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Resumo: 

O presente trabalho tem como principal objetivo, refletir sobre a importância do Teatro como 

possibilidade de ensino transgressor nos espaços de educação e de formação do pensamento 

bem como na produção de conhecimento. Para isto, trago um relato pessoal sobre minha 

experiência com a prática teatral e como isto contribuiu na construção da minha identidade 

racial e da minha escolha de graduação. Pretendo com isto, colaborar com as discussões sobre 

a importância do ensino de Teatro na formação escolar e sobre as possibilidades de 

transformações que esta arte provoca nos indivíduos e no meio que os cerca. 
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“O aprendizado, em sua forma mais poderosa, 

tem de fato um potencial libertador.” 

(HOOKS, 2013, p.13) 

 

O INÍCIO DE TUDO 

 

Gostaria de compartilhar com vocês um pouco de minha jornada como estudante de 

Teatro e como este percurso foi fundamental para a construção da minha identidade racial e 

da minha escolha profissional como artista educadora. Desta forma, espero ser possível 

compreender a importância da arte teatral e do teatro educação na produção de conhecimento 

e, também, como possibilidade de ensino transgressor nos espaços de educação e de formação 

do pensamento. 

                                                 
1
Graduanda em Teatro/Licenciatura pela Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás, é 

uma atriz preta, residente de Aparecida de Goiânia. Contato: jhamilaoliveira@discente.ufg.br.   

Este relato de experiência faz parte do trabalho de conclusão de curso da estudante, orientado pela Prof.ª Dra.ª 

Joana Abreu. 
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Dentre as diferentes técnicas e áreas de produção de conhecimento, considero o campo 

artístico - em especial, o Teatro – um dos caminhos mais sensíveis e humanos, capaz de 

abordar assuntos complexos da nossa sociedade de maneira poética, questionadora e 

simbólica. O Teatro traz em seu cerne, uma potencialidade transformadora (OLIVEIRA, 

2017), suscetível a remexer e desafiar a maneira como determinadas práticas e convicções 

sociais são dispostas e impostas ao nosso redor, sem que façamos uma reflexão crítica e 

consciente sobre esses assuntos no nosso dia a dia. 

Não raramente, pessoas apresentam uma visão um tanto idealista e utópica de suas 

profissões, comigo não seria diferente. Mas foi verdadeiramente, através do Teatro que 

adquiri certa consciência e criticidade sobre questões importantes da minha vida, como raça, 

classe e gênero, o que contribuiu significativamente na construção da minha identidade como 

pessoa racializada e, também, na minha escolha da arte educação como profissão. A arte 

teatral, ao me afetar e atravessar, não só transformou a minha vida como também de todo o 

meu ambiente familiar, uma vez que, antes de mim, a prática de assistir espetáculos teatrais 

era inexistente na minha família. 

O meu percurso no Teatro começou aos dezessete anos, não muito tempo atrás, a partir 

de um curso de interpretação de que tive a oportunidade de participar. Antes disso, havia tido 

uma única experiência, ao assistir um espetáculo através de um projeto escola no meu ensino 

médio e, somente hoje, compreendo a falta que o ensino de Teatro provocou na minha 

formação escolar. Felizmente, a perspectiva de participar de um projeto coletivo e inclusivo 

que pudesse provocar algum tipo de mudança na sociedade, sempre foi muito forte em mim e, 

graças a este desejo, em 2017 encontrei o Curso de Formação Inicial e Continuada em 

Interpretação Teatral (FIC-IT). 

O FIC-IT era oferecido “gratuitamente” (pagava-se uma taxa de matrícula de R$ 

150,00) em parceria com a secretaria de educação do estado de Goiás. Sua estrutura era 

dividida em três anos de duração, de modo que no primeiro ano, eram apresentados conceitos 

básicos da teoria e da prática teatral, por exemplo, o trabalho de Constantin Stanislavski e a 

História do Teatro Mundial. No segundo ano, estudávamos sobre os teatros políticos de 

Bertolt Brecht e Augusto Boal e sobre a história do teatro brasileiro. No fim de cada um 

desses dois primeiros anos, era apresentada uma montagem de espetáculo teatral coletiva 

sobre a temática estudada.  
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Já no terceiro e último ano, o intuito era proporcionar a conquista da autonomia e o 

fortalecimento do pensamento crítico. Sendo assim, sua proposta se distanciava bastante dos 

anos anteriores. Ainda estudávamos sobre as estéticas teatrais e sobre a arte teatral goiana, 

mas o objetivo principal deste ano era a elaboração de um projeto de conclusão de curso, no 

qual os estudantes deveriam criar e apresentar uma encenação sobre um assunto de sua 

preferência. Eles seriam responsáveis por todas as etapas da montagem, já os professores, 

estariam incumbidos de orientá-los. 

Para além da escolha da estética teatral a ser trabalhada - se ela seria autoral ou 

adaptação, individual ou em grupo - e da definição de cenário, duração e local de 

apresentação, os alunos deveriam, a partir da criação da cena, escrever uma proposta para ser 

enviada (ficticiamente) a uma lei de incentivo à cultura, baseada na verdadeira lei municipal 

de Goiânia. Aliás, julgo necessário dizer que foi graças a esta proposta que aprendi sobre 

essas leis e como elaborar um projeto para elas, quanto a isso, devo aos professores que tive 

nesta instituição, todo o meu agradecimento, por proporcionarem a possibilidade de ampliar 

minha visão de mundo e meus conhecimentos sobre este assunto e tantos outros. 

Prosseguindo, optei por criar um monólogo autoral e individual, que falasse um pouco 

sobre as minhas vivências pessoais como mulher preta e sobre questões que atingiam a 

população negra. A elaboração deste projeto não foi uma experiência fácil para mim, em parte 

por ser a primeira vez que seria responsável por um projeto dessa amplitude, mas, 

principalmente, pela escolha do tema a ser trabalhado. Escolher um tema tão rente a mim e às 

minhas experiências significaria lidar com demandas muito íntimas e sensíveis, ainda assim, 

considero as vivências decorridas deste processo bastante frutíferas e marcantes, tanto para 

mim, quanto para aqueles que acompanharam o monólogo. 

Quando iniciei meu processo de criação, havia na minha cabeça muitos 

questionamentos e dúvidas sobre onde este projeto iria chegar. Como também havia poucas 

coisas que eu já sabia sobre ele, por exemplo, queria que ele fosse político e simbólico, que 

tratasse do meu tema de maneira delicada e poética, mas que também provocasse no público 

uma multiplicidade de sensações - das mais agradáveis até as mais inquietantes - e que, deste 

modo, pudesse gerar de alguma forma, reflexões sobre o assunto. 

No entanto, não pretendo me ater muito às etapas do processo de criação, apesar de ter 

sido primordial para o meu crescimento como indivíduo. Ao invés disso, para garantir o 
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cumprimento do meu objetivo de refletir sobre a importância e o papel fundamental do Teatro 

como prática transgressora, considero o relato sobre o resultado - ou seja, as apresentações - 

como crucial para esta história. Mas antes, contarei um pouco mais a história do monólogo. 

 

O MEIO DO CAMINHO 

 

Intitulada “Corpo que Habito”, a cena conta a história de Nzinga, uma jovem rainha 

que foi arrancada de sua terra para ser escravizada em um lugar bem longe de seu lar. Neste 

novo lugar, a personagem enfrentará uma série de violências e desrespeitos contra sua pessoa, 

além de precisar lutar contra o preconceito racial, o epistemicídio
2
 de sua cultura e as 

inúmeras tentativas de embranquecê-la. Opressões de gênero também estão presentes na cena, 

que se utiliza da licença poética, do simbólico e das sensações para comunicar aquilo que a 

palavra e o discurso não são capazes de expressar. 

O monólogo quase não possuía textos, por acreditar que a estimulação sensorial seria o 

suficiente para alcançar a alma e a mente do público e por acreditar que o discurso da palavra 

não contribuiria muito no tipo de reflexão que pretendia suscitar no público. Repleto de 

momentos de tensões, minha personagem cantava quando se sentia feliz ou poderosa, quando 

sonhava ou tinha esperança sobre um futuro melhor. Assim como na vida real, esses 

momentos eram raros na cena, mesmo assim, carregavam uma potência muito grande, 

apontada pelo público nos momentos de debate. 

A ambientação era bastante intimista, feita quase toda no escuro, com exceção das 

diversas velas espalhadas ao redor do espaço cênico, as quais ficavam presas dentro de uma 

gaiola, assim como a personagem na primeira cena, presa em um navio sua única 

possibilidade de visão era através de uma pequena janela, representada na cena por um 

banquinho.  

O público, por sua vez, era dividido em dois lados, os negros e os brancos, e cada 

pessoa era livre para escolher de qual lado queria ficar. Entretanto, os lados possuíam 

diferenças bem marcantes entre si, por exemplo, do lado dos “negros” o espaço era 

                                                 
2
  Boaventura de Sousa Santos (1998, p.208) define epistemicídio como “processo político-cultural através do 

qual se mata ou destrói o conhecimento produzido por grupos sociais subordinados, como forma de manter ou 

aprofundar esta subordinação” (tradução minha). 
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relativamente maior e havia cadeiras para o público se sentar, enquanto do lado dos 

“brancos”, o espaço era reduzido drasticamente e as pessoas deveriam escolher se assistiriam 

a cena - que durava cerca de 45 minutos - em pé ou sentados no chão.  

Na cena, havia apenas um banquinho e uma lamparina como objetos cênicos. Todavia, 

minha caracterização era um pouco mais elaborada, com roupas nas cores vermelho e dourado 

para passar a imagem de realeza, havia também marcas de mãos brancas por todo o meu 

corpo assim como, pedaços de bombril presos no meu cabelo, que eram distribuídos para o 

lado “negro” no fim do espetáculo, como se fosse um convite para que eles continuassem a 

resistência e revolução ao saírem dali. 

O incômodo e o desconforto do público do lado branco eram tangíveis, alguns 

chegaram a me relatar que queriam sair no meio da cena ou que desejavam mudar de lugar, 

tamanha era a agonia que sentiam de estar naquela posição. Preciso dizer que, ao longo da 

cena, interagia de maneira diferente com cada lado, enquanto o lado “negro” era agradável, 

divertido e acolhedor, do outro lado era onde ocorriam as cenas mais angustiantes e violentas, 

como a cena de abuso sexual.  

Isso tudo, somado ao desconforto que a própria disposição cênica provocava neste 

lado do público, gerou uma questão polêmica durante as discussões no processo de criação, se 

seria prudente manter o público em pé e/ou em uma posição desconfortável por tanto tempo, 

uma vez que isso prejudicaria ou até mesmo impossibilitaria o público mais velho de 

acompanhar a cena, por conta de possíveis dores físicas. Contudo, no intuito de fazer uma 

alusão a respeito das dificuldades que a população preta enfrenta todos os dias, optei por 

manter essa configuração espacial, pois considerei isto importante para o processo de reflexão 

da plateia. 

Em compensação, busquei proporcionar ao outro lado certo “conforto” e alento, visto 

que o monólogo apresentava uma temática que poderia provocar gatilhos nestas pessoas. Ao 

final de cada apresentação, um debate era realizado a fim de proporcionar ao público a 

possibilidade de falar sobre essa experiência e, não raramente, algumas pessoas do lado 

“negro” falavam sobre como era bom ver as outras pessoas sentadas no chão, assim, pareciam 

que, pela primeira vez, eram os anseios e vivências deles (negros) que realmente importavam.  

 

O FINAL DA JORNADA 
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O espetáculo foi apresentado nos mais variados espaços durante o ano de 2019, sendo 

alguns deles, um abrigo de idosos, uma escola pública, um parque e duas vezes na 

Universidade Federal - uma vez na Faculdade de Letras, durante a semana de consciência 

negra, e outra durante o FUGA - Festival Universitário de Artes Cênicas de Goiás, da Escola 

de Música e Artes Cênicas. Cada apresentação trazia um público e um debate diferente, às 

vezes, mais politizados e outras nem tanto, mas notava-se que de alguma maneira, a cena 

conseguia atingir o público, seja de maneira positiva ou não, sempre havia algum comentário 

interessante a ser ouvido. 

Toda essa experiência que Corpo que Habito provocou em mim e em quem assistia foi 

o necessário para enxergar a potencialidade existente no Teatro. Por isso e, por acreditar 

muito no poder do Teatro Educação como possibilidade de ensino transgressor, escolhi o 

Teatro como graduação, na intenção de conseguir provocar no outro pelo menos um pouco do 

crescimento que tive nesses três anos de curso e principalmente depois deste meu projeto. 

Deixo a seguir, alguns registros das minhas apresentações e do processo de criação do 

monólogo.  

 

Figura 1: Iluminação do espetáculo feita com velas presas em gaiolas 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 2: Apresentação do monólogo Corpo que Habito em 2019 

 

Fonte: Arquivo Pessoal  

 

Figura 3: Público “branco” assistindo a peça 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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Figura 4: Caracterização da personagem 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Figura 5: Maquete do espaço cênico 

 

Fonte: Arquivo Pessoal   
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