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O professor precisa estar alimentado e conectado com a sua expressão, precisa reconquistar o 

seu poder imaginativo, se pretende e deseja garantir a expressão e a criação das crianças. A 

educação do educador é essencial e, no que diz respeito à arte, passa necessariamente pelo 

reencontro do espaço lúdico dentro de si, pela redescoberta das suas linguagens, do seu modo 

de dizer e expressar o mundo (Luciana Ostetto). 

 

  

Este texto trata da uma síntese de minha dissertação de mestrado
1
 na qual discuto e 

analiso as possíveis contribuições do trabalho com a Commedia dell’arte para a 

formação de professores. A partir da investigação dos personagens “tipos” da 

Commedia, busquei explorar e expandir o repertório corporal e expressivo de 14 

professoras da rede de Educação Infantil do município de Florianópolis, capacitando-as 

à introdução do trabalho teatral com crianças. Para realizar a investigação, desenvolvi, 

com essas professoras, uma oficina de cinco meses de duração que consistia em um 

processo de apropriação e ressignificação de elementos da Commedia dell’arte. O 

resultado dessa oficina foi a criação de um espetáculo apresentado em 08 unidades da 

Educação Infantil desse município. Uma investigação teórica sobre o papel do professor 

como ampliador do capital cultural da criança serviu como base para essa prática.   
 

 

O Projeto 
 

Na busca pela ressignificação da Commedia dell’arte
2
 no contexto atual, pus-me 

a explorar, junto a 14 professoras da rede de Educação Infantil do município de 

Florianópolis, possíveis aproximações com o que seriam os “tipos” da Commedia 

dell’arte, transpondo-os e atualizando-os no contexto da Educação Infantil por meio da 
                                                           
1
 PEREIRA, D. de M.  Commedia dell'arte e educação infantil: um processo de formação de 

professores. 2011. 204 f. Dissertação (mestrado) - Universidade do Estado de Santa Catarina, Centro de 

Artes, Mestrado em Teatro, Linha de Pesquisa: Teatro Sociedade e Criação Cênica, Florianópolis, 2011. 
2
 A Commedia dell’arte  surgiu na Itália no começo do século XVI. Dario Fo (2004) defende a idéia de 

que a palavra “arte” empregada no termo significava ofício, ou seja, os atores de tal Commedia eram, no 

sentido original da palavra, artesãos de sua arte. Caracterizava-se pela criação coletiva dos atores, que 

elaboravam um espetáculo improvisando gestual ou verbalmente a partir de um canovaccio (roteiro) 

muito sumário, e de tipos fixos: Enamorados, Pantaleão, Doutor, Capitão, Arlequim, Polichinelo, 

Briguela, entre outros. Os temas utilizados nas improvisações surgiam geralmente de situações do 

cotidiano da região na qual a trupe se instalava, assim como os “tipos” (ou máscaras) representavam 

componentes da sociedade italiana da época. 
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construção de um espetáculo, abordando, através de tal espetáculo, questões 

relacionadas ao universo das professoras e de suas crianças. Como esses “tipos” 

poderiam ser transpostos para um espetáculo para crianças? Foi uma questão que 

norteou o estudo.  

Aproximar a Commedia dell’arte da Educação Infantil foi uma possibilidade de 

unir uma pesquisa que desenvolvo desde minha graduação com minhas inquietações 

acerca da formação de professores para o trabalho teatral. Como professor, ator e 

dançarino vejo no trabalho com elementos da Commedia dell’arte contribuições e 

possibilidades de exploração do trabalho corporal, artístico, criativo, teatral e 

pedagógico. 

Ao trabalhar com os “tipos”, por exemplo, busquei a exploração de 

corporeidades distintas, de corpos grotescos, a fuga dos estereótipos, a quebra dos 

habitus corporais e ampliação das possibilidades expressivas, uma vez que cada “tipo” 

carrega consigo uma maneira de portar-se, uma qualidade de movimento específica; os 

Enamorados são leves, por exemplo, quase bailarinos, o Doutor é pesado, Arlequim 

saltitante, Polichinelo é um dorminhoco, os Zanni são quase animais, movidos por 

instintos, etc. 

O trabalho com a Commedia dell’arte oferece elementos para a ampliação da 

expressividade, oferece possibilidades de discutir questões do cotidiano, uma vez que 

ela própria se apropriava de tais questões para conduzir suas narrativas “improvisadas”. 

Ela dispõe de conteúdos importantes para se compreender o fazer teatral, o jogo cênico, 

a exploração do universo lúdico, exploração da improvisação, da preparação corporal, 

das múltiplas linguagens, uma vez que se utiliza da dança, da música, etc. 

Outro elemento que me atrai, diz respeito ao conteúdo popular que a Commedia 

dell’arte carrega consigo, um conteúdo que dialoga diretamente com o público, que se 

utiliza dele, de suas histórias, dos seus “tipos”. Por esses elementos destacados, vejo na 

Commedia dell’arte, ou na ressignificação e atualização de seus elementos, a 

possibilidade de servir como material de referência na formação teatral de professores, 

atores, dançarinos, etc. 

No que diz respeito à Educação Infantil, através de cursos de capacitação nas 

áreas de Expressão Corporal e Teatro de Formas Animadas que realizei com professores 

de Educação Infantil da rede municipal de Florianópolis nos anos de 2008 e 2009, pude 

perceber a demanda de tais professores em conhecerem melhor o fazer teatral, pois, por 

mais que buscassem trabalhar o teatro com suas crianças, faltava-lhes conhecimento e 
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ferramentas para o desenvolvimento de um trabalho pedagógico estruturado, fato este 

que justificou a realização da investigação no campo da formação de professores.  

O objetivo principal da pesquisa foi propiciar as 14 professoras de Educação 

Infantil que participaram do laboratório cênico, uma vivência teatral, buscando perceber 

o potencial da Commedia dell’arte para a ampliação do repertório expressivo de tais 

professoras, assim como, propiciar uma reflexão sobre os modos de se fazer teatro para 

e com as crianças. 

A opção por utilizar-me dos elementos que constituem e caracterizam a 

Commedia dell’arte (personagens “tipos”, uso de máscaras, improvisações, exploração 

de temáticas cotidianas, exploração da expressividade corporal do ator, entre outros) 

deu-se pela crença de que esses elementos ao serem pontuados, estudados e analisados 

podem dar concretude e solidez a um trabalho de formação à linguagem teatral. Além 

de perceber possíveis pontos de intersecção entre as relações estabelecidas pelos “tipos” 

da Commedia dell’arte e pelos personagens dos contos infantis, bem como, por meu 

desejo em dar continuidade à busca pela exploração do universo da Commedia dell’arte. 

A prática com as professoras foi desenvolvida entre os meses de abril e agosto 

do ano de 2010 e as apresentações do espetáculo durante o mês de setembro, do mesmo 

ano. A prática desenvolvida semanalmente com esses professores pressupôs uma 

sensibilização dos corpos, ampliação da expressividade, apropriação de alguns 

conceitos básicos do teatro (foco, personagem, espaço, ação, precisão, triangulação 

etc.), estudo teórico e prático da Commedia dell’arte (uso de máscaras de couro, 

exploração dos “tipos”, jogos de improvisação com os mesmos, desenvolvimento da 

expressividade corporal dos atores, etc.) e a construção coletiva de um espetáculo 

baseado em tais improvisações, buscando um diálogo com temáticas do universo 

infantil, para ser apresentado às crianças.  

Todo o processo foi documentado e fotografado, foram realizadas escritas 

individuais, protocolos dos encontros, avaliações do processo e das apresentações. Não 

coube a pesquisa realizar experimentos com as crianças ou discutir as transformações 

que a prática por ventura trouxe ao trabalho das professoras, isso é objeto de estudo para 

outro momento, após um tempo de maturação das experiências vividas.      

Constatei, com a efetivação da proposta, a possibilidade de realizar uma 

ampliação do olhar das professoras acerca da linguagem do teatro, assim como 

possibilitar uma experiência cognitiva e emocional a esse professor que, acredito, 
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posteriormente, terá maiores condições de proporcionar experiências sensíveis as suas 

crianças, por meio de um trabalho artístico-pedagógico mais consciente.   

Cabe ressaltar que a ênfase do trabalho realizado com as professoras esteve 

calcada no processo desenvolvido e não no resultado final. As apresentações finais 

compõem o processo de formação, mas o foco não estava na qualidade teatral e/ou 

estética do espetáculo, mas na vivência artística dessas professoras. Tive uma 

preocupação maior com a dimensão da aprendizagem da linguagem teatral e do fazer 

teatral pautado em uma atitude dialética com a realidade, possibilitando afetar 

comportamentos, atitudes, modos de pensar, através de uma atividade estética coletiva 

que obrigou, por sua própria natureza, a constante troca de conteúdos entre seus 

participantes.   

Não se tratou de uma proposta de ensinar a essas professoras “como” fazer 

teatro, mas de construir, por meio de experimentações, modos de pôr em contato 

conteúdos da prática educacional dessas profissionais com os universos teatral e 

infantil, explorando a percepção de tais professores sobre as possibilidades de fazer 

teatro, sobre as especificidades dessa linguagem, contribuindo, talvez, com a formação 

de um olhar diferenciado de suas crianças para a arte teatral e formando futuros 

espectadores, a partir de propostas que possam surgir em suas práticas educacionais. 

Cabe ressaltar que os processos de escrita, análise e avaliação do trabalho prático 

ocorreram ao longo de todo o período de desenvolvimento do projeto e que, 

paralelamente a esse laboratório prático, foi realizada uma investigação teórica acerca 

de questões que acredito dialogarem diretamente com a ideia do projeto de formação 

como: “o professor da Educação Infantil como ampliador do capital cultural da 

criança”, a partir da teoria bourdieusiana, “o espaço potencial e o jogo dramático / 

teatral”, pautado em Winnicott e Ryngaert, “o ensino de artes na Educação Infantil e a 

formação permanente de professores no município de Florianópolis”, em diálogo com 

as Diretrizes Educacionais / Pedagógicas Nacionais e Municipais para a Educação 

Infantil, entre outros. 

 

Propiciando vivências artístico-teatrais 
 

Dada a realidade social e cultural das crianças brasileiras – principalmente 

aquelas que frequentam creches públicas, em geral advindas das classes menos 

favorecidas – vejo o professor da Educação Infantil como responsável por inserir a 
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criança no universo cultural, por ampliar o capital cultural dessa criança, uma vez que a 

família, de um modo geral, deixou de tomar para si a responsabilidade de propiciar 

vivências artísticas para seus filhos.   

O professor é visto como o mediador entre o conhecimento da criança (advindo 

da família) e os possíveis conteúdos que poderão ser postos em contato com tal criança, 

ampliando seu repertório e propiciando-lhe as mais diversas experiências sensoriais, 

artísticas, estéticas, etc. Observada a responsabilidade do professor em fornecer 

elementos para a ampliação cultural das crianças e visualizando o espaço da sala de aula 

como um ambiente propício para o desenvolvimento de experiências artístico-teatrais, 

penso que a prática teatral com a Educação Infantil possui o intuito de estimular o 

professor a propor o fazer/fruir artístico a suas crianças, para que, ao adquirir a 

experiência teatral, a criança possa vivenciar, ainda que de maneira fantasiosa, o mundo 

que a rodeia, ou quem sabe tornar-se uma espectadora assídua ou uma artista.  

As propostas pedagógicas e diretrizes educacionais para a Educação Infantil 

responsabilizam esse professor por explorar o universo lúdico da criança. 

Responsabilizam-no por trabalhar os conhecimentos por meio de experiências práticas, 

de jogos, da efetividade, da noção de coletivo, da construção conjunta de conhecimento, 

da inserção da arte no cotidiano e da exploração da sensibilidade da criança.  

Em que medida, entretanto, a formação inicial desse professor consegue abarcar 

os conteúdos e metodologias específicas para o desenvolvimento de atividades dentro 

do universo artístico? Rocha ressalta que “[...] amplia-se a função docente e as 

exigências formativas, quando a ação pedagógica extrapola uma perspectiva 

simplesmente reprodutora e transmissiva” (ROCHA, 2010, p. 16).  

Há de se ampliar também a formação continuada desse professor para que ele 

possa, cada vez mais, compreender as especificidades de cada área e promover, de 

forma consciente, o contato dessas crianças com as artes. A instituição a qual este 

professor está vinculado lhe oferece um conhecimento concreto acerca dessas questões 

que lhe são exigidas? Como poderá ampliar o repertório corporal e criativo de suas 

crianças se não possuir um repertório seu para oferecer? Como trabalhar a sensibilidade, 

se sua sensibilidade está posta de lado, por conta de uma rotina de trabalho que não lhe 

propicia tempo e recursos para investir em uma capacitação? 

Acredito que o professor engajado no desenvolvimento estético, artístico e 

cultural de suas crianças, pode ampliar-lhes os horizontes da prática e fruição artísticas, 

orientando-os e conduzindo-os à internalização de uma necessidade de contato 
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permanente com as artes, fazendo com que o prazer estético, proporcionado pelo 

conhecer, pelo fazer e pelo fruir artísticos, seja uma necessidade incorporada à sua 

natureza e a qual perdurará ao longo de seu desenvolvimento, desde que este professor 

esteja em contato com o universo artístico, desde que ele compreenda racional e 

sensivelmente o que a arte pode lhe proporcionar.  

Para Bourdieu, as experiências primitivas do indivíduo pesam sobre as 

experiências ulteriores, e, refletindo sobre a realidade social brasileira, esta tem 

mostrado cada vez mais o desinteresse (ou falta de tempo e de recursos) das famílias em 

acompanhar, contribuir e mesmo investir no desenvolvimento educacional, cultural e 

social dos seus filhos; penso que a Educação Infantil possa, não substituir a educação 

dos pais, mas, minimizar as diferença de acesso aos bens culturais que suas crianças 

terão em comparação com as crianças das classes mais elevadas. 

Isso não significa subordiná-las a qualquer tipo de teatro, ou mesmo a ouvir 

qualquer tipo de música, ou a assistir filmes puramente comerciais, mas sim, que no 

âmbito da Educação Infantil, os professores estejam preocupados com a formação 

estética de suas crianças, interessados em colocá-las em contato com produções voltadas 

para suas idades e seus interesses, produções realizadas com qualidade artística e 

fundamentação pedagógica.  

Pergunto-me: como se conceberá uma sociedade crítica e sensível se a arte não 

for inserida no cotidiano do homem desde sua infância, sobretudo no âmbito da 

Educação Infantil? Como a arte será necessária e se tornará uma necessidade se não for 

concebida como essencial na formação escolar e humana? A quem interessa a formação 

de cidadãos com as mesmas possibilidades de acesso a arte e a reflexão crítica por ela 

incitada? 

O sentido e a importância que a criança dará ao fazer ou apreciar um espetáculo 

de teatro (seja na infância ou no seu futuro como adulto) dependerá, em grande parte, do 

exterior cultural, do maior ou menor contato e da qualidade deste contato com a 

educação teatral, do repertório de códigos, da compreensão da estrutura do jogo e da 

cena. Esse conhecimento estará presente em cada nova experiência de fazer ou fruir. 

A cultura à qual se está exposto, estabelece a formação do olhar do indivíduo 

para a interpretação das situações, manifestações e relações que ocorrem ao seu redor. 

Conteúdos, signos, códigos são acentuados, questionados ou reproduzidos de acordo 

com a cultura vigente, que nunca está isolada, ela pertence a uma construção que é ao 

mesmo tempo cultural e social.   
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E em um âmbito mais específico, que é o da Educação Infantil, no qual o 

indivíduo está em processo de assimilação de um determinado habitus
3
 ainda não 

formado e formatado, o campo ou meio de interação constituído pelo professor, pelo 

auxiliar de ensino, pela estrutura organizacional da unidade educativa, bem como pelos 

órgãos maiores que regem o pensamento da instituição (diretorias de ensino, secretarias 

de educação, gerências, etc.), influenciarão de forma definitiva a formação do olhar e a 

maneira pela qual a criança irá se relacionar com a escola e com a cultura.  

 

Vejo o educador como essa pessoa-chave para mediar os caminhos da 

criança no mundo simbólico da cultura. E neste caminhar, traçado 

essencialmente no percurso da experiência – que é entrega, troca, 

disposição em se colocar no lugar do outro para compreendê-lo, 

reconhecê-lo e apoiar suas buscas e escolhas –, o professor 

movimenta-se por universos criadores e universos criados – na ciência 

e na arte, uma e outra, marcas do humano (OSTETTO, 2010, p. 73). 

 

 

Partindo da premissa de que “o natural é brincar” (WINNICOTT, 1975, p. 63), 

vejo a necessidade de que o professor observe o processo pelo qual as crianças 

naturalmente brincam e expanda esse processo natural a um espaço lúdico de 

experienciação e fruição artísticas.   

Percebo que, dependendo do olhar que o professor der ao brincar, da proposta 

que ele efetuar a partir de jogos teatrais, exploração de objetos, descoberta das 

expressividades corporais, etc. ele pode, no ambiente da brincadeira, ampliar a 

valorização das competências individuais, a autonomia, a independência e ao mesmo 

tempo, a percepção do que é fazer parte do coletivo, sentir-se pertencendo a um grupo, 

compartilhar experiências humanas. Fazer a criança perceber que é no equilíbrio dessas 

posições que se caminha rumo ao desenvolvimento e à aprendizagem.  

Por meio do diálogo entre elementos da Commedia dell’arte e o universo da 

Educação Infantil, assim como pelo fazer teatral, busquei com que as professoras que 

participaram da pesquisa conseguissem compreender os códigos da linguagem teatral, 

suas especificidades, os conceitos que o fundamentam. Incentivei a quebra dos hábitos e 

modos de fazer teatro com e para as crianças, hábitos estes baseados na construção de 

                                                           
3
 Bourdieu define o conceito de habitus da seguinte maneira: “Sistema de disposições duráveis que, 

integrando todas as experiências passadas, funciona a cada momento como matriz, apreciações e ações, e 

torna possível a realização de tarefas suficientemente diferenciadas, graças à transferência analógica de 

esquemas que permitem resolver problemas da mesma forma, e, graças a correções incessantes dos 

resultados obtidos, dialeticamente produzidos por estes resultados” (BOURDIEU, 1983, p. 65).  
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“teatrinhos” ou “pecinhas” que se utilizam, em sua grande maioria, de histórias contadas 

e recontadas, de personagens conhecidos, as quais possuem, como objetivo principal, 

serem apresentadas para os pais em alguma data comemorativa. “[...] A conscientização 

dos modos de produção artísticos, individuais ou coletivos, ajuda a sair da oposição 

muito estrita entre processo e produto” (RYNGAERT, 2009, p. 24). 

 Instiguei as professoras a explorarem outros universos de possibilidades de 

criação com as crianças, fugindo do senso comum e meramente comercial que reproduz 

hábitos de classe, maneiras de ser e se portar, realidades muitas vezes distintas das 

crianças, pois, como afirma Santos: 

 

[...] na medida em que as crianças são, via de regra, familiarizadas 

com as histórias utilizadas pelas professoras (visto que já tiveram a 

oportunidade de ouvi-las repetidas vezes, de apreciar as ilustrações 

dos livros ou, ainda, de assisti-las em filme ou vídeo), a elaboração 

das cenas subordina-se à intenção de reprodução dos referidos 

modelos e, consequentemente, o desempenho delas acaba sendo, 

também, influenciado nesse sentido (SANTOS, 2004, p. 29).  

 

 Não há, nessas práticas ressaltadas por Santos, uma ampliação do repertório da 

criança, uma vez que o professor da Educação Infantil apenas reproduz histórias já 

vistas, muitas vezes de acordo com os modelos televisivos e cinematográficos. Ele 

deixa de explorar um amplo campo potencial de criação naturalmente existente na 

criança e passa, desde muito cedo, a podar a imaginação da mesma e sua maneira de se 

expressar.  

Cabe a esse professor compreender o espaço do jogo e inserir a criança em 

propostas que ampliem esse espaço potencial criativo, dado que  

 

[...] o acesso limitado das crianças a espetáculos teatrais e a qualidade 

‘discutível’ dos raros momentos de apreciação que são proporcionados 

a elas, tanto pela escola, quanto pela família são aspectos nocivos à 

construção da noção de teatro [...] (SANTOS, 2004, p. 43).  

 

Os jogos de faz-de-conta infantis, naturalmente realizados pela criança, 

desenvolvem na mesma a capacidade de simbolização e exploração da sua subjetividade 

nascente, contudo, penso que por meio da exploração de tais jogos espontâneos por 

parte dos seus professores através de propostas fundamentadas em conceitos e teorias 

teatrais, é possível conseguir à decodificação da estrutura da linguagem teatral, ainda 

que de forma insipiente nessa fase do desenvolvimento infantil. 
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Algumas considerações 
 

Acredito que a discussão esboçada, contribua com o lançamento de um olhar à 

questão da formação de professores para o trabalho teatral na Educação Infantil. Um 

trabalho que requer compreensão do universo da criança, do seu desenvolvimento, da 

maneira como o lúdico se insere no seu cotidiano, da importância do brincar e do faz-

de-conta como espaços potenciais ao desenvolvimento de uma necessidade de estar e 

permanecer em contato com o universo artístico. Somente um professor que tenha um 

olhar atento às especificidades da infância e que tenha consciência da importância do 

desenvolvimento lúdico e sensível da criança, poderá inseri-la no universo artístico. 

Reafirmo minha posição quanto à necessidade da formação permanente desses 

professores. Uma formação que não os deixe sentados ouvindo teorias e lendo textos, 

mas que os ponha em movimento, que cada sensação que poderão proporcionar para as 

crianças perpasse antes os seus corpos, que se entreguem ao ato de brincar e jogar, 

assim como as crianças o fazem. Esta é a prerrogativa dos cursos de formação que 

ministro junto aos professores de Educação Infantil e essa é a premissa da pesquisa 

teórica-prática que realizei.  

Em torno de 1.117 crianças assistiram ao espetáculo produzido durante a 

pesquisa, ou seja, além do processo formativo em si, a possibilidade de apresentar para 

as crianças contribui com a formação de público infantil mediante a fruição de um 

espetáculo criado especialmente para tal público, discutindo aspectos de sua realidade, 

trazendo música, dança, alegria para o seu cotidiano.  

A perspectiva de se trabalhar questões relacionadas à ampliação dos 

conhecimentos sobre a linguagem teatral, com professoras de Educação Infantil que 

tiveram um contato insipiente com esses conteúdos em sua graduação, foi posta como 

uma questão central da investigação e, pelos resultados apresentados, concretizou-se.  

Essa experiência trouxe benefícios tanto para os professores quanto para as 

crianças e dialogou com os pressupostos curriculares no que diz respeito à inserção da 

ludicidade no cotidiano da criança, dado que, não basta inserir o teatro no cotidiano das 

crianças, a maneira como essa inserção se dará, os meios pelos quais ela será realizada, 

o trabalho de aquisição da linguagem teatral que ela propiciará, todo o processo 

necessita ser posto em discussão por pessoas que tenham consciência das 

especificidades da linguagem. Ressalto que além de conhecer a linguagem, é importante 
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ter uma vivência que lhe propicie perceber concretamente as aquisições que o trabalho 

com o universo artístico proporciona ao ser. 

Houve superação de limites físicos, desenvolvimento da expressividade, do 

contato com o corpo, desinibição, elevação da auto-estima, potencialização da 

criatividade, do diálogo com um grupo, etc. Ratifico, portanto, o potencial do teatro 

enquanto propulsor de um desenvolvimento pessoal que, sem dúvida, causa 

reverberações na prática desse professor. Além de uma formação ao trabalho teatral, foi 

realizada uma educação estética também, e essa não se ensina em uma disciplina, com 

tempo e espaço delimitados; perpassa toda a vida e atravessa o cotidiano para além dos 

muros da creche, da escola.   

A pesquisa gerou frutos, com o apoio da Diretoria de Educação Infantil da 

prefeitura de Florianópolis, o grupo formado e ampliado para 20 integrantes, batizado 

de Trupe da Alegria, seguiu em atividade no ano de 2011 criando um novo espetáculo: 

Brasil de todas as cores, o qual realizou 16 apresentações, em torno de 25 unidades 

puderam assistir ao espetáculo. Cerca de 2.500 crianças cantaram, dançaram, 

conheceram os “tipos brasileiros”, viajaram com Zeca
4
 pela diversidade brasileira. A 

expectativa é de que o grupo continue produzindo, criando, pesquisando em 2012...   
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