com os alunos, trata de uma vila em que a população toda virou zumbi. A filha do 

presidente é seqüestrada pelo mandante do dono da seita. Esse dono da seita é mau e faz todos 

virarem zumbis. Aqueles zumbis são obrigados a fazer tudo o que o dono da seita manda: 

matar, seqüestrar, entre outras coisas mais. Além disso, ainda há um vírus, que é propagado 

por  um  laboratório  secreto,  pertencente  a  uma  multinacional  farmacêutica.  Descobrem, 

também, que as criaturas (zumbis e outras) são o resultado de experiências com um vírus 

geneticamente modificado, chamado “T-Vírus”. Este vírus é fictício e foi criado para a série 

de jogos Resident Evil.

Na cena, aparece Leon (personagem principal) chegando à vila e sendo atacado 

pelos  zumbis.  Leon  quer  salvar  a  filha  do  presidente,  que  foi  seqüestrada,  e  busca  o 

mercenário de armas para adquirir armamento. Então, volta para a vila e mata os zumbis.

Os alunos elaboraram dois efeitos de distanciamento:

• Aparece a imagem de um bebê vestido com capacete e roupa de Guerra e os seguintes 

dizeres: “A religião é uma excelente arma para manter o povo quieto”.
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Ilustração 2

• Imagem  de  uma  vila  com  pessoas  com  armas  lutando  entre  si  e  os  seguintes 

dizeres: “Diga não à Violência”.

Ilustração 3

A série  Resident Evil é controvertida quanto ao uso de violência,  mutilações e 

sangue,  que  são  vistos  por  todo  jogo,  do  começo  ao  fim.  Cada  jogo  começa  por  uma 

mensagem, avisando que “Este jogo contém cenas sangrentas e de violência explícita (This 

game contains scenes of explicit violence and gore)”. A violência é praticada exclusivamente 

contra os zumbis e os não humanos. Esse jogo foi muito influenciado pelos filmes de zumbis 

de George A. Romero e também pela série de terror Alone in the dark.

Existem algumas diferenças no enredo dos jogos em relação aos filmes. Pode-se 

dizer que foram inspirados na história do filme. Encontramos também outras variações do 

jogo como Resident Evil 1,2,3,4,5. Os alunos conseguem fazer uma frase que comunica a não 
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violência. Colocam a frase de maneira bem original no próprio cartaz do jogo quando   editam 

o filme. A frase é destacada no meio da foto em que aparece uma vila com pessoas lutando 

entre si.

Grupo 4: Star Wars

Esse jogo foi inspirado no filme  Guerra nas Estrelas, de ficção científica e não 

consta da lista de favoritos pelos alunos. Foi escolhido por ser apreciado por todos do grupo.

Em cena, encontram-se os personagens  Anakin, Yoda, Clone e Lord Sith.  Lord 

Sith ordena ao  Clone que execute Anakin, mas seus poderes fazem com que a execução se 

volte contra o Clone, que cai no palco com Yoda. Logo depois, o próprio Lord Sith é também 

derrotado por Anakin. Os alunos param a cena e colocam o seguinte efeito de distanciamento:

Nós decidimos o caminho que nós tomamos, independente das profecias.
Na segunda cena, todos se voltam contra Lord Sith e lutam com ele. Lord Sith é 

derrotado  por  ser  a  personificação  do  mal.  O efeito  distanciamento  que  criam para  esse 

segundo momento é:

No caminho para uma profecia, estamos sujeitos a surpresas.
Os alunos fazem um paralelo com profecias que devem ser seguidas. No entanto, 

eles quebram essa regra e vivenciam o jogo de outra forma. Além disso, ainda fazem um 

efeito que aqueles que seguem uma profecia podem estar sujeitos a surpresas desagradáveis. 

Deixam claro que são contra  profecias que incutem nas pessoas sentimentos maldosos. 

Conseguem elaborar uma crítica às profecias do mal. Não compactuam com a história de 

guerras por profecias, ao contrário, criticam e elaboram o ED demonstrando isso: “a profecia 

nos apresenta surpresas  que podem ser desagradáveis”.

Grupo 5: Super Mario Galax228

A cena escolhida por esse grupo foi a seguinte: Bowser sequestra a princesa que 

começa a debochar dele  e de sua roupa. Depois, se dá conta de que é um sequestro. Os alunos 

congelam o meio da cena e colocam sua reflexão: uma imagem de um jovem dentro de um 

282 Mais informações sobre esse jogo na revista digital portuguesa disponível em: 
http://www.scribd.com/doc/36857589/PUSHSTART-N1 e também na URI www.youtube.com/RevistaPushstart. 
Acesso: 10 de outubro de 2010.  

http://www.youtube.com/RevistaPushstart
http://www.scribd.com/doc/36857589/PUSHSTART-N1
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capot de carro com os dizeres: “SEQUESTRO”.

Ilustração 4

Na outra cena, Mario soube que a princesa havia sido sequestrada e sai em busca 

para salvá-la.  Ele  encontra  Bowser,  mas  consegue salvar  a  princesa.  No final,  colocam a 

imagem de Mario (personagem do jogo) com uma menina de costas.

Ilustração 5

Os alunos, por meio dessa cena, chamam a atenção para outra situação muito comum 

em nossa sociedade. Vale ressaltar o resumo elaborado pelos cinco alunos sobre o debate que 

tiveram sobre os assuntos e o efeito de distanciamento elaborado por eles:

No modelo de mundo atual, é comum presenciarmos uma cena de 
confronto entre bandidos e policiais. Por incrível que pareça, nós 
temos alguns estereótipos e isso é contrangedor. Um exemplo é a raiva 
e a vontade de que não houvesse prisão, mas execução de todos os 
criminosos. A palavra certa seria marginal, pois a sociedade faz 
questão de excluir certas pessoas do meio social e, contudo, há 
criminosos que fazem horrores e cometem furtos e roubos por outros 



101

motivos. A falta de educação acarreta o desemprego. Os negros e 
pobres não conseguem ascender e serem autossuficientes; assim 
recorrem à criminalidade e à violência. As favelas não são a causa do 
caos, mas a consequência. A consequência de uma Lei Áurea sem 
pensar para onde iriam os escravos libertos. Ficaram então 
marginalizados, sem emprego e sofrendo  racismo.

Apesar de o jogo Super Mario Galaxy ser inocente, os alunos apontaram questões 

profundas em relação à associação que fizeram do jogo com a realidade que vivem, como é, 

por  exemplo,  as  situações  de  sequestro.  Eles  têm  plena  consciência  da  importância  da 

educação para a sociedade e esse fato é demonstrado pela reflexão feita após a vivência com o 

efeito de distanciamento.

Buscando apoio de Bardin (2009), analisamos os pontos mais destacados pelos 

alunos.  Identificamos em todas as cenas uma mesma categoria: a violência. Na cena do CS, a 

violência  é  transmitida  por  meio  da  luta  com  armas  e  facões  e  entre  terroristas  e 

contraterroristas. No cena do jogo  The  Sim’s, o ladrão usa a arma para assaltar. Na  (re) 

interpretação de Resident Evil, novamente a violência é  mostrada por meio dos personagens 

que devem matar, seqüestrar e, além disso, surge um vírus (letal) fictício, que foi criado para 

o jogo Resident Evil. Em Star Wars, a cena de derrota se faz por meio de espadas e isso é 

mostrado por eles. Super Mario Galaxy é um jogo sem grandes cenas de sangue, no entanto, 

transpõem para o teatro uma cena violenta: o sequestro.

Dessa forma, os cinco grupos  encenaram situações diversificadas de violência. 

Há  uma  necessidade  de  vivenciar  esse  confronto  corporalmente,  teatralmente.  Apesar  de 

terem informado o gênero luta como o menos favorito, esse aspecto entra nos cinco jogos 

escolhidos para vivenciarem a técnica do efeito de distanciamento, mesmo que alguns não 

sejam enquadrados no genêro de luta ,como os games The Sims e Super Mario Galaxy.

Os alunos almejam uma sociedade organizada com uma polícia que os proteja. 

Representam a violência em atitudes associais, mas buscam a não violência. Refletem que as 

guerras,  as  armas,  o vírus letal,  algumas  profecias  e  crenças  estão destruindo o mundo e 

acreditam que só  por  meio  da educação  a  sociedade poderá  ser  menos  violenta.  Quando 

vivenciam o “teatro associal”,  como chamava Brecht,  são levados a refletir,  e  a crítica  é 

instaurada.  Imitando  os  modelos  associais,  experimentam  comportamentos  que  levam  à 

realidade e solicitam uma manifestação, uma tomada de decisão. Brecht pretendia, por meio 

dos efeitos de distanciamento, provocar um processo de aprendizagem em que a relação entre 
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indivíduo e coletivo fosse submetido a um exame. Atuando, o jovem seria espectador de si 

mesmo.  Poderia  influenciar  socialmente  e  levaria  a  tomadas de decisão e  a  mudanças  de 

determinadas  atitudes.  Nessas  ações  associais,  os  alunos  experimentam  no  teatro  um 

comportamento “negativo”.  Ao vivenciarem o efeito de distanciamento, se afastam para que 

possam mudar ou refletir  os valores e as situações que são veiculadas pelos conteúdos dos 

games.

Brecht cria uma teoria de aprendizagem que poderia se apoiar na nova  abordagem 

pedagógica  de Giroux (1997),  que  se  apresenta  em relação ao  conhecimento  socialmente 

construído.  Declara que conhecimento é um fenômeno político-social, podendo ser estudado 

de forma significativa quando conectado às diversas redes  nas quais o individuo está inserto. 

O  autor  estrutura   dois  conceitos  rotulados  de  macro-objetivos  e  micro-objetivos.    A 

flexibilidade  dessa  abordagem  torna  mais  fácil  avaliar  os  diferentes  tipos  de  objetivos 

educacionais  com  diferentes  formas  de  aprendiazagem,  normas  e  valores  socialmente 

construídos.  Os objetivos específicos (micro-objetivos) de um curso seriam fomentados ou 

ligados à riqueza política e à complexidade social da interação entre o que é aprendido na 

escola e a experiência da vida cotidiana.

Nessa  metodologia  proposta  por  Giroux,  (1997),  o  desenvolvimento  de   um 

macro-objetivo  busca  a  idéia  de  educar  para  a  humanidade  e  melhor  condição  da  raça 

humana.  Propõe  uma  metodologia  que  vai  além  das  vidas  particulares  dos  educandos, 

enfatizando  o  sentido  político,  não  no  sentido  literal  do  termo,  mas  oferecendo  uma 

metodologia que lhes permita compreender e olhar para a sociedade de maneira ampla em 

aspectos políticos, sociais e econômicos. Isso significa possuir os instrumentos cognitivos e 

intelectuais que permitam uma participação ativa na sociedade. Giroux (1997, p. 86) esclarece 

como trabalhar por meio de uma aprendizagem que aborda macro-objetivo e micro-objetivo:

Os macro-objetivos oferecem um sistema de classificação 
destinado a ajudar estudantes e professores a irem além das 
noções de aprendizagem limitadas pelos parâmetros de uma 
determinada disciplina ou curso. Ainda mais importante, a 
distinção entre macro e micro-objetivos permite que os 
educadores usem objetivos diversos a fim de explorar o 
relacionamento entre as experiências escolares dos estudantes e 
às forças sócio-políticas que moldam a cultura dominante.
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Os macro-objetivos aos quais se refere Giroux (1997) podem ser praticados na 

disciplina Arte através da vivência artística de maneira ampla, inserindo uma função social 

àquilo que seria somente “arte pela arte”, uma prática pedagógica que visa a uma educação 

crítica e redimensiona o papel da Arte na educação, acrescentando-lhe um novo elemento. O 

aluno, ao mesmo tempo em que aprecia,  produz e cria produtos culturais  e pode também 

refletir sobre eles.  Vivenciando o prazer de atuar, pode aprofundar a realidade social em que 

está  inserto.  Discutindo  e  trocando  idéias,  pode  olhar  a  sociedade  de  outra  maneira, 

aprendendo a repensar criticamente obras e produtos que habitualmente fazem parte de suas 

vidas. Com o advento da internet e dos variados programas de computador, é possível fazer-se 

ver  e  ouvir  no  ciberespaço.  Lipovetsky  e  Serroy  (2009,  p.260-261)  enfatizam  que  “o 

ciberespaço é apresentado como um instrumento que ajuda a renovar e a aprofundar o espaço 

democrático,  a restituir  o poder à sociedade civil,  a tornar os cidadãos mais abertos, mais 

críticos, mais livres, podendo chamar de ‘teledemocracia’”. Por meio da internet, possibilita-

se um julgamento permanente sobre governantes, a denúncia e o controle de suas ações. Esses 

autores atentam para a importância da triagem das informações, da interpretação de conteúdos 

em  grande  quantidade.  Sem  formação  inicial  e  competências  intelectuais,  a  abundância 

informacional apenas cria confusão, o zapping do turismo intelectual. Essa tela hipermoderna 

só realizará suas potencialidades se a presença dos pais e professores for real, promovendo a 

tela assistida(Op. Cit., p.262).

3.3.3 Questionário (após as vivências teatrais)

A  aplicação  deste  questionário teve  por  objetivo  comparar  quais  atividades 

realizadas no curso “Teatro e Games” foram mais signicativas na percepção dos  alunos. Dos 

25 alunos integrantes da pesquisa, somente um não respondeu ao questionário pelo fato de ter 

abandonado a escola no meio semestre.  O questionário se mostrou instrumento valioso para 

comparar informações e respostas. Por meio dessa técnica, foi possível levantar dados e fatos 

que esclarecem pontos importantes para a pesquisa. Assim, dividimo-la em quatro blocos, 

descrevendo os seguintes pontos:

a) Qual atividade promoveu mais prazer nos alunos: fazer teatro ou jogar games?
b)  Qual a técnica que os alunos mais gostaram de vivenciar: Brecht ou Boal?
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c)   Como foi a adaptação do game no teatro?
d)  Você modificou a maneira de ver o jogo após a vivência teatral?
e)   Como foi a avaliação dos alunos sobre o curso Teatro e Games?

3.3.3.1 Apresentação e análise dos dados coletados por meio do questionário

a) Qual  atividade  provocou  mais  prazer  aos  alunos:  fazer  teatro  ou  jogar  no 

computador?

Os alunos, nesta pergunta, se dividiram igualmente: 50% afirmaram que o teatro 

havia  provocado  mais  prazer,  enquanto  os  outros  50%  preferiram  jogar  no  computador 

(Gráfico  15). Para aprofundar e conhecer os aspectos que geraram essa resposta dos alunos, 

resolvemos   perguntar  por  que   foi  melhor  jogar  games ou  fazer  teatro  (Quadro  I). 

Registramos  as frases dos alunos, demonstrando o porquê de preferirem game ou preferirem 

teatro. 

Tabela 6

Razões dos alunos que preferiram jogar game
• Não gostam muito de teatro;

• Prefiro os jogos, porque jogar é mais divertido, prático, rápido, produtivo e  

mais esquemático;

• Melhores efeitos visuais, sonoros e jogabilidade;

• Poder e luta e competição;

• Mais ficção, liberdade;

• Realidade;
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• Interação com todo mundo, mais perfeição;

• Facilidade de expressão;

• Oportunidade de jogar através de um personagem sem precisar vivê-lo;

• Oferece liberdade para fazer coisas que eu não faria na vida real;

• Oferece mais liberdade;

• Sente-se mais à vontade;

• Oferece maior fantasia;

• Não passa vergonha;

• Pode interagir com o  mundo e jogar com seus amigos.
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Tabela 7

Razões dos alunos que preferiram fazer teatro
• Foi gratificante representar do que gosto para os outros;

• Desenvolvi  a expressão;

• Na  área teatral há maior liberdade de atuação;

• Porque  as discussões são formas  úteis para o dia a dia;

• Porque  preferi vivenciar e ‘fazer algo real que servirá para a vida real’;

• Porque nunca participei de uma experiência com teatro;

• O fato de os “atores”(nós) refletirem sobre o ‘sentido’ do jogo;

• A  liberdade de modificar o jogo de acordo com a minha vontade;

• É  legal se ver atuando um game;

• Resultou  em uma experiência nova;

• Estimulou  a criatividade;

• Propiciou  reflexão e responsabilidade;

• Já  gostavam de teatro há muito tempo, só não tinham oportunidade de  

vivenciar;

• Interagi  melhor com a turma, pelo intercâmbio e liberdade na hora de  

encenar;

• Por  ser algo novo em minha vida.

Descritas as razões de preferência pelas atividades, analisamos, em primeiro 

lugar,  as  respostas  que  foram comuns  aos  dois  temas.   Verificamos  que,  nas  duas 

atividades, os alunos registraram que tanto o teatro como o game lhes dá mais liberdade 

e  interação  com os  colegas.  De  acordo  com Huizinga,  (2008),  a  liberdade é  uma 

característica do jogo em seu sentido lato. Para o indivíduo adulto e responsável, o jogo 

poderia ser dispensável, pois só se torna uma necessidade na medida em que o prazer 

por ele provocado se transforma numa necessidade. Esse autor menciona também o jogo 

de ser outro, que se enquadra tanto no teatro como no game. O jogo de tornar-se outro é 

considerado  pelo  autor  uma  atividade  livre,  desligadas  de  interesse  material.  Além 

disso, promove a formação de grupos sociais com tendência a rodearem-se de segredo e 

a sublimarem sua diferença em relação ao resto do mundo por meio de disfarces ou 
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outros  meios  semelhantes  (Op.  Cit., p.  16).  A formação  de  grupos  a  que  se  refere 

Huizinga (2008) pode-se considerar como o fator interação que foi mencionado pelos 

alunos tanto no jogo como no teatro. Outro ponto a ser comentado  foi a razão apontada 

que  no  game   o  aluno teve  facilidade de expressão.  Esse aluno foi  observado pela 

pesquisadora e notamos que o mesmo apresentava uma timidez e certo nervosismo em 

cena. A facilidade de expressão nos jogos seria um contra-senso, já que o teatro é que 

promove esse tipo de expressão. No entanto, aceitando a individualidade de cada um, o 

desenvolvimento da expressão estaria sendo mais facilitado para esse aluno por meio 

dos  games.  Além disso,  o  gênero  de  game  RPG,  assinalado  pelos  alunos   como o 

favorito,  é  apontado  por  Bittencourt  e  Bittencourt  (2009)  como  facilitador  da 

aprendizagem  contextualizada  e  mais  significativa,  estimulando  a  imaginação  e  as 

habilidades de leitura e escrita. 

Em relação ao teatro, verifica-se que foi algo novo em suas vidas, puderam 

vivenciar técnicas reais e não virtuais que servirão para suas vidas. Quanto a esse fato, 

Brecht (1978) discursa sobre o prazer e a alegria que o teatro pode trazer, mas anseia 

que  o  espectador  reflita   para  que,  após,  a  seu  critério,  adote  uma  atitude  de 

transformação. O teatro didático foi feito para ser praticado nas escolas e sua principal 

função é a educação dos participantes como um processo; é o que poderíamos chamar 

de teatro-processo. As teorias do teatro didático possibilitam a aprendizagem enquanto 

os alunos atuam. E Brecht (1978, p.76) esclarece a razão do seu  teatro didático:

O palco principiou a ter uma ação didática. O petróleo, a 
inflação, a  guerra,  as lutas sociais, a família, a religião, o trigo, 
o comércio de gado de consumo passaram a fazer parte dos 
temas do teatro. [...].  O teatro passou a oferecer aos filósofos 
uma excelente oportunidade, oportunidade, aliás, aberta apenas 
a todos aqueles que desejavam não só explicar como também 
modificar o mundo.

Para esse autor  (Op.Cit.,  1978)  uma atuação didática  supõe  atuar  nesse 

mundo e modificá-lo.   Nosso aluno quando afirma que “fazer algo real que servirá  para 

a vida real” está se referindo a uma educação mais humanista.  Esse autor (Op.Cit., 

1978) almejava oferecer aos alunos um teatro  que estivesse sempre em movimento, em 

constante mudança.  Procurava uma teoria com princípios  ligados à busca de temas e 

assuntos que envolvessem a vida,  a história, a sociedade e  as novas tecnologias. 
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Acreditamos que isso é fazer com que o teatro didático venha a ter uma 

função social. Esse movimento deveria estar  ligado à vida e ao cotidiano das pessoas. 

Assim,  quando  nosso  aluno  mencionou  que  o  teatro  proporcionou   “liberdade  de 

modificar  o jogo de acordo com a minha vontade”, sugeriu uma proposta aberta de 

teatro. A possibilidade de o aluno modificar um tema, de acordo com sua vontade  e 

fazer diferente, abre horizontes, espaços de autoria. 

McLaren (1997) afirma que o educador crítico, adotando teorias dialéticas, 

reconhece os problemas da sociedade como fazendo parte do contexto entre indivíduo e 

sociedade. A ligação entre essas duas partes  permite ao pesquisador em educação ver a 

escola não simplesmente como uma arena de doutrinação ou socialização ou um local 

de instrução, mas também como um terreno cultural que confere  poder ao estudante e 

promove a autotransformação ( Op.cit., p. 200).

Aos alunos que preferiram o game como uma  atividade  que provoca mais 

prazer, vale ressaltar a afirmação de um deles: “o game oferece   liberdade para fazer 

coisas que não faria na vida real”. Essa afirmação envolve uma  polêmica conhecida em 

relação aos games. 

 Huizinga  (2008,  p.236)  esclarece  que  “o  jogo está  fora  do  domínio  da 

moral, não é em si  mesmo nem bom nem mau”.  A lógica é incapaz de oferecer-nos um 

ponto de apoio. Resta somente a nossa consciência moral,  que nos dará a resposta para 

debater esse tão  conturbado assunto. 

Nelson Rodrigues dizia que colocava em suas peças o que todos no fundo 

pensam, mas não tem coragem de manifestar, dizer ou fazer. Colocava o lado obscuro 

do ser humano.  Nunes (1994) aponta que os personagens rodrigueanos são movidos 

pelas forças mais legítimas da natureza humana: aquelas derivadas do instinto. Nelson 

Rodrigues  estava  interessado  no  lado  escuro  da  natureza  humana.  Existe  nos 

personagens um mórbido prazer em transgredir regras. O dramaturgo não tem respostas 

à batalha moral da humanidade. Somente transpõe para o palco a dura realidade dos 

seus personagens dominados pela violência da paixão, pela obsessão e pela loucura. 

Assim  como  afirmam  Huizinga  (2008)  e  Nunes  (1994),   “não  existem 

lógicas para a transgressão de fazer coisas que não faria na vida real,  é o lado obscuro 

da natureza humana”.

b) Qual a técnica que os alunos mais gostaram de vivenciar: Brecht ou Boal
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Os alunos, nessa questão, se dividiram igualmente: 50% responderam que 

gostaram de trabalhar com Boal e 50% , com Brecht (Grafico nº 16). Para apurar melhor 

porque gostaram de vivenciar  os respectivos autores,  aprofundamos esta pergunta e 

relacionamos  o que os  alunos comentaram em relação a  cada  um dos dramaturgos. 

Descrevemos os comentários dos alunos sobre as vivências com os respectivos autores. 

Tabela 8

Relação dos comentários dos alunos na vivência da técnica do TO de Boal

• Me ajudou a ver as dificuldades das pessoas, foi uma experiência muito boa;

• No Boal, refleti mais no palco, representando;

• Refleti mais, pois modificamos o jogo ao representar;

• Foi mais interativo,  porque pude refletir mais  e porque conversei com os  

meus colegas e interagimos mais;

• Fiz o jogo da maneira de que gostaria;

• Porque eu nunca tinha pensado em modificar o jogo. No Boal refleti Tb;

• Boal (não respondeu porque);

• Refleti mais, quando fiz teatro na parte do Boal;

• Porque foi divertido;

• No Boal,  no teatro, quando tive que montar a peça modificada;

• No Boal, exercitei mais a reflexão porque encenei e recriei de outra forma;

• Porque  fui capaz de modificar o jogo para o que eu gostaria que  

acontecesse, e isso gera maior apreciação;

• Na encenação do Boal é o momento perfeito;

• Porque eu fiz a cena do meu jogo( Mateus Queirós, CS);
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• Oportunidade de expressar, pois  posso modificar o jogo para que fique do  

meu jeito;

• Refleti no Boal sendo criador do jogo novamente;

• No teatro me fez refletir mais sobre o jogo com Boal;

• Refleti no Boal,  é que pude perceber mais;

• No Boal, refletimos mais, já que mudamos com a representação.  

Mantivemos a base do jogo e pensamos em coisas que nunca refletimos  

anteriormente.

Os  alunos  que  preferiram  vivenciar  a  técnica  do  Boal  mencionaram, 

basicamente, que foi uma experiência que os ajudou “a refletir sobre assuntos que nunca 

tinham pensado  como  conflitos  sociais,  situações  e  pessoas”. Além disso,  puderam 

“recriar e modificar os conteúdos dos games da forma de que gostariam”. Isso foi, de 

certa forma, viável porque representaram por meio do teatro. Lembraram também que 

ao interagirem com os colegas nos trabalhos de grupo, nas discussões para a elaboração 

das cenas e dos roteiros, a reflexão foi intensificada.

Tabela 9

Relação dos comentários  sobre a vivência de Brecht
• A minha reflexão foi exercitada nos (ED) de Brecht, pois tivemos que refletir  

sobre o jogo e passar uma mensagem positiva;

• Ofereceu maior reflexão;

• Tive liberdade de colocar coisas no programa Movie maker;

• Porque utilizei  de uma maneira mais prática o computador. Para a reflexão em  

Brecht tive que fazer a relação entre o jogo e a vida real;

• Na reflexão preferi Brecht, pois usando o Movie maker pensei mais na frase;

• Brecht (não respondeu porque);

• Refleti mais, pois me fez pensar como foi importante esta técnica no teatro para  

pensar os problemas da população como meio de comunicação da época;

• Refleti no efeito de distanciamento em pensar as frases;

• Refleti  com os efeitos  de distanciamento,  pois me fez ver o jogo de maneira  

diferente;

• Possibilitou um espaço de reflexão pessoal, estende-se além do teatro. O Brecht  
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me causou uma reflexão total sobre o jogo, além de levantar um ponto chave  

relevante;

• Refleti mais no Movie maker com a ‘feitura’ das frases;

• A técnica nos permite trazer uma questão que está na peça para a realidade;

• Refleti  no  Brecht,  pois  teve  que  haver  um  entendimento  entre  o  grupo  e  

discutindo me  fez pensar mais;

• Porque nos leva mais a pensar de problemas sociais;

• Porque explicita o alicerce ideal da peça;

• Porque é importante refletir  sobre o jogo, ao executar  o trabalho no movie  

maker tem que pensar o que vai dizer para passar a mensagem.

Quanto à vivência com a técnica de Brecht, os alunos comentaram que o 

trabalho  de  elaborar  frases  para  criar  os  efeitos  de  distanciamento  fez  com  que 

“pensassem  na  relação  entre  os  conteúdos  do  game  e  a  vida  real”. Esse  trabalho 

possibilitou um espaço de reflexão pessoal e  coletivo. As discussões, para chegarem a 

um consenso, no momento de elaborar as mensagens no  Movie maker, abriram espaços 

para  pensar  mais  intensamente  nos  problemas  sociais.  Vale  destacar  também que a 

elaboração  da  edição  no  computador  foi  um  ponto  positivo,  segundo  comentários: 

“Utilizei  de uma maneira mais prática o computador. Para a reflexão em Brecht tive 

que fazer a relação entre o jogo e a vida real; Na reflexão, preferi Brecht, pois usando o 

‘Movie  maker’ pensei  mais  na  frase;  Porque  é  importante  refletir  sobre  o  jogo,  ao 

executar o trabalho no ‘Movie maker’ tem que pensar o que vai dizer para passar a 

mensagem”.

Outros dois comentários seriam também importantes destacar em relação ao 

trabalho com Brecht: “possibilita um espaço de reflexão pessoal, estende-se além do 

teatro; Brecht me causou uma reflexão total, sobre o jogo, além de levantar um ponto 

chave relevante”.

As declarações dos alunos demonstram o quanto a metodologia de Brecht e 

Boal contribuiu para pensarem e modificarem a maneira de verem os conteúdos dos 

games.  Koudela  (1999,  p.62)  salienta  que  “o  objetivo  principal  do  jogo  de  ação 

brechtiano  não  é  o  de  levar  o  aluno  a  aprender  um conteúdo  específico,  mas  sim 

ensinar/aprender o jogo dialético de raciocínio, como participante de um processo de 

conhecimento”.  Colocando os alunos como observadores e atores no jogo teatral, essa 

prática torna-se a própria dialética.  E esclarece (Op.Cit.,  1991, p. 16), “a dialética é 
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caracterizada como método de ação e pensamento. Nesse sentido, o teatro didático é 

concebido como modelo para uma relação dialética entre teoria e prática”. 

Vale lembrar que Brecht coloca em prática o aprender, fazendo. Quando o 

aluno é atuante, necessita construir os gestos que irão caracterizar o personagem. E esse 

estudo é feito pelo aluno com liberdade para criar as atitudes gestuais.  Percebem as 

contradições sociais, as injustiças e isso tem a possibilidade  de exercer  uma reação no 

aluno.

Não se  trata  apenas  de tornar  o  teatro  agradável,  de  ver  e  fazer,  pois  é 

preciso ir além. Na concepção de Boal (2009, p.164), “é tratar de descobrir a verdade 

escondida  atrás  dos  nossos  hábitos  mecânicos  de  pensamento  e  comportamentos 

repetitivos do dia a dia. A prática não é tratar de dizer: façam isto ou aquilo, mas se 

fizéssemos isto ou aquilo, como seria?”.

A importância de produzir e criar é que fez com que cada aluno se sentisse 

um autor  ou  co-autor.   Consomem produtos  culturais,  mas  também são capazes  de 

produzir arte.  As técnicas que estes dramaturgos nos deixaram propiciaram uma nova 

forma de fazer teatro na educação.  Por meio da técnica dos efeitos de distanciamento de 

Brecht,  os  alunos  criaram  e  recriaram  cenas retratando  acontecimentos  sociais  e 

humanos.  Sentiram  uma  necessidade   de  “estender-se  além  do  teatro”,  conforme 

comentário do aluno. Não consideraram naturais algumas situações ou personagens do 

game. Desconfiaram, observaram e fizeram críticas construtivas.  Os alunos realizam 

um movimento dialético ao trabalhar no Movie maker quando criam as frases nas cenas 

dos  jogos  interpretadas  por  eles.  Brecht  (1992,  p.71)  exemplifica  esse  movimento 

dialético em um trecho de sua peça didática “A Exceção e a Regra”,  quando há uma 

interrupção com a entrada do coro a cantar: 

Observem com atenção o seu comportamento.

Devem estranhá-lo, embora não seja estranho

Achá-lo inexplicável, embora seja usual

Incompreensível, embora seja a regra.

Devem desconfiar de tudo

Até do menor pormenor

Mesmo que lhes pareça insignificante.

c) Como foi a adaptação do game no teatro?
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Constatamos que apesar de apontarem o prazer de trabalhar com  games e 

teatro, foi, por outro lado, bastante trabalhoso negociarem o seu game favorito para ser 

encenado. Alguns tiveram que abrir mão do seu  game em favor de outro, chegando à 

conclusão de que não deveria ser o favorito de nenhum deles, mas sim do interesse de 

todos. Esse acordo foi benéfico e criou uma aprendizagem de negociação favorável para 

a vida. Para elaborar as cenas ou fazer os efeitos de distanciamento, era necessário que 

os  alunos  discutissem  entre  si,  pois  só  assim  chegariam  a   um  consenso  para  a 

concretização da tarefa. Esse aspecto foi importante para a realização deste trabalho. A 

socialização  foi  então  exercida   de  forma  prática.  Além  disso,  puderam  apreciar,  

produzir e contextualizar o  game no teatro,  princípios  esses básicos da metodologia 

proposta por Koudela (2002) para o ensino de Teatro.

Tabela 10

Respostas sobre a adaptação do game ao teatro

• Precisa entender bem o game;

• Encenamos o game com uma cena;

• Ver e conhecer a história;

• Ficar com o personagem que tem mais afinidade e nos dividimos por nossos  

jogos favoritos;

• Pensamos como o jogo foi feito e tentamos encená-lo no teatro;

• Conversamos entre nós;

• Resumimos bastante o jogo;

• Usamos roupas e equipamentos para dar realidade;

• Conversando com o grupo;

• Mudando algumas partes do game;

• Reproduzindo as ações com base na história geral do jogo, como quando o  

‘herói’ vai atrás do “vilão” para salvar a princesa. Mario;

• Não foi difícil,  pois The Sims é um jogo que imita a realidade,  tentamos  

representá-lo  de  uma forma fiel  quando  foi  para  encená-lo  no  original,  

como era o jogo;

• Tentando imitar o jogo;



114

• Trazendo o clima e o aspecto sombrio do jogo para o palco (CS);

• Dando mais interatividade ao jogo;

• Conhecimento prévio do jogo aliado à criatividade de representar pontos  

chaves do jogo;

• Incorporamos o personagem;

• Tentando agir como os personagens;

• Utilizando técnicas do Boal;

• Eu já havia jogado então eu sei como devia atuar;

• Sintetizamos os aspectos principais do jogo e criamos uma pequena história  

com base nisso e no número de alunos disponíveis (alguns alunos que não  

eram do grupo ajudaram na encenação dos outros);

• Integrando  o  aspecto  principal  do  jogo  e  fazendo  uma  representação  

concreta baseado em idéias dos diferentes alunos.

d) Você modificou a maneira de ver o jogo após a vivência teatral?

46%

54%

Gráfico 17 - Alunos que modificaram a maneira de 
ver o jogo após a vivência teatral

Sim

Não

Como vimos nas questões levantadas anteriormente, a vivência teatral com 

os autores Brecht e Boal propiciou aos alunos a reflexão sobre seus jogos favoritos. Dos 

entrevistados, 54% responderam que  não modificaram a maneira de ver o jogo, e 46 % 

responderam que modificaram.  Consideramos que este percentual de 46% é uma média 

satisfatória  e  bastante  positiva.   Pelas  observações  da  pesquisadora,  surgiram 

comentários em sala  significativos como, por exemplo: “modifiquei a minha maneira 

de ver o jogo de maneira geral, nos aspectos visuais e morais”.  Outro aluno comentou 

que, após as conversas de sala, ficou pensando “por que precisamos de tanta violência e 

por que fazem tanto sucesso e se é necessário esse aspecto nos jogos”. Outro aluno 
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afirmou que modificou sua maneira de ver o game e, no aspecto da violência, percebeu 

que  são  voltados  para  essa  ocorrência  a  maioria  dos  jogos.  Ainda  outro  aluno 

mencionou que os jogos deveriam ter mais ação e mais interatividade. Os debates e os 

diálogos são imprescindíveis para que se explanem as opiniões, mas também aprendam 

a ouvir o outro. A problematização  de um conteúdo com  troca de idéias, comentários e 

discussões  é  necessária  para  que  a  reflexão  conduza  ao  processo  de  aprendizagem. 

Essas eram as preocupações de Brecht (1978) e  de Boal (1980) como educadores de 

teatro.

e) Avaliação dos alunos sobre o curso de teatro e games.
A avaliação descrita a seguir, nos ajuda a depreender os pontos que foram 

marcantes da vivência que os alunos tiveram em relação ao trabalho de teatro e games 

em sua totalidade. Para analisar os depoimentos, recorremos às categorias propostas por 

Huizinga (2008): sociais, emocionais, éticas e estéticas. 

O  aspecto social foi  o  ponto  mais  mencionado  em  relação  aos  outros. 

Extraímos alguns depoimentos que ilustram o comentário realizado: “um ponto positivo 

é poder atuar com o colega, discutindo; também fiz novos amigos; trabalhar com os 

colegas foi muito legal; a integração como grupo foi ótima; fiz muitos colegas; trabalhar 

com os colegas foi muito  divertido;  ajudou-me a conhecer  outras pessoas de outras 

turmas”. Nessa idade, os alunos sentem a necessidade de pertencer a um grupo. Com as 

relações sociais, vão elaborando suas questões afetivas e emocionais. Huizinga (2008) 

esclarece que o jogo é um elemento existente antes da própria cultura, uma vez que tem 

um sentido próprio. A noção de jogo abrange o que chamamos ‘jogo’ entre os animais, 

as crianças e os adultos: jogos de força, destreza,  sorte, adivinhação, exibições de todo 

gênero. Para esse autor, é um elemento básico da vida e com significação social. 61%, 

dos alunos participantes da pesquisa preferem jogar com amigos e 39% preferem jogar 

sozinhos (Gráfico nº 14).  Assim, a maioria busca seus pares e a identificação com o 

outro. Com a socialização propiciada pelo jogo outros aspectos, como o emocional, se 

apresentam como um fator importante na vida dos indivíduos. 

O aspecto  emocional foi claramente identificado pelo depoimento de um 

aluno: “eu gostei de vivenciar a emoção do jogo; fui ficando mais a vontade a medida 

do trabalho e vi que não era um bicho de 7 cabeças”. Analisando os jogos preferidos, as 

histórias apresentadas nos games e no teatro, depreendemos o quanto eram carregadas 
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de emoções e entusiasmos. Esses aspectos também foram levantados pelos alunos no 

bloco  dos  jogos  preferidos  em relação  à  pergunta  quais  desejos  e  emoções  o  jogo 

desperta.   Os jovens mencionaram que os desejos e as emoções que o jogo desperta 

são:  alegria,  raiva,  prazer,  determinação,  ansiedade,  ser  o  melhor,  competição, 

excitação, ser forte, ter poder e jogar cada vez mais. 

Os alunos identificam-se com os personagens, com as situações de medo, 

angústias, perdas, mas que são contrabalançadas por situações de afetividade, alegrias, 

conquistas e segurança. Jobim (2003, p.108) explica que “as histórias são alimentos da 

alma e é por isso que não deixamos de contá-las sempre e de novo”. Talvez as histórias 

sirvam para curar nossos males interiores e tornar o mundo um lugar melhor para se 

viver. Esse comentário feito pela autora é fundamental no sentido de buscarmos sempre 

histórias  em  que  possamos  experimentar  conscientes  ou  inconscientemente  nossas 

emoções  e  afetos.  O aluno,  quando  tem a  possibilidade  de  mudar  o  curso  de  uma 

história, está curando alguma situação vivida.

Por isso, a vivência de uma história contada no game ou no teatro representa 

uma  experiência  a  ser  desenvolvida  para  apaziguar  os  sentimentos  próprios  da 

existência humana. Huizinga (2008) enfatiza que, nas sociedades primitivas, verificava-

se a presença do jogo, tal como nas crianças e nos animais e que desde a origem, nele se 

verificam  características  lúdicas   carregadas  de   tensão,  movimento,  mudanças, 

solenidade,  ritmo,  entusiasmo.  Na fase mais  tardia,  o jogo se encontra  associado  à 

expressão  de  alguma  coisa  da  vida,  da  natureza.  Adquire  uma  forma  poética,  uma 

capacidade  criadora.  Essa  capacidade  criadora  foi  vivida  pelos  alunos  por  meio  do 

teatro  nas  cenas  (re)  interpretadas  por  eles  de  seus  games favoritos.   A  atividade 

criadora pode estar ligada ao elemento estético e este será abordado em seguida. 

A categoria estética, apesar de não ter sido mencionada na avaliação final, 

foi  abordada e comentada no bloco do lazer.  Os alunos indicaram os efeitos visuais 

como  o aspecto que mais lhes chamou a atenção nos games (Tabela 1). Os games nos 

apresentam, por meio de efeitos visuais,  uma forma de  estética comparada com a de 

um espetáculo.  Cada vez  mais,  os  criadores  e  produtores  de  games investem nessa 

aparência.  Atualmente,  filmes em 3D são a  coqueluche do momento.  Todos querem 

sentir  emoções  diferentes  e inusitadas.  Os jovens têm necessidade de adrenalina,  de 

alucinar  nas imagens, “de experimentar a embriaguez dionisíaca, de arrancar-se de si 

próprio e da banalidade dos dias” (LIPOVETSKY e SERROY, 2009, p. 78).  
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Os alunos tomaram contato com uma estética  singular e transformadora, 

como a  brechtiana, por meio  da  vivência  crítica dos conteúdos dos games. Por meio 

de diálogos, troca de idéias, comentários e  questionamentos, os alunos puderam buscar 

contextualizar a  sua realidade.  A  estética no teatro é vista por Brecht por meio do 

efeito  de  distanciamento.  É  um  recurso  estético  em  que  se  consegue  ensinar 

dialeticamente.  Para  Brecht  (1967),   era  fundamental  dar  um  sentido  de  prazer  e 

diversão ao seu teatro. Esse autor afirma que é possível um prazer artístico fundado no 

princípio do distanciamento. Pelos depoimentos dos alunos podemos apreender o que 

significou  o  trabalho  com Brecht,  especificamente  os  efeitos  de  distanciamento:  “A 

atividade  no  movie  maker foi  divertida  e  o  efeito  de  distanciamento  me  chamou  a 

atenção para os problemas que ignoramos enquanto estamos dispersos nos jogos, como 

violência e desrespeito com os pais”. Essa escrita do aluno nos aponta que um recurso 

estético pode levar a uma reflexão ética.  Era uma das preocupações  do dramaturgo, 

estética aliada à ética. 

O último aspecto a ser abordado, o  ético, foi vivenciado pelos alunos por 

meio  das  técnicas  de  Boal  e  Brecht.  Esse  aspecto  era  uma  preocupação  dos  dois 

dramaturgos.   Nos depoimentos  dos alunos apreendemos as seguintes descrições: “o 

melhor do teatro foi poder escolher o game favorito e discutir sobre ele, podendo aplicar 

as técnicas do Boal e Brecht e proporcionar certo realismo; um ponto positivo é poder 

atuar  com o  colega  discutindo  e  percebendo  suas  idéias  e  seus  valores  morais,  as 

ideologias  dos  jogos;  o  ambiente  propiciou  a  observação,  por  minha  parte,  carrego 

comigo uma experiência nova que poderá ser aproveitada no futuro; poder aplicar as 

técnicas de Boal e Brecht; a melhor parte foi a da atuação”. O cerne do trabalho com 

esses dois autores se apoiava nos valores e na ética, que são a função social e política 

da arte na educação e, especificamente, do teatro na educação. Se pensarmos em uma 

educação com esses princípios, devemos levar em consideração o papel do professor e 

da  sua  relação  com  os  alunos.  Esse  papel,  segundo  Arendt  (2009),  deveria  se 

desenvolver na relação com o mundo, com a vida. A crise na educação, segundo essa 

autora  está  em  renová-la  e,  para  isso,  seria  necessário  considerar  os  princípios  da 

educação  e  o  processo  de  estranhamento  do  mundo  (ARENDT,  2009,  p.  245). 

Interrompendo processos que contemplem a autoridade e a tradição, professores e pais 

deveriam ter uma atitude de volta ao conceito da autoridade e da tradição, que não são 
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mais considerados. A escola deveria ensinar como o mundo é, a sua realidade. E esse 

aspecto é descrito pelo aluno acima mencionado.

   Tabela 11

Comentários dos alunos da vivência teatral com o “ teatro e games”
• O melhor do teatro foi poder escolher o game favorito e discutir sobre ele  
podendo aplicar as técnicas do Boal e Brecht e proporcionar certo realismo;

• Um ponto positivo é  poder atuar com o colega discutindo e percebendo  
suas idéias e seus valores morais, as ideologias dos jogos;

• Ponto negativo foi ter pouco tempo para desenvolver diferentes idéias, já  
que é somente um semestre;

• Atividade com Movie maker foi ótima para despertar-se e não dispersar-se;

• Este trabalho com (mm) foi praticada a técnica efeito distanciamento;

• A atividade do (Movie maker) foi divertida e o efeito de distanciamento me  
chamou a atenção para os problemas que ignoramos enquanto estamos dispersos  
nos jogos, como violência e desrespeito com os pais. Também fiz novos amigos;

• Melhor  do curso foi o teatro. Eu gostei de vivenciar a emoção do jogo e  
refletir sobre a violência demonstrada nele. A aula de relaxamento também foi bem  
legal. O trabalho com o (mm) foi chato. Meus colegas se dispersaram. (a questão  
dos efeitos do mm em vez de se concentrarem no trabalho dos efeitos a reflexão em  
si);

• Foi maravilhoso, prazeroso e magnífico. A parte que mais gostei foi do mm  
aplicar a técnica de Brecht . Trabalhar com os colegas foi muito legal, mas fico  
nesta aula com pouco tempo para almoçar. É uma pena não escolher essa matéria  
novamente;

• Integração  como  grupo  foi  ótima.  Interatividade,  compartilhamento  do  
mesmo jogo, retratação do jogo pelo teatro.  O ambiente propiciou a observação,  
por  minha  parte.  Carrego  comigo  uma  experiência  nova  que  poderá  ser  
aproveitada no futuro;

• Fiz  muitos  colegas,  me  diverti  e  refleti.  Gostei  muito  da  parte  de  
relaxamento;

• Trabalhar com os colegas foi  muito divertido,  não gostei  muito de fazer  
teatro gosto só de assistir;

• A melhor parte foi a do relaxamento. Fui ficando mais a vontade a medida  
do trabalho e vi que não era um bicho de 7 cabeças;

• Ajudou-me a conhecer aspectos diferentes do jogo;

• Ajudou-me a ver o teatro de outra maneira nunca fiz um trabalho como esse  
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divertido e de conhecimento;

• O que mais gostei foi a possibilidade de poder atuar um game que eu gosto.  
Poder aplicar as técnicas de Boal e Brecht. A melhor parte foi a da atuação. A  
única coisa ruim foi o horário. Ajudou-me a conhecer outras pessoas de outras  
turmas  e  descobrir  novos  jogos.  Observei  que  os  colegas  gostam  de  jogos  de  
violência;

• A experiência de atuar que eu nunca tinha feito antes. O relaxamento foi  
uma parte boa. O resto foi criativo e legal;

• Foi  muito  bom  o  teatro  os  efeitos  no  computador.  Foi  interessante  e  
reflexive;

• O que mais gostei foi criar. Relacionar o game que gostamos e o teatro;

• O curso foi bastante produtivo.

 
Neste segundo momento, ressaltamos as vivências com as técnicas de Boal 

e de Brecht. Constatamos que os alunos, ao interpretarem as cenas dos games no teatro-

foro de Boal, recriaram aspectos que gostariam que fossem mudados. As situações de 

luta foram mencionadas  em todos os  games escolhidos,  inferimos  que essas “lutas” 

apontam um significado mais amplo e subjetivo e não estão relacionadas à violência 

propriamente dita. Trata-se das lutas para uma  sobrevivência mais digna, vencer os 

medos,  conseguir   coragem  e  bens  materiais.  Os  alunos  foram  além  da  simples 

interpretação  dos  aspectos  dos  games que  poderiam  ser  transferidos.  A  técnica  do 

teatro-foro permitiu refletirem assuntos que nunca tinham pensado, sobre as pessoas e a 

sociedade em geral. 

Na  vivência  de  Brecht,  constatamos  que  os  alunos  relacionaram  os 

conteúdos dos games com a vida real. Os aspectos estéticos, emocionais, sociais e éticos 

são vivenciados nas duas técnicas (Boal e Brecht). No entanto, é importante ressaltar 

que, nos games, os aspectos éticos são vivenciados de forma diferenciada, pois a ética 

não foi percebida de forma crítica como foi no teatro. No próximo capítulo realizamos, 

de forma mais ampla, as considerações acerca deste assunto. 
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CAPÍTULO IV

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diferente do teatro tradicional, que é um teatro feito com a finalidade de 

montar espetáculos, a proposta de teatro na escola visa oferecer ao aluno um processo, 

ou seja, um teatro-processo e não um teatro-espetáculo, que tem por objetivo somente a 

apresentação de um espetáculo no final do curso.  Koudela (1999, p.79) mostra essa 

diferença: a concepção do Teatro na Educação visa ao alargamento da função da arte na 

sociedade,  estimulando  a  atividade  cultural  como  forma  de  conhecimento  sobre  si 

mesmo e sobre a coletividade. O conceito de teatro que trabalha com técnicas de Brecht, 

utilizando o modelo de ação e os efeitos de distanciamento, pretende gerar um efeito 

desestabilizador.  Com  isso,  quebra  com  a  visão  tradicional  de  teatro  na  escola, 

embasado na exclusiva função de preparar um espetáculo para ser exibido em festas da 

escola.  Nesse cenário, Boal (1980) traz sua contribuição com o Teatro do Oprimido, 

que foi também trabalhado nesta pesquisa por meio das técnicas do teatro-foro.

O estudo consubstanciado desta pesquisa, intitulada “Teatro e Games: a (re) 

criação  dos  jovens de ensino médio”,  tentou fugir  da  expressão o “mal  olhado dos 

intelectuais”,  utilizada  por  Martín-Barbero  (2004).  Esse  autor  salienta  que  os 

intelectuais e cientistas da área social na América latina criticam as mídias e fecham os 

olhos, não buscando estudá-las mais a fundo. Adverte que estamos diante de uma nova 

geração, que se diverte com videogames, vê cinema na televisão, dança diante de telas 

gigantes de vídeo, brinca e faz trabalhos para a escola, ao mesmo tempo em que narra 

suas experiências em imagens de vídeo. Os games tornaram-se um “modelo de ação”, 

uma das técnicas já utilizadas por Brecht para as peças didáticas. 

Cabe lembrar que Koudela (1991) ressalta que o modelo de ação permite 

relacionar o texto ao cotidiano dos jovens. Esse texto pode ser de cenas isoladas ou de 

improvisações, uma vez que o importante é que seja transportado para ação prática, por 

meio da qual os alunos vivenciam e investigam as contradições sociais, bem como as 

atitudes associais. Os games foram, então, escolhidos como tema, como um modelo de 
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ação. Os alunos apreciam, produzem e contextualizam os conteúdos, (re) interpretando-

os. 

Assim,  como  objetivo  desta  pesquisa,  investigamos  como  os  jovens 

transferem  para  o  teatro  os  conteúdos  presentes  nos  games.   Para  atingirmos  este 

objetivo, foram elaboradas quatro questões de estudo propostas para a dissertação: a) 

quais os jogos eletrônicos preferidos pelos jovens?;  b) quais aspectos desses  games 

mais mobilizam esses jovens?; c) que aspectos dos games podem ser transferidos para o 

teatro, de acordo com os alunos?; d) em que medida os jovens conseguem realizar uma 

(re) interpretação dos conteúdos dos games num contexto de teatro? 

 Na primeira questão, objetivamente, as respostas foram bem diversificadas. 

Dos  vinte  e  cinco  alunos  participantes  da  pesquisa,  foram  anunciados  como  os 

preferidos  vinte  e  dois  games diferentes.   Somente  os  games Counter  Strike,  Final  

Fantasy e Super Mario Galaxy foram favoritos de dois (2) alunos. Abaixo, a lista para 

melhor visualização, contendo ao lado o gênero do game.

Tabela 12

Game Gênero
Age of empire Estratégia

Winning Eleven Futebol
Trackmania Corrida

Perfect World RPG
GTA San Andreas Ação, aventura
Ragnarök Online RPG
Paciência Spider Jogo de cartas (outros)

Priston Tale Estratégia, ação, RPG, guerra
Super Mario Galaxy (SMG) Estratégia (FP)
World of Warcraft (WoW) MMORPG

Zelda Majora’s Mask Ação, aventura
Shadow of the Colossus Ação, aventura

Final Fantasy   (FF) RPG
War of Ninjas Luta, aventura
Mini Fazenda Simulação rede social
Colheita feliz Simulação rede social

Kingdon Hearts RPG
Call of Duty Guerra (FP)

Bloons Estratégia
Counter Strike  (CS) Tiro/ação

Fallout 3 RPG
The Pretender Ação, aventura
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Para  elucidar  melhor  esta  questão,  comentamo-la,  a  seguir,  de  forma 

sucinta,  pois  acreditamos  que  tal  questionamento  foi  amplamente  respondido  no 

primeiro momento da pesquisa, no Capítulo III.  De acordo com o gráfico 12, ficou 

patente  que  o  gênero  mais  apreciado  é  o  RPG,  e  o  menos  apreciado,  o  de  luta. 

Escolhemos comentar também os gêneros dos três games mais apontados pelos alunos, 

que  foram:  Final  fantasy (RPG),  Super  Mario  Galaxy (estratégia)  e  Counter  Strike 

(tiro/ação).

 Considerando  o  gênero  RPG  (online), apontado  no  questionário  como 

preferido,  partimos  para  analisar  essa  modalidade  de  game e  formulamos  alguns 

comentários dos alunos para clarificar nossas considerações a respeito do fenômeno.

  O  RPG  é  uma  modalidade  que  abrange  textos  narrativos,  simulações 

lúdicas e jogabilidade. A jogabilidade, em um game dessa natureza, requer habilidades, 

perícia e competências técnicas por parte do jogador. Esse pode ser transportado para 

mundos  artísticos  e  pode interagir  com várias  pessoas  do mundo todo (GOUVEIA, 

2009).  As simulações (ou processos de simulação) afetam o jogador quando esse se 

identifica  com  os  personagens,  acarretando  situações  emocionais  que  desvendam 

interpretações, funcionando como um trampolim  às narrativas do  game ( ZAGALO, 

2009). 

Reportando-nos  às  falas  dos  alunos,  registradas  no  questionário  após  as 

vivências  teatrais,  percebemos  que  os  jovens  disseram que  os  games  propiciaram: 

“interação com o mundo”, “oferecem fantasia”, “mais ficção” e “liberdade”. Alguns, 

até  se  referiram a  esses  jogos  comentando  que:  “jogando,  não  passam vergonha”. 

Assim, podemos depreender que o gênero RPG, com narrativas, são mais significativos 

para os alunos por incluírem aspectos emocionais (Op.Cit., 2009) e cognitivos. Quanto 

à esse último   aspecto, Pierre Levy (1993, p. 22) considera  que a simulação é uma 

forma de estimular  a inteligência,  pois o jogador  erra  quantas  vezes  quiser e  não é 

repreendido por isso. 

Esses  simuladores  desenvolvem  capacidades  cognitivas  humanas  (visão, 

audição, raciocínio). Por intuição, a pessoa vai tentando acertar e é o que o jovem faz 

hoje, uma vez que prefere ir tateando até compreender a dinâmica do jogo e é assim que 

aprende, sem medo de errar. É, para ele, como se fosse um ensaio, haja vista que se 

aprimora a cada vez que erra. Muitas vezes, o conhecimento acabado que se apresenta 

aos jovens não é totalmente assimilado, pois não construiu o seu conhecimento errando 
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e  acertando.  Ou  seja,  na  prática,  quando  esse  jovem vive  a  experiência,  lembra-se 

posteriormente e compreende.

O  RPG  online,  por  apresentar  a  característica  da  simulação  aliada  à 

narrativa,  possibilita  ao  jogador  imergir  em  um  mundo  imaginário,  no  qual  ele 

interpreta  papéis  à vontade.  Pode escolher  entre  vários personagens e  interagir  com 

outros internautas em tempo real. No entanto, não é só para entretenimento que os RPGs 

são utilizados. O RPG é uma técnica muito utilizada para colocar os participantes em 

situações  de tomadas  de decisões  sem conseqüências  reais.   Grandes  empresas  têm 

utilizado os games em cursos, devido ao fator lúdico envolvido nos jogos, fazendo com 

que o aprendizado de determinado assunto seja facilitado (FERNANDES E DAZZI, 

2009).

Vale lembrar que Bittencourt e Bittencourt (2009) ressaltam a importância 

de  as  escolas  incluírem  os  games educativos  em  que  os  participantes  podem  ter 

experiências significativas para chegarem à construção do conhecimento. Esses autores 

ressaltam,  ainda,  que  o  grande  problema  é  que  o  jogo  incluído  na  educação  é  um 

‘remédio com sabor de morango’, pois esse sabor agradável é somente para facilitar a 

ingestão. Os jogos educativos mascaram os velhos métodos didáticos, uma vez que são 

meras  atividades  existentes  nas  velhas  apostilas  escolares,  maquiadas  com recursos 

multimídias.  É  preciso  ter  uma  fundamentação  pedagógica,  de  acordo  com  as 

tecnologias,  que  não  se  restrinja  a  copiar  apostilas  de  conteúdos  e  aplicá-las  no 

computador sob a forma de jogo. Para isso, exige-se uma equipe especializada em cada 

área para compor um game capaz de cumprir a sua tarefa, de forma que permita ao 

aprendiz vivenciar situações significativas. Esse argumento desses autores corrobora as 

respostas dos alunos sobre o que aprenderam com o jogo (pergunta g), conferidas no 

bloco dos jogos favoritos, relacionadas no primeiro momento. Os alunos mencionaram 

que  aprenderam  inglês  e  espanhol  (muitos  jogos  possuem  legenda).  Quando  a 

aprendizagem oferece uma função real, o aluno se motiva a querer aprender e buscar o 

conhecimento. Aprender um idioma por meio de uma história com a  qual se identifica é 

muito mais prazeroso do que outras formas descontextualizadas do interesse do jovem. 

Além disso, o gênero RPG, segundo depoimento de um aluno, propiciou: “perceber que 

existem  diversos  caminhos  para  resolver  problemas  e  que  é  preciso  prestar  muita  

atenção  para  não  errar  tudo”.  Dessa  forma,  ficam  atentos  às  narrativas  e  vão 

aprendendo naturalmente.
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O gênero  “estratégia”  (Super  Mario  Galaxy)  inclui  também simulação  e 

RPGs.  São  menos  complexos,  mas  seus  cenários  são  sedutores,  e  os  personagens 

casuais satisfazem a audiência (BRANCHER, 2009). O game é blindado com múltiplas 

direções e o  design é cheio de variações e criatividade. O jogo é difícil de terminar e 

isso é uma boa estratégia para captar a atenção de jogadores experientes e inexperientes, 

que não desistem até  apanhar  todas  as  estrelas  escondidas.  Vale  destacar  também a 

trilha sonora que foi já interpretada por vários artistas. O jogo faz muito sucesso e foi 

escolhido pelos alunos para ser encenado na vivência dos efeitos de distanciamento de 

Brecht. 

Quanto  ao  gênero  “tiro/ação”,  esse  foi  o  menos  votado,  porém o  game 

Counter  Strike  (tiro)  foi  o  mais  encenado.  Encontramo-los  nas  duas  modalidades 

teatrais: Boal e Brecht.  Nessa contradição, consideramos que preferem o gênero RPG, 

que exige maior concentração, jogabilidade e criatividade, mas também jogam bastante 

o  gênero  tiro/ação,  representado  pelo  Counter  Strike.  Observando  essa  incoerência, 

indagamos e fomos conhecer um pouco mais desse  game, jogando com os alunos em 

sala de aula e durante o jogo, um aluno comentou: “[...] Há jogos  que exigem mais do  

pensamento, são mais complexos. Com os jogos acontece assim, no CS o jogador é  

aquele que usa bermuda e chinelo[...], o Nerd vai preferir um jogo com enredo mais  

complexo que faça pensar.”

Analisando esse comentário, concluímos que a preferência dos alunos são os 

games mais  complexos,  que  exigem  mais  do  pensamento  (RPG),  mas  a  fácil 

acessibilidade do CS (o aluno “baixou” na hora para pesquisarmos) pode fazer com que 

joguem bastante. O aluno continuou a comentar: “a temática do Jogo CS é quanto mais  

mata,  mais  ganha”.  Percebemos,  ao  observar  o  game,  uma  banalização  dos 

personagens, como se fossem bonecos ou coisas que podem ser arrebatadas por uma 

arma ou bomba. Não sabemos se isso levaria a um certo conformismo da morte,  do 

preparo para matar sem dor, daquele sangue que se esvai, desaparecendo e espirrando 

pelos ares.  

Jogando com o aluno em sala de aula, notamos uma frase que era colocada 

no painel  “MATAR NAO É CRIME” e,  a cada momento, esta frase aparecia na tela do 

computador.  A polêmica que se trava hoje em dia refere-se à banalização da morte. 

Porém,  esta  pesquisa  não  tem por  objetivo  aprofundar  tal  discussão.   Acreditamos 

somente ser conveniente relatar o comentário da professora de Inglês que leciona na 
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escola onde os alunos estudam: “Ouvi falar que alguns jogos são para treinar o Exército 

[...]. Geralmente, eles afirmam que a matança lá no jogo  não é a mesma coisa [...]. É 

inegável que as matanças que aconteceram nos E.U.A., na escola, em  Columbine High 

School29, podem ter sido potencializados pelo jogo. Em Columbine existem registros 

sobre o acontecimento. Dizem que se drogaram e depois foram jogar numa Lan House. 

Depois, se muniram de armas e foram fazer a matança. Há uma ligação tênue... Mas, há 

a índole; fica conflitante. Os jogos precisam ser administrados como a televisão, ou o 

jovem se engana ou tem consciência do fato [...]. O jovem está em formação, eu não sei 

como isso afeta no desenvolvimento psíquico... Eu reforço que tanto os games quanto a 

televisão devem ser ‘lidos’ de forma crítica”. 

Ler  de  forma  crítica  exige,   como  lembra  Paulo  Freire  (2000),  uma 

formação mais abrangente do educador, uma compreensão do papel crítico e da ética  de 

cada um no mundo.  Atuar neste mundo é articular os saberes no contexto ético e social. 

Informação  e  conhecimento  não  podem estar  separados  desse  contexto.  Uma  idéia 

pedagogicamente viável para Freire (2000) seria de debater com os alunos episódios 

como,  por  exemplo,  o  ocorrido  em  Brasília,  em  1995,  quando  cinco  adolescentes 

mataram um índio pataxó que dormia tranqüilo em um banco de uma estação de ônibus. 

Os adolescentes disseram que estavam brincando...brincando de matar. Atearam fogo 

no corpo do índio. Sobre esse incidente, Paulo Freire (2000, p.66) comenta: 

Que coisa estranha, brincar de matar  índio, de matar gente...O fato em 
si, de mais esta trágica transgressão da ética, nos adverte de como urge 
que  assumamos  o  dever  de  lutar  pelos  princípios  éticos  mais 
fundamentais,  como respeito à vida dos seres humanos,  à vida dos 
outros animais, à vida dos pássaros, à vida dos rios e das florestas. 

 

Indagamos ao mesmo aluno que  jogava o CS em sala de aula, sobre o que 

pensava sobre esse tipo de game, ao que foi respondido: “quando jogo não saio por aí 

querendo matar  gente ou chutar.  Um filme,  por exemplo,  eu já saí  com vontade de 

chutar, é mais contundente. Esse jogo para mim não demonstra emoção no sentido de 

me identificar com algum personagem. Eu quero é fazer pontos e ganhar”. 

Diante dessa resposta do aluno, é possível lembrar o comentário de Alves 

(2009, p.104): “a violência é uma forma de estética,  ou seja, existe a estetização da 

violência nesse game e o quanto  potencializa cada vez mais grandes vendas”. Eliminar 
29Para saber as causas que os  americanos apontam pelo caso da escola acessar no 
youtube: http://www.youtube.com/watch?v=0UE3OJIVMow
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pessoas,  animais  ou  outros  tipos  de  criaturas  é  o  objetivo  final.  Os  gamers não 

conseguem perceber o nível de violência existente na imagem. Essa afirmação confirma 

a resposta do aluno de não perceber as imagens de violência, mas de fazer pontos e 

ganhar. 

Na segunda questão  deste  estudo,  buscamos  saber quais  aspectos  desses 

jogos  mais  mobilizam os  jovens.   Ao analisarmos  as  respostas  do  questionário,  no 

primeiro momento da pesquisa, a primeira consideração a ser destacada foi a de que o 

aspecto visual mais agradou aos alunos. Esse ponto foi devidamente analisado no bloco 

“Os  Games Favoritos”.   Outros  aspectos  citados  pelos  alunos  foram:  realidade, 

liberdade, interação, competição, poder, imaginação e luta, dentre outros (tabela 1 ). A 

segunda consideração a ser destacada é a importância da  história/enredo incluídos nos 

games,  e  terceira,  diz  respeito  ao prazer  e  a  alegria  que o  game oferece  (tabela  5). 

Percebemos que o prazer em competir vem aliado à vontade de vencer o oponente, de 

deixar  seu  personagem  mais  forte,  despertando,  assim,  um  poder  em  relação  aos 

oponentes no jogo (tabela 2). 

Nas  três  considerações,  pinçadas  das  respostas  dos  alunos,  o  gênero 

destacado como favorito (RPG), com porcentagem 37,5%, foi o RPG. O prazer  e a 

alegria de jogar com um game que possui uma narrativa, ou seja, uma história/enredo 

propicia realidade, interação, competição, imaginação, poder  e luta. A liberdade que o 

game oferece  está  baseada  no  fato  de  que  há  opção  do  jogador  escolher  qual 

personagem quer  ser.  Os  games de  RPG mencionados  como  favoritos  são:  Perfect  

Word,  Ragnarök,  Priston  Tale,  World  of  Warcraft,  Final  fantasy,  Kingdon  Hearts,  

Fallout  3. Os gêneros de estratégia  são emergentes  na indústria  de jogos,  incluindo 

simulação  e  RPGs,  segundo  Brancher  (2009).  Constatamos,  então,  que  os  aspectos 

discriminados como mobilizadores nos games estão contidos nesses dois gêneros: RPG 

e estratégia.

Huizinga (2008) reconhece que o jogo não possui uma essência material. O 

divertimento não pode ser explicado. Essa constatação do autor corrobora os aspectos 

do  prazer  e  alegria  levantados  pelos  alunos.  Também  os  aspectos  como  realidade, 

interação, competição, imaginação, poder e luta  não são materiais. Importante destacar 

que a competição tem uma função cultural,  pois jogar e competir  estão intimamente 

ligados. Busca-se vencer alguém, sentir-se com isso mais forte e, assim, adquirir poder. 

Os homens competem “com” a força do corpo ou das armas, com a razão ou com os 
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punhos,  confrontando-se  uns  com os  outros  com demonstrações  extravagantes,  com 

palavras, fanfarronadas, insultos e finalmente também com astúcia (HUIZINGA, 2008, 

p. 59). 

As palavras desse autor encaixam-se nos depoimentos dos alunos quando 

enumeram os aspectos  por  eles  considerados mobilizadores  nos  games.  Os aspectos 

estudados por Huizinga (2008) em relação ao jogo, de maneira  geral,  são iguais  ao 

game, quando vivenciados virtualmente. É a essência do espírito lúdico, dessa paixão de 

jogar, arriscar, suportar a raiva, a ansiedade (aspectos também informados pelos alunos) 

que levam os jovens a se sentirem fascinados pelo jogo, seja ele virtual ou não. Nesse 

caso, os alunos vivenciam dois aspectos básicos mencionados por esse autor (Op. Cit., 

2008): os sociais e os emocionais,  

O aspecto visual estaria adequado à beleza à sedução pelo belo e enquadra-

se no outro aspecto básico (estético), comentado pelo autor supracitado. Os laços que 

unem o jogo e a beleza são íntimos. Esse autor (2008, p.9) afirma que embora a beleza 

não  seja  atributo  inseparável  do  jogo  enquanto  tal,  esse  tem  tendência  a  assumir 

acentuados  elementos  de  beleza  [...],  em suas  formas  mais  complexas,  o  jogo  está 

saturado de ritmo e de harmonia, que são os mais nobres dons de percepção estética de 

que o homem dispõe.  Os alunos percebem esse aspecto,  dão o seu real  valor a ele. 

Instintivamente, procuramos o belo. Somos seduzidos por essa característica estética. 

Ao mesmo tempo nos perguntamos: como apuramos o gosto pelo belo, o que podemos 

considerar belo?

Arendt (2009) afirma que a atividade do gosto decide como esse mundo, 

independentemente de sua utilidade e dos interesses vitais que tenhamos nele, deverá 

parecer e soar o que os homens verão e ouvirão nele. Vamos nos identificar com aqueles 

que temos afinidades, que nos agradam. O gosto de uma pessoa revela quem somos e 

com quem nos identificamos. Isso pode adquirir uma significação humanística. O gosto 

humaniza  o  mundo  do  belo  e  produz  uma  cultura.  Assim,  os  alunos,  apreciando 

esteticamente produtos culturais,  como os  games,  podem se humanizar  por meio  do 

belo. No entanto, devemos considerar o que faz uma obra ser considerada arte. Podemos 

nos fascinar de tal forma pelos efeitos visuais que esquecemos os conteúdos que são 

veiculados por aquele produto. Por isso, Arendt (2009) pondera que as obras de arte 

devem ser julgadas.  Essa faculdade de apreciar, de julgar e de ver a verdade deve ser 

considerada  como necessária  para o relacionamento  com o belo.  Quanto ao aspecto 
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ético, consideramos importante fazer uma ressalva. Os conteúdos desses games não se 

preocupam com essa temática e exploram ao máximo a violência, como foi possível 

constatar pelas falas dos alunos e pelas interpretações realizadas pelos jovens.

É preciso incluir,  na reflexão de Arendt (2009),  o que comenta  Canclini 

(2006, p.71) acerca desse entretenimento de massa  e como está sendo o  game para 

nossos jovens: 

Podemos  atuar  como  consumidores  nos  situando  somente  em  um 
processo de interação – o que o mercado regula – e também podemos 
exercer  como  cidadãos  uma  reflexão  e  uma  experimentação  mais 
ampla que leve em conta as múltiplas potencialidades dos objetos, que 
aproveite seu “virtuosismo semiótico” nos variados contextos em que 
as coisas nos permitem encontrar com as pessoas.

Consumimos  objetos,  produtos  para  satisfazer  nossos  desejos  e  nossas 

emoções. Para sentir prazer, para fazer parte do grupo e interagir com esse grupo. Esses 

objetos possuem o “virtuosismo semiótico” que demarca a igualdade ou a diferença 

entre os grupos. O consumo está articulado com as interações socioculturais, pois faz 

parte de uma apropriação coletiva que proporciona satisfações biológicas e simbólicas 

que  servem para  enviar  e  receber  mensagens.  As teorias  sobre  o  consumo não são 

somente de valor mercantil,  mas são resultantes das interações  socioculturais  que os 

homens fazem ao se utilizar desses objetos (Op. Cit., 2006). 

Se o consumo tornou-se um lugar difícil para pensar, a Educação precisa 

encontrar esse lugar. Como interferir nesse mundo com os alunos? 

Paulo  Freire  (2000)  argumentava  sobre  a  importância  da  politização  da 

Educação. Esse “estar-no-mundo” significa acompanhar as mudanças, ordenar nossos 

objetos do desejo, pois apropriar-se dos produtos é também saber fazer uso deles. Só 

por meio de  uma reflexão, em que os alunos sejam incluídos, é que poderemos buscar 

meios para uma educação mais criativa. Precisamos de mulheres e homens  que, ao lado 

do domínio dos saberes técnicos  e científicos,  estejam também vocacionados para o 

saber do mundo de outra forma, através de tipos de saberes não preestabelecidos (Op. 

Cit., 2000, p. 213). 

 Na terceira  questão  de estudo,  buscamos saber  que aspectos  dos  games 

poderiam ser transferidos para o teatro, de acordo com os alunos. Para responder a essa 

questão,  analisamos  as  falas  dos  alunos  contidas  no  questionário  (aplicado  após  as 

vivências teatrais) e os roteiros das cenas que interpretaram, utilizando a técnica do TO 
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de  Boal.  Esses  resultados  estão  descritos  na  vivência  do  TO de  Boal,  no  segundo 

momento  da  pesquisa  (capítulo  III).  Ao  analisarmos  os  dados,  percebemos  que  os 

alunos  encenaram  em  todos  os  jogos  escolhidos  situações  de  “luta”.  Essas  lutas, 

representadas nos games The Sims,  Pacman,  Ragnarok, Warcraft III e Counter Strike, 

apontam um significado mais amplo e subjetivo e não estão relacionadas à violência. 

Esse  dado apresentado  ratifica  e  confirma   o  que  foi  mencionado  pelos  alunos,  no 

primeiro  momento  da  pesquisa,  no  bloco  “Games favoritos”.  No  gráfico  13, 

demonstramos que o gênero luta não é considerado por eles como o preferido, aliás, 

apresentou o menor índice (4,2%).

 Os aspectos aproveitados pelos alunos dos conteúdos existentes nos games 

foram os considerados significantes na vida real. Ressaltamos que as criações foram as 

situações de caráter emocional, como “os medos”, representados nas cenas de polícia e 

ladrão (The Sim’s). No jogo Pacman,  lutaram para obter “coragem”. No CS, é travada 

uma  luta  pela  “auto-afirmação”.  Em  Ragnarok,  lutaram  por  “bens  materiais”;  no 

Warcraft III,  o caráter emocional vem acrescido do social. Nesta última interpretação, 

criaram uma situação de  luta por  uma “sobrevivência mais digna”. Assim, os jogos que 

encenaram  continham  sempre  histórias  de  lutas  manifestadas  em  diversas 

circunstâncias.  Vigotsky  (1987,  p.35)  explica  que  os  aspectos  psicológicos  se 

manifestam por meio da imaginação criadora e são necessários para os homens,  em 

especial  crianças  e jovens.  Por meio  da arte,  teatro,  desenho e outras  manifestações 

artísticas,  encontram mecanismos  para  se  adaptar  ao  ambiente  que  os  rodeia.  Uma 

pessoa  que  se  encontra  plenamente  adaptada  ao  mundo,  nada  poderia  desejar  e, 

conseqüentemente, não necessitaria criar. A base de toda ação criadora reside na não 

adaptação, na fonte de ansiedades, nos desejos e anseios que busca alcançar. Esse autor 

afirma também que a produção criadora é fruto de um processo histórico, produto de 

sua época e do ambiente no qual o indivíduo está inserto. 

Os alunos destacaram os aspectos significativos dos games e foram além da 

reprodução  dos  conteúdos  dos  jogos,  pois  buscaram  novas  alternativas  para  esses 

aspectos escolhidos. Criaram, combinaram, modificaram e elaboraram novas cenas de 

acordo com seus sentimentos e emoções. A técnica do teatro-foro contribuiu para esse 

“além” da reprodução. O objetivo do TO é a construção, por meio de cenas e ações 

concretas da vida social, de mudanças e transformações.  Essa técnica deve ser coletiva 

e deve representar o pensamento, a necessidade e o desejo do grupo ou de sua classe 
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(BOAL,  2009,  p.163).   Os  games propiciaram  novas  formas  de  contar  histórias, 

combinam interação e identificação com  personagens e situações. O que vale ressaltar é 

que esses aspectos escolhidos foram acrescidos de outras percepções mais críticas  e 

éticas ao vivenciarem o teatro-fórum. Isso é corroborado nos comentários registrados no 

questionário,  como os descritos a seguir: “Me ajudou a representar conflitos sociais, 

situações  e  pessoas”; “Refleti  mais,  pois  modificamos  o  jogo  ao  representar”; 

“Oportunidade de me expressar, pois posso modificar o jogo para que fique do meu 

jeito”;  “Mantivemos  a  base  do  jogo  e  pensamos  em  coisas  que  nunca  refletimos 

anteriormente”.

Para Boal (2009), não bastam boas idéias, uma vez que é necessário que 

sejam justificadas e, para isso, é necessário inventar, criar novas situações. Perceber o 

ético é um processo estético da criação e deve refletir o sentimento do grupo, seu desejo 

de mudança. Essa argumentação do autor supracitado pode ser mostrada pelas cenas que 

criaram a partir dos aspectos transferidos para o teatro. Na cena do game Warcraft III, 

criaram  uma  modificação  na  atitude  dos  peões  e  não  continuaram  na  atitude  de 

subserviência com o Mandachuva. Para isso, engendraram um artifício de convocar a 

plateia para lutar também contra aquele personagem. A plateia, nesse caso, era formada 

por seus colegas, que foram convidados a pensar se aderiam ou não a uma situação de 

opressão  vivenciada  pelos  peões.  Na  cena  de  Ragnarok,  o debate  realizado  após  a 

encenação propiciou uma reflexão: por que deveriam brigar pelas coisas materiais? Os 

alunos  criticaram a  violência  para  conseguir  bens  e  debateram sobre  os   interesses 

escondidos para motivar a violência.

O trabalho com o TO é um ensaio para a transformação do real e não apenas 

um fenômeno contemplativo, por mais transformadora que a contemplação já possa, em 

si mesma, ser (Op. Cit., 2009, p. 163). A vivência com TO levantou questões de cunho 

emocional,  social,  ético  e  estético  e,  além  disso,  proporcionou  também  formas 

alternativas de fazer histórias por meio da arte do teatro. 

A nossa quarta questão de estudo foi a seguinte: em que medida os jovens 

conseguiram realizar uma (re) interpretação dos conteúdos dos games num contexto de 

teatro? Nesta questão, buscamos apoio das filmagens realizadas pelos alunos no movie 

maker e nas falas do questionário aplicado após as vivências teatrais. 

O trabalho com essa técnica exigiu uma compreensão do que significavam 

os  efeitos  de  distanciamento  (ED),  segundo  Brecht.  Em  primeiro  lugar,  fizemos 
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corporalmente o trabalho, para internalizar e aliar a teoria com a prática. Filmamos as 

cenas  como são originalmente nos  games para depois  criarmos os ED no programa 

movie maker.  A (re)  interpretação dos conteúdos dos  games foi  vivenciada  de duas 

formas: pelo teatro com o corpo e no computador. Brecht (1978) propôs as tabuletas, 

como uma das técnicas do ED. Essa técnica poderia ser aplicada também por meio do 

computador, utilizando o programa Movie maker. Teríamos, também, um registro criado 

pelos alunos. Ressaltamos que essa questão foi amplamente comentada no Capítulo III, 

(segundo momento da pesquisa), na seção:   “vivência do efeito de distanciamento das 

teorias de Brecht”. 

 Em primeiro lugar, comentamos a observação da pesquisadora em relação 

ao trabalho com ED de Brecht. Os alunos sentiram  dificuldade ao criar os efeitos de 

distanciamento.  Pensar  e  refletir deram um certo  trabalho.  O parar para  eles  exigiu 

concentração. Então, recorreram à internet e foram ver se conseguiam algo já pronto 

para inserir no trabalho, mas não era essa a proposta. Deveriam pensar nos conteúdos 

dos  games, sobre as atitudes dos personagens e a história e si. O tempo  do “speed e no 

stop” teria que ser adiado, naquele momento.

Em  segundo  lugar,  concluímos  que  as  (re)  interpretações  dos  alunos 

versaram  basicamente  sobre  o  gênero  luta.  Esse  aspecto  entra  nos  cinco  jogos 

escolhidos: Resident Ewel, Star War e Super Mario Galaxy, Counter Strike e The Sims. 

Nesse caso, a luta pode ser compreendida como luta corporal com características de 

violência.  A  encenação do  game no  sentido  original  pode  ser  caracterizada  como 

associal,  termo  empregado  por  Koudela  (1991).  Os  alunos  experimentaram  um 

comportamento “agressivo” como apresentado no jogo e percebido pelas filmagens.  Ao 

praticarem o efeito de distanciamento, refletiram sobre a situação e a transportaram para 

o seu dia a dia, contextualizando as cenas que são comuns na cidade do Rio de Janeiro. 

Pensaram e colocaram em imagens e frases, sob forma de tabuletas, que interromperam 

a  cena  para  retratar  uma  crítica  sobre  o  que  estava  sendo  encenado.  Dessa  forma, 

realizaram  o  ED  e  (re)  interpretaram,  manifestando  seus  valores  éticos  e  morais, 

percebidos nos conteúdos daqueles  games escolhidos. Esta técnica do ED para Brecht 

consistia em uma forma  estética de fazer teatro. Propiciava avaliar os valores éticos e 

refletir sobre eles. Frases, como as descritas a seguir, demonstram o relatado:
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“O vídeo nos apresenta um modelo ideal de mundo, já que não é possível extinguir a 
violência, deveria ser possível vencê-la totalmente. Assim como os contraterroristas que 

vencem as duas partidas, a polícia poderia vencer também”. (CS)

“A Sociedade gera seus criminosos”. (The Sims)

“A religião é uma excelente arma para manter o povo quieto”. (RE)

“Diga não a Violência”. ( Resident Ewil)

“Nós decidimos o caminho que nós tomamos, independente das profecias”. (Stars Wars)

“No caminho para uma profecia, estamos sujeitos a surpresas”. (Stars Wars)

“SEQUESTRO”. (SMG)

Lipovetsky e Serroy (2009, p.292) fazem uma interessante ressalva sobre o 

individualismo hipermoderno, que não é somente consumista. Segundo esses autores, 

tal  fenômeno  busca  reconquistar  espaços  de  autonomia  pessoal,  construir-se, 

apropriando-se do que está fora, colocar em imagem e em cena o mundo, um pouco à 

maneira de um repórter, de um fotográfo, de um cineasta [...] “Filmo, logo existo”. As 

palavras  desses  autores  mostram que temos  mecanismos  de escapar  da condição de 

consumidores para a condição do desejo de ser artista. Essa relação vai se tornando mais 

estética,  mais  ética (se paramos para pensar), mais  social  e política.  De acordo com 

esses autores, integrado no mundo, o sujeito pensa sobre ele, haja vista que na era do 

speed e non stop há alternativas (Op. Cit., 2009, p. 292).  

Uma segunda observação foi em relação ao uso do computador, que além de 

servir  para  fazer  os  ED,  propiciou  um trabalho  de  integração  e  criação.  Os  efeitos 

visuais contidos no movie maker retiraram um pouco a concentração. Os alunos ficavam 

mais absorvidos nos efeitos visuais que podiam utilizar do que na reflexão exigida pelos 

ED. Muitos não conheciam o programa e foram, então, aprendendo naquele momento. 

A tecnologia exige um cuidado. A sedução que ela oferece  exerce grande poder sobre 

nós. A utilização dosada e bem preparada pode dar grandes resultados para os alunos, 

pois podem criar e divulgar suas vozes e imagens. 

A democratização da tecnologia conectada à internet alarga o universo desse 

homo consommator (Lipovetsky e Serroy, 2009). Se Brecht vivesse em nossos tempos, 

com certeza, se utilizaria dessa tecnologia para fins críticos, estéticos, sociais e políticos 

em seu teatro didático, possivelmente, a crítica atingiria um número maior de pessoas. 

Os  produtos  culturais,  como  os games que  são  utilizados  pelos  jovens,  são 
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determinantes  para  a  construção  de  conhecimentos,  para  a  formação  de  valores  e 

identidades. Estamos na presença de novas formas de sentir e saber. 

Martin-Barbero  (2004) salienta  que  estamos  diante  de  outra  cultura:  a 

cultura das mídias. São outros os modos de ver, de ler, de aprender e de conhecer. Esse 

autor afirma  que o jovem vem se apropriando dos saberes a partir do computador, dos 

videogames,  das  telas  de  televisão  e  das  mídias  que  veiculam  informações  e 

conhecimentos. As culturas do audiovisual, do cinema, da televisão, da internet e dos 

videogames configuram  modos  diferentes  de  ver,  ouvir,  aprender,  sentir  e  de 

experimentar.  A educação deveria aproveitar  esses meios,  pois não nos alimentamos 

somente de apostilas e livros, que são os recursos basicamente utilizados  pela escola. 

Para que a  escola  participe  de uma educação cidadã,  na opinião de Martin-Barbero 

(2004, p.63), a escola poderia se inserir nesse contexto de mudança que vivemos hoje:

Assumir  a  tecnicidade  midiática  como  dimensão  estratégica  da  
cultura, a escola pode, hoje, se inserir nos processos de mudança que 
nossa sociedade vive e interatuar com os campos de experiência, nos 
quais  hoje  se  processam  estas  mudanças: 
desterritorialização/relocalização  das  identidades,  hibridações  da 
ciência  e  da  arte,  das  literaturas  escritas  e  das  audiovisuais; 
reorganização dos saberes e do mapa dos ofícios a partir dos fluxos e 
redes, pelos quais, hoje, se mobiliza não somente a informação, como 
também  o  trabalho,  o  intercâmbio  e  coletivização  de  projetos,  de 
investigações científicas e experimentações estéticas.

  Esta tecnicidade a que se refere o autor supracitado (Op. Cit., 2004) foi 

experimentada pelos alunos por meio do trabalho com o movie maker em sala de aula e, 

posteriormente,  sua  postagem  na  internet  (youtube).  Por  meio  de  um  trabalho  de 

criação, apresentaram suas críticas, sua maneira de ver o mundo e de serem vistos por 

esse mundo. 

Nesse cenário, vale lembrar que Canclini (2006, p. 69) propõe a reflexão 

sobre  a  interação  com  a  cultura  eletrônica  e  tal  interação  pode  provocar  a 

responsabilidade cívica,  sendo fruto da transformação da relação entre o público e o 

privado. Na cultura eletrônica, o público tem voz e poderá ser co-autor. Já na mídia 

tradicional, o público é só espectador, consumidor, sem chance de modificar conteúdos 

(Op. Cit., 2006). 

A responsabilidade cívica se daria por meio de um trabalho de reflexão, 

criação e recriação dos meios de comunicação de massa. Além disso, esse autor afirma 
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que os bens consumidos pela massa são escolhidos pelas elites desses meios, e esses 

produtos  seguem as  regras  neoliberais  de  reorganização  transnacionais  dos  sistemas 

simbólicos.

Canclini (2006) atenta para uma brecha que se abre: é o espaço que temos 

com a cultura eletrônica ou a  internet.  Esse espaço facilita  a  reflexão crítica  e uma 

cultura criativa contemporânea dos cidadãos. Os valores éticos podem ser resgatados ou 

valorizados. As obras e produtos consumidos pelos jovens podem ser apreciados, mas 

também contextualizados e recriados. Esses são os princípios preconizados por Koudela 

(2002) para o ensino de teatro.  O jovem na escola necessita  ter  a oportunidade e a 

abertura para poder debater e discutir o que é “ser ético”. 

A presente pesquisa foi além da polêmica que se trava sobre a violência nos 

games.  Encontramos  autores  com  opiniões  diversas  e  divergentes,  como  foram 

mencionadas ao longo da pesquisa. Sabemos que a psicanálise veio contribuir para que 

compreendêssemos que o indivíduo precisa de espaço para expressar seus medos e suas 

ansiedades. Quando os alunos produzem arte e se entretém por meio de jogos variados, 

elaboram questões próprias do inconsciente coletivo. Essas atividades são frutíferas para 

todos nós. Podem abrandar nossas frustrações, revoltas e agressividades. Temos uma 

válvula de escape que possibilita a catarse.

No  entanto,  ao  buscar  uma  proposta  pedagógica  crítica,  ampliamos  o 

universo  da  formação  escolar  viabilizando  um  espaço  propício  para  a  criação, 

pirncipalmente, ao observarmos que aproximadamente a metade dos alunos envolvidos 

com  a  pesquisa  modificou  sua  forma  de  entender  os  produtos  que  habitualmente 

consomem.  Provamos  o  quanto  à  arte,  em  particular  o  teatro,  pode  ser  valioso 

instrumento para uma proposta educacional mais crítica e criativa. 

Essa seria uma forma de assumir a “politicidade na educação”, aquela que 

descobre  onde,  como,  com quem e quando pode.  Isso é  reconhecer  os  limites  e  os 

espaços possíveis e atuar socialmente (Freire, 2001). Finalizando, oferecemos ao leitor 

um texto poético de Brecht (1989)30 que nos faz pensar nessa politicidade da Educação: 

  “Se os Tubarões fossem Homens

30 BRECHT, B. Histórias do Sr. Keuner. São Paulo: Ed. Brasiliense,1989.
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 Se os tubarões fossem homens”, perguntou ao Sr. K. a filha da sua senhoria, “eles 

seriam mais  amáveis  com os  peixinhos?”  “Certamente”,  disse  ele.  “Se  os  tubarões  fossem 

homens,  construiriam no  mar  grandes  gaiolas  para  os  peixes  pequenos,  com todo  tipo  de 

alimento,  tanto animal  como vegetal.  Cuidariam para  que as  gaiolas  tivessem sempre  água 

fresca e tomariam toda espécie de medidas sanitárias. Se, por exemplo, um peixinho ferisse a 

barbatana, então lhe fariam imediatamente um curativo, para que ele não morresse antes do 

tempo. 

Para que os peixinhos não ficassem melancólicos, haveria grandes festas aquáticas 

de vez em quando, pois os peixinhos alegres têm melhor sabor do que os tristes. Naturalmente 

haveria também escolas nas gaiolas. Nessas escolas, os peixinhos aprenderiam como nadar para 

as goelas dos tubarões.  Precisariam saber geografia,  por exemplo,  para localizar os grandes 

tubarões que vagueiam descansadamente pelo mar.

O  mais  importante  seria,  naturalmente,  a  formação  moral  dos  peixinhos.  Eles 

seriam informados de que nada existe de mais belo e mais sublime que um peixinho que se 

sacrifica contente, e que todos deveriam crer nos tubarões, sobretudo quando dissessem que 

cuidam de sua felicidade futura. Os peixinhos saberiam que esse futuro só estaria assegurado se 

estudassem docilmente... Se os tubarões fossem homens, naturalmente, fariam guerras entre si,  

para conquistar gaiolas e peixinhos estrangeiros.

 Nessas guerras, eles fariam lutar os seus peixinhos e lhes ensinariam que há uma 

enorme  diferença  entre  eles  e  os  peixinhos  dos  outros  tubarões...  Os  peixinhos,  eles  iriam 

proclamar, são notoriamente mudos, mas silenciam em línguas diferentes e, por isso, não podem 

se entender. Cada peixinho que na guerra matasse alguns outros, inimigos, que silenciam em 

outra língua, seria condecorado com uma pequena medalha de sargaço e receberia o título de 

herói.  Se os tubarões fossem homens,  naturalmente haveria também arte entre eles. Haveria 

belos quadros, representando os dentes dos tubarões em cores soberbas e suas goelas como 

jardins, onde se brinca deliciosamente.

Os  teatros  do  fundo  do  mar  mostrariam  valorosos  peixinhos  nadando  com 

entusiasmo para as gargantas dos tubarões... Também não faltaria uma religião, se os tubarões 

fossem homens. Ela ensinaria que a verdadeira vida dos peixinhos começa apenas na barriga 

dos tubarões. Além disso, se os tubarões fossem homens também acabaria a idéia de que os 

peixinhos são iguais entre si. Alguns deles se tornariam funcionários e seriam colocados acima 

dos  outros.  Aqueles  ligeiramente  maiores  poderiam inclusive  comer  os  menores.  Isto  seria 

agradável  para  os  tubarões,  pois  eles  teriam,  com maior  frequência,  bocados  maiores  para 

comer. E os peixinhos maiores, detentores de cargos, cuidariam da ordem entre os peixinhos,  

tornando-se  professores,  oficiais,  construtores  de  gaiolas,  etc.  “Em  suma,  haveria  uma 

civilização no mar, se os tubarões fossem homens.”
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ANEXO 1

PESQUISA: TEATRO E JOGOS ELETRÔNICOS NA EDUCAÇÃO

QUESTIONARIO PARA ALUNOS  1

Informações sobre o aluno:
Nome do Aluno:___________________________________________________
Idade:___
Turma:____
Telefone:__ ___________
Endereço completo:_________________________________________________
Game preferido:____________________________________________________

BLOCO 1

1.Cursa o técnico no CEFET?
a) (_) Sim. Qual curso__________________________________
b) (_) Não

2. Antes de estudar no CEFET que tipo de escola você estudou?
a) (_) Pública
b) (_) Particular

3. Você trabalha?
a) (_) Sim
b) (_) Não

4.O que você mais faz nas suas horas de lazer?
a) (_) Joga Games - [Pule para pergunta 6]
b) (_) Pratica esportes
c) (_) Sai com amigos ou namorado 
d) (_) Fica em casa
e) (  ) Assiste novela ou filme
f) (  ) livros
e) (_) Outros. Especifique:________________________________________________

5. Porque não costuma jogar games de computador em horas de lazer?
a) (_) Não possui computador nem acesso a eles
b) (_) Não gosta de jogar games no computador
c) (_) Jogar games de computador não é a atividade preferida.
d) (_) Outros. Especifique:_____________________________________________



147

6. Quantos dias na semana você costuma jogar games?
a) (_) 1 dia
b) (_) 2- 4 dias
c) (_) 5-7 dias
d) (_) Somente finais de semana.

7. Nos dias em que joga game de computador, quanto tempo você fica jogando?
a) (_) 1 hora ou menos
b) (_) Entre 1 hora e 3 horas
c) (_) Entre 3 horas e 5 horas
d) (_) Mais de 5 horas

8. Seus responsáveis impõem limites de tempo quando você joga games?
a) (_) Sim
b) (_) Não

9. Qual tipo de game você mais joga?
a) (_) No celular
b) (_) No computador
c) (_) Na internet
d) (_) Vídeo game
e) (_) Outros. Especifique:_____________________________________________

10. Aonde você costuma jogar games?
a) (_) Em casa
b) (_) Casa de amigos
c) (_) Lan House
d) (_) Outros. Especifique:_____________________________________________

11. Você participa de torneios de game?
a) (_) Sim
b) (_) Não

12. Participa de games de computador de longo prazo?
a) (  ) Sim. Qual_________________________________
b) (  ) Não.



148

PESQUISA: TEATRO E JOGOS ELETRÔNICOS NA EDUCAÇÃO

QUESTIONARIO 1

BLOCO 2  

1. Qual é o gênero do seu jogo favorito?
a) (_) Esporte
b) (_) Tiro
c) (_) Luta
d) (_) Aventura
e) (_) RPG
f) (_) Estratégia
g) (_) Corrida
h) (  ) longo prazo
i) (_) Outro.__________________________________________________________

2.  Qual  empresa  produz  os  jogos  que  você  mais  gosta? 
________________________

3. Qual é o nome do seu jogo favorito? ____________________________________

4.  Enumere  em  ordem  de  importância  os  aspectos  que  você  mais  gosta  de 
vivenciar neste jogo.
(_) Visuais (_) Liberdade
(_) Competição (_) Interação
(_) Cooperação (_) Luta
(_) Imaginação (_) Poder
(_) Criação (_) Violência
(_) Realidade (_) Desejo
(  ) Sexo (  ) Movimentação corporal

5. Mencione outros aspectos que você considera importante nesse jogo.
______________________________________________________________________
 
6. Como você prefere jogar esse jogo?
a) (_) Sozinho
b) (_) Com amigos
c) (_) Online
d) (_) Outro. Especifique:_____________________________

7. O que te dá mais prazer nesse jogo?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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8. Depois que você joga, qual a sensação corporal e imaginativa que ele provoca?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 
9. Quais desejos e emoções esse jogo desperta em você?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

10. Você aprendeu alguma coisa com esse jogo? Especifique?
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ANEXO 2

QUESTIONÁRIO PARA ALUNOS (2)
PESQUISA: TEATRO E JOGOS ELETRÔNICOS NA EDUCAÇÃO

Nome do Aluno:___________________________________________________

BLOCO 3

Perguntas para serem respondidas após realizarem o teatro 

1. Coloque T (TEATRO) ou J (JOGOS) ao lado dos aspectos listados abaixo que 
você mais gostou de vivenciar
(_) Visuais (_) Liberdade
(_) Competição (_) Interação
(_) Cooperação (_) Luta
(_) Imaginação (_) Poder
(_) Criação (_) Violência
(_) Realidade (_) Desejo

2. Mencione outros aspectos que você considerou importante quando fez teatro.

3.  Que aspectos deram mais prazer?
(_) Jogar no computador 
(_) Fazer teatro
Diga por quê.
______________________________________________________________________

4.  Qual a técnica que você mais gostou de vivenciar no teatro?
(_) Boal   ou    (_) Brecht
Por que? 

5.  O  que  a  vivência  do  teatro  lhe  proporcionou? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

6. Em qual atividade você mais exercitou a sua reflexão em relação ao tema games 
no  computador?  Explique  por  quê. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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7. Como fizeram para adaptar o game ao teatro?

8. Você modificou a sua maneira de ver o jogo após a vivência teatral?
(  ) sim     (  ) não 

 9.  Se modificou,  em qual  atividade este fato foi  proporcionado (teatral  ou no 
programa do movie maker)

10. O que proporciona o teatro que o jogo não proporciona?
______________________________________________________________________

11. O que o jogo proporciona que o teatro não proporciona?

 12.Quando não está jogando, pensa no jogo?
(  ) sim    (  ) não

13. Qual seu gênero favorito de jogo?

 

Questões reformuladas do questionário 1 

4. O que você mais faz nas suas horas de lazer?
a) (_) Joga Games -                                            b) (_) Pratica esportes
c) (_) Sai com amigos ou namorado                  d) (_) Fica em casa
e) (  ) Assiste novela ou filme                            f) (  ) livros
e) (_) Outros. Especifique:________________________________________________

11. Você participa de torneios de game?
a) (_) Sim   b) (_) Não

12.  Participa de games de computador de longo prazo?
a) (  ) Sim. Qual_________________________________ b) (  ) Não.

12. Qual é o gênero do seu jogo favorito?
a) (_) Esporte b) (_) Tiro
c) (_) Luta d) (_) Aventura
e) (_) RPG f)  (_) Estratégia
g) (_) Corrida h) (  ) longo prazo
i)  (_) Outro.__________________________________________________________

13.  Enumere  em  ordem  de  importância  os  aspectos  que  você  mais  gosta  de 
vivenciar neste jogo.
(_) Visuais (_) Liberdade
(_) Competição (_) Interação
(_) Cooperação (_) Luta
(_) Imaginação (_) Poder
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(_) Criação (_) Violência
(_) Realidade (_) Desejo
(  ) Sexo                                                (  ) Movimentação corporal

ANEXO 3

Resumo dos jogos de acordo com os alunos

Age of Empire (um aluno)

O jogo  Age of Empires é um jogo de  estratégia (lançado em 1997) cujo 

objetivo  é  conquistar  o  território  inimigo  e  para  fazê-lo  é  necessário  ir  a  combate, 

modificar seus territórios avançar épocas e por final armar um exercito tanto para defesa 

quanto para o ataque, no jogo existem ao todo quatro eras:  Idade da Pedra, Idade da 

Ferramenta, Idade do Bronze e Idade do Ferro.

             Neste jogo ao começar deve se escolher uma das doze civilizações 

que são Choson, Shang e yamato (Asiaticas) Babilonios, Hititas e Persas (Babilônica) 

Assirios, Egipcios e Sumerios (Egipcios) Gregos, Minoanos e Fenícios (Gregos). Após 

escolher uma dessas doze civilizações é hora da escolha do terreno, que varia muito, 

como ilhas  pequenas,  ilhas  grandes,  planices,  desertos,  florestas  com mata  fechada. 

Deve-se escolher também se esta nevando e até se é um pantano com passagem pelo 

mar. Após começar o jogo existem seis condições de vitória: os artefatos, as ruinas, os 

monumentos, a conquista, os pontos e o limite de tempo. Para se firmar neste jogo é 

nessario  o  acúmulo  de  quatro  fontes  de  recursos  naturais  sendo  eles  ouro,  pedra, 

madeira e carne. Esses quatro elementos são o nessessário para que suas tropas sejam 

montadas e suas contruções erguidas. Existem varios tipos de contruções como casas 

que aumentam o numero limite da produção de seres vivos e de barcos. A construção 

mais importante é o centro da cidade que é a unica estrutura onde você começa o jogo e 

é  lá  que  você  avança  de  eras  e  treinam  aldeões.  Também  há  armazens,  fazendas, 

academias, doca, estábulo, quartel militar, igrejas e outros.

Winning Eleven (um aluno)

É um jogo de futebol, onde você pode jogar com jogadores que existem ou 

criados  por  você.  É  possível  escolher  entre  utilizar  um time  ou uma seleção,  jogar 

campeonatos e fazer as mais variadas jogadas e gols.
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Trackmania (um aluno)

É um jogo de corrida online que é disputado por vários servidores ao redor 

do  mundo.  A  cada  corrida,  cada  jogador  ganha  certa  quantidade  de  pontos  para 

progredir no ranking mundial. Também existe a opção de jogar no modo solo, onde o 

jogador joga  sozinho em pistas criadas pelo jogo e tenta bater o recorde de cada uma. O 

jogo também permite ao usuário criar suas próprias pistas com um editor.

Perfect World (um aluno)

 É um jogo de RPG do gênero MMORPG31 que tem sua história contada no 

mundo de  pangu, criador desse mundo mitológico, baseado na mitologia chinesa. No 

jogo você tem três raças humanas, demônio e elfos alados. O jogo é repleto de mistérios 

assustadores, criaturas fantásticas e desafios que só podem ser vencidos por verdadeiros 

heróis.  Aqui você conhecerá civilizações  milenares,  herdeiras de deuses onipotentes, 

que  vão  convidá-lo  a  uma  trama  envolvente  –  uma  história  em que  o  personagem 

principal é você! É grátis, pois pode ser baixado, mas tem a versão paga.

Os figurinos dos personagens oferecem um modo de jogo com uma enorme 

variedade de vestimentas à escolha do jogador. Essas roupas podem variar de eventos 

noturnos até trajes esportivos. Roupas novas são freqüentemente adicionadas ao jogo.

Por se tratar de um RPG, não possui um objetivo definido, como em jogos 

de outros gêneros. Quem escolhe o que e como fazer é o próprio personagem. 

GTA San Andreas (Um aluno)

É um jogo de  aventura,  mas ele engloba vários tipos de jogos ao mesmo 

tempo. A historia se passa em volta de Carl Johnson, personagem principal que retorna 

a  Los Santos  para  o enterro de sua  mãe.  Entra  em conflito  com gangues  antigas  e 

conhecidas do tempo em que lá viveu. O jogo também conta com diversos aplicativos 

que  vão,  desde  jogar  sinuca,  corridas  de  low-rider,  dance  club e  de  ser  um 

313 O MMORPG – Multiuser Massive Online Role Playing Games – é um formato de jogo eletrônico inspirado no 
modelo introduzido pelos RPGs (Role Playing Games). Estes jogos disponibilizam complexos mundos virtuais em 
que múltiplos usuários interagem através da internet de acordo com (Johnson, 2005).  MMO Massive Multiplayer  
online com RPG Johnson , Steven. Surpreendente: a televisão e o videogame nos deixam mais inteligentes. Rio de  
Janeiro: Elseivier, 2005, 191p.
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policial/bombeiro/paramédico e taxista por um dia. O personagem é “vivo” você deve 

alimentá-lo com comidas saudáveis ou fast-food, vesti-lo ao seu gosto, malhar e praticar 

esportes  para  adquirir  boa  forma  física.  No  jogo  você  deve  encontrar  meios  para 

conseguir dinheiro, que podem ser ilícitos ou honestos. O jogo possui 264 veículos que 

CJ  pode  dirigir,  desde  carro,  bicicletas,  aviões,  helicópteros,  trem  e  barcos.  Pode 

também, treinar seu personagem em escolas especificas, por exemplo, uma autoescola. 

O jogo trás consigo algumas inovações, por exemplo, a inteligência artificial32, se você 

tentar atacar um pedestre a luz do dia, chamará atenção e conseqüentemente ser caçado 

pela polícia, sendo preso. Os policias confiscam suas armas e pegam um suborno; se 

caso você morrer (sua barra de energia acabar) você é levado ao hospital mais próximo. 

O  jogo  foi  lançado  em  2005  para  o  Playstation  2,  atualmente  virou 

polêmico, pois quebrando seu código de fonte, pode-se ver cenas de sexo entre CJ e 

suas namoradas, porém! Apenas, quebrado o código, via computador, o que não é fácil. 

Devido a isso surgiu no mercado versões contendo essas cenas, conseqüentemente o 

jogo foi elevado ao nível máximo recomendado a partir de 21 anos. 

Ragnarök Online (um aluno)

É um jogo de  RPG  desenvolvido pela empresa Gravity Corp. É um jogo 

baseado na mitologia nordica. Apresenta seus mitos, lendas e um cenário proprio para 

esse tipo de historia.  O mito da guerra entre deuses e humanos é chamado por eles de 

Ragnarök, que deu origem ao fim do mundo.  Há duas opções para o jogo, gratuito e 

premium.  O gratuito  é livre para qualquer indivíduo jogar e usufruir quanto e como 

quiser, porém, não tem as vantagens que o  premium  exerce sobre o jogo e sobre os 

jogadores que não pagam. Estima-se que possua mais de 25 milhões de assinantes no 

mundo todo. Ragnarok é fiel a seus alicerces e toda a criatividade é desenvolvida num 

cenário 3D que procura repassar ao máximo suas ideologias, juntamente com uma ótima 

jogabilidade. Por  se tratar  de um  RPG,  Ragnarök não possui  um objetivo definido, 

como em jogos de outros gêneros. A característica mais marcante do jogo é que, por ser 

via internet, milhares de pessoas podem interagir ao mesmo tempo. Ao caminhar pelas 

dezenas de mapas, o jogador encontra outros personagens que, na verdade, são pessoas 

de todos os países. E graças ao sistema de funcionamento do jogo, eles podem conversar 

323 Inteligência artificial significa fazer uma máquina tão inteligente, inclusive mais inteligente que um 
homem ( Levy, 2007).
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entre si e de diversas maneiras. Basta digitar e enviar a mensagem que todos à sua volta 

vêem o que você escreveu. Existe ainda a possibilidade de criação de salas de bate-papo 

e o uso de emotions, ícones e gráficos que exprimem emoções.

Paciência Spider (um aluno)

É um jogo que você tem que completar o baralho de cada naipe, tem três 

níveis, fácil, intermediário e difícil. O fácil tem só um naipe, o intermediário tem dois 

naipes e difícil tem três naipes. Ganha quem completar todo o baralho.

Priston Tale (um aluno)

É um jogo de  guerra (estratégia com ação e RPG) do início dos tempos 

onde havia os deuses anciões.  Cada deus possuía seu domínio onde habitavam suas 

criações.  O mundo não havia conhecido a  guerra  em nenhuma forma.  O continente 

Priston  é  repleto  de  cenários  dos  mais  variados  tipos:  cidades,  ruínas,  florestas, 

cavernas,  desertos,  calabouços,  templos,  enfim,  uma variedade imensa de locais.  Os 

guerreiros seguem a tradição de cuidar de suas cidades e seus povoados, para que uma 

nova guerra não aconteça, assim como num passado distante. Tais jovens guerreiros são 

divididos em duas tribos, os Tempskrons e os Morions.

No  fim  da  guerra  os  povos  sobreviventes  aprisionaram  muitos  dos 

mortíferos monstros em Cristais, guardando-os para quando eles fossem necessários, 

caso a guerra retornasse. Eles seriam fiéis àqueles que os libertassem. Outros monstros 

ficaram presos  em alguns  locais  do continente,  redutos  do mal  isolados dos  povos: 

Templo Maldito, Santuário Sombrio e Calabouço Antigo.

Counter Strike (dois alunos)

No  Counter  Strike (jogo  de  tiro  de  primeira  pessoa)  o  objetivo  é 

basicamente  impedir  que  um  grupo  (terroristas  ou  antiterroristas) 

atinja   seus objetivos   capturar/libertar  reféns;  Detonar determinados  espaços  com 

bombas ou impedir que isso aconteça). Você pode (e deve!) matar seus oponentes. É um 

jogo antiético. Muitos acham que isso torna o jogo ainda mais divertido (a ausência de 

limites etc.). O jogo permite (ao menos teoricamente) liberdade total na exploração do 

mapa do jogo e das armas a serem escolhidas pelo jogador. Mas se este divergir muito 

da arma normalmente  usadas e  do objetivo do jogo é considerado  noob  (um mau 

jogador). O jogo é altamente competitivo, o que o torna ainda mais empolgante. Os 
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maus jogadores são humilhados e os melhores,  idolatrados. É um jogo violento sim, 

mas também não é dos mais violentos. Há manchas de sangue (mal feitas) nas paredes. 

Existe  também armas  de fogo,  granadas,  facas e  cabeças  estourando com tiros  bem 

mirados.

Super Mario Galaxy (dois alunos)

     O jogo de  estratégia  é sobre o personagem Mario que segue na sua 

aventura pelo espaço para salvar a Princesa Peach do seu inimigo Bowser. Mario vai ao 

festival centenário da Princesa Peach para celebrar a passagem do cometa e Bowser 

realiza um ataque surpresa no Reino Cogumelo. Com uma nave gigante, ele arranca o 

castelo da princesa de sua base e o leva embora. Após uma tentativa frustrada de tentar 

recuperar o castelo, Mario é enviado para o outro lado da galáxia. Ao acordar em um 

pequeno planeta, Mario conhece Rosalina, guardiã das estrelas Lumas que viaja através 

do universo no Cometa Observatório. As estrelas do poder são a fonte de energia do 

observatório,  mas o Bowser roubou todas  elas,  então Mario parte  em uma aventura 

através das galáxias do universo para recuperar as estrelas. Mario consegue recuperar as 

estrelas, assim o observatório vira um cometa que leva Mario para o centro do universo, 

onde a princesa está presa. Mario luta com Bowser e ao derrotá-lo salva o universo.  

World of Warcraft (um aluno)

Warcraft: Orcs & Humans é uma história que basicamente era sobre a luta 

pela sobrevivência entre humanos e orcs em Azeroth, um dos planetas do universo de 

Warcraft.

É um dos mais populares MMORPG de todo o mundo, contando com mais 

de 11.5 milhões de jogadores. Existem servidores para atender os Estados Unidos, a 

Oceania, a Europa, a China, a Coréia do Sul e o Japão. Na Europa, existe uma rede de 

servidores em francês, outra em alemão, e outra, que abrange os jogadores dos restantes 

países, em inglês e um servidor brasileiro que ira ser desenvolvido (confirmado pela 

desenvolvedora).

Word of Warcraft é uma história de um universo fictício em que a série de 

livros e jogos para computador, de mesmo nome são ambientados. A primeira aparição 

do universo de Warcraft aconteceu no jogo Warcraft: Orcs & Humans em uma história 

que basicamente era sobre a luta pela sobrevivência entre humanos e orcs em Azeroth, 
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um dos planetas do universo de Warcraft. É um jogo de fantasias, com elementos além 

dos Orcs temos elfos,  gnomos, anões, que partilham de uma atmosfera intensa na luta 

pela sobrevivência e poder.

   

Zelda Majora’s Mask –(um aluno)

Majora's Mask é o sexto jogo da série e seu gênero é de ação e aventura. O 

jogo diferencia-se do resto da série por não se passar em Hyrule e não ser centrado na 

Princesa Zelda. A história se desenrola em Termina, uma espécie de "mundo paralelo", 

em  que  o  protagonista  Link  deve  tentar  impedir  que  a  lua  colida  com  o  planeta, 

provocando o apocalipse, após ser tirada da sua órbita pelo mascarado SkullKid.

Shadow of the Colossus (um aluno)

É um jogo de  ação-aventura que  foi  desenvolvido  pela  Sony computer  

entertainment.  A história  de  Shadow of  the Colossus começa com o jovem Wander 

entrando na Região Proibida, atravessando a extensa ponte na entrada com a sua égua, 

Agra. Ele deve restaurar a vida de uma garota chamada Mono.  Wander roubou uma 

espada mágica provavelmente do próprio Emon, que é a única arma capaz de matar os 

colossos na Região Proibida.  Shadow of  the Colossus foi  bem recebido pela  mídia, 

alcançando  um  alto  número  de  vendas  após  o  seu  lançamento.  A  sua  musica  foi 

considerada um dos mais fortes aspectos do jogo.

Final Fantasy (dois alunos)

É uma célebre série de RPG para videogame, produzido pela Square (hoje 

Square  Enix).  Em uma  apresentação  em Londres  de  um mágico  conhecido  em um 

anfiteatro,  um portal  é  aberto,  de  onde saem fantasmas  de eras  passadas  e  estes  se 

espalham por varias partes do mundo e é obrigação do pretender (o mágico) trazer-los 

de volta. Passando pelos níveis é preciso levar todos os fantasminhas de volta ao portal 

sem se encurralar no labirinto utilizando os poderes de elementos na ordem correta para 

completar o nível com sucesso. Em termos gerais, os jogos da série são ambientados em 

mundos de fantasia, repletos de magia e elementos medievais mesclados com tecnologia 

futurística. Os diversos episódios da série não possuem muitas conexões entre si no que 
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diz  respeito  ao  enredo,  com  exceção  de  Final  Fantasy X  e  sua  continuação  X-2. 

Diversos  elementos  fazem  parte  do  jogo  como:  cristais,  chocobos33,  o  sistema  de 

batalha,  alguns  itens  e  a  trilha  sonora  de  Nobuo  Uematsu  são  recorrentes.  Muitos 

consideram Final Fantasy a série de jogos mais importante da história dos videogames. 

No Ocidente,  Final Fantasy encontrou como concorrente a série de RPG da SEGA,  

Phantasy Star. Entretanto, o maior rival se encontra na série Dragon Quest, também da 

Square Enix, muito popular no Japão.

Colheita Feliz (um aluno)

Esse jogo foi lançado no Orkut. Ele se passa em uma fazenda e o objetivo 

dele e você ter dinheiro e muitas terras. Você pode obter animais, plantas etc. Nele não 

há um vencedor mais você pode ganhar dinheiro, prêmios ou roubar o dos outros.

War of Ninjas (um aluno)

É um jogo onde você viaja  por  um mundo cheio  de vilas  e  poderosos  

ninjas.  Durante  sua  jornada  você  adquire  ninjas  novos  e  compra  itens  poderosos  

para  usar  em  batalhas.  As  batalhas  são  jogos  táticos  por  turnos,  onde  a  sua  

equipe  de  três  personagens,  equipada  com  os  itens  adicionais,  é  confrontada  com

outra  equipe  de  um  jogador,  logo  o  objetivo  de  reduzir  a  sua  oposição  a  Zero  

ponto de vida e ganhar o jogo. Avançando para explorar o mundo, os jogadores são  

capazes de competir em vários ranks e torneios.

Mini Fazenda (um aluno)

É  um  jogo  que  simula  uma  fazenda  em  tempo,  disponível  como  um 

aplicativo no site da rede social (Orkut). O jogo permite que os membros do Orkut 

possam gerir uma fazenda virtual que inclui o plantio, cultivo e colheita de diversas 

plantas, árvores e animais. Desde o seu lançamento em 2009, Mini Fazenda se tornou 

um dos aplicativos mais populares no Orkut, aproximadamente 15 milhões de usuários 

ativos. 

Kingdon Hearts (um aluno)

333Ave fictícia da série de video game Final Fantasy. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Chocobo
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Em 2002, a famosa produtora japonesa Square (responsável pelos melhores 

RPGs de  todos  os  tempos),  colocou  no  mercado  um jogo  que  misturasse  mundos 

totalmente diferentes:  Final Fantasy  com Disney. A empresa juntou em uma mesma 

história alguns dos personagens mais queridos do mundo. A historia é de um jovem 

Sora e dois amigos, Riki e Kairi, moram em uma ilha chamada Destiny Island, perdida 

no meio de um vasto oceano e jamais saíram para conhecer outros lugares do planeta. 

Como qualquer adolescente curioso, os três sonham com outros mundos e lugares para 

explorar onde possam viver mil aventuras. Uma enorme variedade de personagens da 

Disney cruzará o seu caminho como também os personagens do Final Fantasy, mas a 

prioridade é realmente da casa do Mickey. As falhas técnicas do jogo são o seu grande 

problema.  Assim  como  o  enredo  sem  profundidade  e  a  falta  de  cuidado  com  a 

programação.

Fallout 3 ( um aluno)

A primeira versão do jogo  Fallout foi lançada em 1997, com um enredo 

ambientado no século XXII. Foi fortemente inspirado na paranóia nuclear dos anos 50 

que passou a inspirar histórias após a Segunda Guerra Mundial. Este jogo do gênero 

RPG teve  outras  versões  mais  atualizadas  combinando  tarefas  diversificadas  como 

combate,  conversa  com  personagens  e  leitura  de  livros  virtuais  para  comentar  o 

conteúdo  do jogo.  Combina  ficções-científicas com um designer  de  publicidade  dos 

anos 60 dos E.U.A. A história se passa em 2277 na cidade de Washington, que está em 

ruínas duzentos anos, depois de uma guerra nuclear. As ruas são tomadas por criaturas 

geneticamente  modificadas  e  a  água  que  restou está  contaminada  por  material 

radioativo.

Call of Duty (um aluno)

  É uma modalidade do Modern Warfare 2 é um jogo de tiro em primeira 

pessoa lançado mundialmente em 2009. O jogo é de ação e aventura é dividido entre o 

grupo contra-terrorista multi nacional Task Force 141, que tem a missão de eliminar o 

ultranacionalista Vladimir Makarov. A tarefa é defender os EUA de uma invasao russa. 

Entre os cenários do jogo contamos com  uma fase que se passa no Rio de Janeiro, na 

rocinha. É um jogo tipo MMORPG.
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Bloons (um aluno)

O jogo tem varias  versões e o jogador deve destruir todos os  balões antes 

que eles atravessem o caminho que podem percorrer. Novos itens vão sendo inseridos 

para ficar mais interessante, completo, empolgante e desafiante.

The Pretender : part 2 (um aluno)

Em  uma  apresentação  em  Londres  de  um  mágico  conhecido  em  um 

anfiteatro  um portal  é  aberto,  de  onde saem fantasmas  de  eras  passadas  e  estes  se 

espalham por varias partes do mundo e é obrigação do pretender (o mágico) trazer-lo de 

volta.

Passando pelos  níveis  é  preciso levar  todos os  fantasminhas  de volta  ao 

portal  sem se  encurralar  no  labirinto  utilizando  os  poderes  de  elementos  na  ordem 

correta para completar o nível com sucesso. É um jogo de ação-aventura.

Game Gênero
Age of empire Estratégia
Winning Eleven Futebol
Trackmania Corrida
Perfect World RPG
GTA San Andreas Ação, aventura
Ragnarök Online RPG
Paciência Spider Jogo de cartas (outros)
Priston Tale Estratégia, ação, RPG,guerra
Super Mario Galaxy Estratégia (FP)
World of Warcraft (WoW) MMORPG
Zelda Majora’s Mask Ação aventura
Shadow of the Colossus Ação aventura
Final Fantasy RPG
War of Ninjas Luta ,aventura
Mini Fazenda Simulação rede social
Colheita feliz Simulação rede social
Kingdon Hearts RPG
Call of Duty Guerra (FP)
Bloons Estratégia
Counter Strike tiro
Fallout 3 RPG
The Pretender Ação-aventura
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