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MEMORIAL: uma abordagem autobiográfica. 

 

Minha educação começou na campanha, aprendendo "as primeiras letras, o 

Bê-a-bá" com meu avô. Lembro-me do papel almaço, das folhas costuradas com 

barbante retirado das bolsas de farinha, do caderno quadriculado para os problemas 

matemáticos, do caligráfico, da borracha e do lápis apontado com gillette de aço 

inoxidável do meu pai. Na falta, o giz era um pedaço de carvão e o quadro negro as 

lajes de areia da calçada ao redor da casa de pedra de alicerce e tijolo maciço.  

Depois dos primeiros estudos, ia a cavalo para a escola de madeira 

conhecida como brizoleta1, pintada de verde com detalhes em vermelho e as telhas 

cor de barro. E lá recebi a 1ª cartilha que guardava com muito cuidado na bolsa feita 

de sobras de tecido Brim Coringa (Lee), usada a meia espalda que fora costurada à 

máquina (Singer) pela minha mãe. A escola compunha-se de uma sala retangular 

com mais de um quadro negro e consequentemente mais de uma série. Enquanto a 

professora escrevia num dos quadros a outra turma copiava o que estava no outro.  

Era no galpão pintado naturalmente de picumã e de teias de aranha 

enegrecidas pela fuligem, "donde" a peonada se reunia para tomar mate diante de 

um fogo de labaredas dançantes e fumaça esbranquiçada que se esmaecia por 

entre as frestas noturnas reinadas lá fora por sapos, grilos, vagalumes e mistérios 

além das estrelas metálicas. Réstias de luz se encontravam formando imagens 

efêmeras. Mas então, meio que sorrateiros a gurizada de férias da cidade e nós do 

campo, se achegavam e, sem dar um pio; ficávamos de olhos esbugalhados e 

ouvidos afiados com os causos de assombração. Era o do escravo que arrastava 

correntes pesadas em volta da casa, à mulher de branco da alma penada, o enterro 

de dinheiro na panela de barro e tantas outras. Algo encantador! O problema era 

como dormir com todos aqueles fantasmas que teimavam em ficar enroscados nos 

pensamentos até altas horas da madrugada. O jeito era tapar até a cabeça com o 

lençol para não ver nenhuma esquisitice.  

Assim, como as noites sufocavam com suas horas intermináveis, os dias 

sempre eram curtos para o tanto que se queria brincar :  era o catavento feito de lata  

____________________________ 
1
Brizoleta. Em 1959 o então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola (1922 — 2004) 

elaborou o Plano de Emergência de Expansão do Ensino Primário que pretendia a escolarização de 
todas as crianças em idade escolar.e a erradicação do analfabetismo. O projeto deu origem à 
construção dos prédios escolares que se popularizaram como Brizoletas ou as Escolinhas do Brizola. 



 
 

de azeite, os pés de lata de leite ninho, a funda, flecha, pandorga, tropa de osso, 

jogo de vareta, bingo, cartas, o caminhão com cabine de lata de óleo cortada ao 

meio e pregada a uma carroceria de madeira... tudo artesanal. Mas uma "certa feita", 

numa noite natalina o pai trouxe em seu Jeep capota de aço, dois caminhões iguais 

fabricados lá na cidade. Um para mim e outro para o meu irmão mais velho. Eram de 

madeira inteiramente lisos e lustrosos: branco/preto. Pareciam vitrificados! Sem 

nenhum defeito. Então, numa alegria que não cabia no peito, decidimos incrementá-

los ainda mais. Pegamos dois vagalumes e cada um amarrou o seu com linha de 

costura na parte superior da cabine do caminhão. E ficou como se fosse uma luzinha 

pisca-pisca como era a da ambulância. E assim foi: passaram-se os natais e a gente 

cresceu para o consumo e a infância ficou esquecida num canto qualquer...  

Aos fins de semana chegavam às visitas e eu me escondia atrás da porta que 

sobrava. As primas vinham passear e os pensamentos divagavam como folhas ao 

vento e ronronavam como gato arisco. Mas era algo secreto, proibido: "amor de 

prima dava filho com defeito", era o que os adultos diziam. 

Passado um ano estudando na escola rural, fui morar na cidade do Alegrete. 

E lá no povo, a melhor imagem que cultivo da escola até hoje: é a Hora do Conto! A 

simpática professora esparramava sobre as mesinhas redondas os livros infantis, 

vivos, coloridos, exuberantes quanto os campos verdejantes. O resto ali na escola 

parecia... tão cinzento, sombrio como era lá na campanha quando o tempo se 

preparava para tormenta e tínhamos que ir para dentro de casa. E com olhos 

arregalados que nem bolita ficávamos observando a mãe ascender velas, cobrir os 

espelhos e fazer a bendita cruz de sal grosso no centro da mesa das refeições.  

Na escola da cidade, um ano e pouco depois, tudo que era antigo foi trocado 

por coisas novas. Lembro que carteiras de madeira com banco e mesa conjugada 

para dois alunos, foram substituídas por classes modernas individuais de fórmica 

verde musgo. Mas o problema maior era que elas não tinham a valetinha para deixar 

o lápis ou a caneta esferográfica retrátil Bic. Então, por serem totalmente lisas, a 

toda hora lápis, borracha e caneta se estatelavam no chão, agora no moderno piso 

de parquê. O quadro negro virou verde... oliva. Era a tal reforma; o "milagre 

econômico", as propagandas "Ninguém segura este país" e o slogam "Brasil: ame-o 

ou deixe-o". Constrói-se a Transamazônica, a seleção brasileira conquista a Copa 

do México e o país inteiro canta "... pra frente, Brasil, salve a Seleção". 

Naquela época já estava  acontecendo forte influência da cultura estrangeira,  



 
 

principalmente do senhor de cabelos brancos, dedo em riste e cartola na cabeça. 

Era o Tio Sam2 com cara de touro brabo. Mas brabo eu ficava com os apelidos que 

me batizavam: bacudo, bicho do mato, espanador da lua, "seu calça curta boca de 

funil". Era comum esperar a calça do irmão mais velho para usar.  

E o problema que eu já estava ficando maior que ele, então... E isso fazia eu 

me sentir ridículo e mais ridículo devia ficar por me curvar para dar a sensação de 

não ser tão alto, magrão. Tinha medo de fazer perguntas em sala de aula e muito 

mais em responder errado. As professoras de português eram sisudas que nem 

militares. E isso nos leva a temê-las. Ai de quem estando "apertado" dissesse: -- 

Professora dá pra "mim" ir ao banheiro? A resposta era categórica, sarcástica: -- 

Mim não vai. Tu não és índio. E como marteladas secas corrigia: -- Dá pra eu ir... 

Havia uma pausa cruel engarupada com aquele olhar fuzilante por cima dos óculos: 

-- Vai! (Tinha em seu subtexto: vai seu burro, ignorante.) Foi por essas e outras que 

eu me tornei encurvado e de péssima caligrafia. Encurvado para não ser o mais alto 

e nem o mais velho da turma. E a escrita, os ditos "garranchos," era uma forma 

proposital para que as professoras e tias tivessem dificuldades na identificação dos 

meus erros ortográficos. Enfim, traumas que me acompanham... 

Na cultura do economizar, da poupança do porquinho, coisa que também se 

refletia até no corte do cabelo que tinha ser cortado "à escovinha". Que 

constrangimento diante de uma massiva cultura estrangeira. O desejo era usar 

barba e cabelo comprido. Calça boca de sino era o que mais se queria, mas a 

sociedade sisuda considerava como coisa de marginal, vagabundo.  

Para nós, ditadura rimava com rapadura: se não tiver cuidado usará 

dentadura. Comunista come criancinha. Era o que se ouvia ao pé do ouvido.  

Mas mesmo assim, a gente queria ser revolucionário como Che Guevara3.  

Na casa do meu tio que era funcionário do Banco do Brasil S.A, eu 

literalmente afundava no sofá avermelhado de três lugares forrado por um material 

sintético, similar ao couro, conhecido como napa. Era o meu lugar cativo e fervoroso   

______________________ 
2
Tio Sam é a personificação nacional dos Estados Unidos da América e um dos símbolos nacionais 

mais famosos do mundo. Ele é geralmente representado como um senhor de fisionomia séria com 
cabelos brancos, barbicha e vestido com as cores e elementos da bandeira norte-americana. 
3
Che Guevara: foi um dos comandantes que lideraram a Revolução Cubana (1953-1959) que levou a 

um novo regime político em Cuba. Convencido de estender a luta armada revolucionária a todo o 
Terceiro Mundo, Che Guevara impulsionou a instalação de grupos guerrilheiros em vários países da 
América Latina. Entre 1965 e 1967, lutou no Congo e na Bolívia, onde foi capturado e assassinado 
pelo exército boliviano, em colaboração com a CIA. Converteu-se em um símbolo de importância 
mundial e para muitos, representa a rebeldia, a luta contra a injustiça social e o espírito incorruptível.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Personifica%C3%A7%C3%A3o_nacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Cubana
http://pt.wikipedia.org/wiki/1953
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regime_pol%C3%ADtico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terceiro_Mundo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerrilheiros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://pt.wikipedia.org/wiki/1967
http://pt.wikipedia.org/wiki/Congo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A9rcito_boliviano
http://pt.wikipedia.org/wiki/CIA


 
 

rezava diante da TV em preto & branco, (com papel celofane colorido para dar uma 

sensação de cor e um pedaço de Bombril embrulhado na ponta da antena interna 

para que os chuviscos parassem e o chiado irritante se fosse) e logo voltasse o 

seriado Bonanza4 ou o Zorro5 de Espada. 

Mas o bom mesmo era o Cine Teatro Glória, um cinema de calçada com 

capacidade para 1200 espectadores. E a alegria da gurizada era a matinê aos 

domingos com o apito estridente do picolezeiro ecoando pela "Cidadezinha cheia de 

graça...", como dizia o poeta Mário Quintana6. E... a gente saia da bilheteria e de 

pronto ia para fila da pipoca e carrapicho. O ingresso era a garantia sadia para um 

mundo de sonhos! O Canal 100 (Cinejornal) não nos interessava nem um pouco, 

mas ansiosos ficávamos com rugido do leão de juba de rei e a música de abertura 

que repercutia maravilhosamente na imensidão da sala sem fim. Quando o Tarzan7 

ou o Cowboy8 iam à desforra contra o inimigo, os pés batiam uníssonos no assoalho 

do cinema. Era a glória de uma geração que ainda acreditava na justiça do bem. 

Época em que ter um revólver era apenas para brincar de mocinho e bandido. 

Época em que vidro de carro só levantava manualmente, ou seja, na força do braço! 

Mas algo que não se fazia necessário. E foi por estes tempos que ao passar por um 

carro, vi no acento do banco do carona um lindo revólver com a coronha revestido 

de madrepérola. Inteiramente completo: tinha até um cinturão com fivela dourada 

com chifre de marfim. Tive desejo de pegar, mas o orgulho de ser honesto já estava 

traçado em minha vida e se mantém até hoje.  

O meu primeiro impacto com a arte teatral e consequentemente com a 

cenografia, foi com o circo teatro de lona. Assisti à peça intitulada:  "A Galinha dos 

Ovos de Ouro".  Devo ter sentado bem na frente e muito próximo ao proscênio, pois 

_______________________ 
4 

Bonanza: Seriado norte-americano que começou a ser apresentado em 1963, na extinta TV Tupi, 
onde se firmou como um dos maiores sucesso da época. 
5
Zorro: A Espada e a Rosa foi uma telenovela colombiana exibida no Brasil pela Rede Record. 

6
Poeta, jornalista e tradutor, Mario Quintana nasceu em Alegrete, no Rio Grande do Sul, em 1906. Já 

em Porto Alegre, Quintana estudou no Colégio Militar e ali publicou algumas de suas primeiras 
produções literárias. Quintana trabalhou para a Editora Globo e também na farmácia do pai. Sendo 
considerado o "poeta das coisas simples", seu estilo foi marcado pela ironia, pela profundidade e pela 
perfeição técnica. Faleceu em Porto Alegre no ano de 1994. 
7
Tarzan: O primeiro Tarzan do cinema sonoro foi o famoso nadador estadunidense Johnny 

Weissmuller, que encarnou o herói em doze fitas. O personagem era um selvagem que conseguia 
apenas grunhir e emitir frases do tipo "me Tarzan, you Jane". Havia também o famoso grito de vitória. 
8
Cowboy: Típico mocinho de histórias de "velho oeste americano". No Brasil a expressão Cowboy é 

utilizada para determinar o estilo da pessoa que usa roupas de rodeio, tais como bota de couro, calça 
jeans justa, cinto com fivela grande, camisa xadrez e chapéu. Roupa apropriada para montaria em 
cavalo e também roupa usada por cantores de sertanejo universitário. 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Telenovela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B4mbia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Record
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nata%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Johnny_Weissmuller
http://pt.wikipedia.org/wiki/Johnny_Weissmuller


 
 

podia ouvir em alguns momentos um som cochichado, que depois vim a saber ser 

do tal "ponto". Era pessoa que ficava escondida no buraco do palco assoprando 

partes do script para os atores. Mas o que eu mais via, eram sapatinhos coloridos 

transitando nervosos e botas gigantescas com passos marcados e bem pesados.  

Mas o mais marcante para mim foi o cenário! Como num passe de mágica, 

tudo mudava! Já éramos transportados para outro lugar. Os painéis enfileirados e 

coloridos davam uma sensação de infinita profundidade por onde a qualquer 

momento poderiam surgir novos mistérios. Enfim, estas foram e seguem sendo as 

minhas primeiras paixões: o mundo da ficção cinematográfica e das artes cênicas. 

Foi no rigoroso inverno de 1977 que vim a construir com meus colegas de 

colégio, o primeiro cenário para a primeira peça teatral: "O Embarque de Noé" da 

autora Maria Clara Machado. A cenografia9 desta farsa bíblica compunha-se de uma 

lateral da arca de mais de 4 metros de comprimento por uns 3 metros de altura na 

parte mais elevada. Estrutura montada com mata-junta10 preenchida com tecido de 

algodão cru e pintado com tinta xadrez em pó dissolvida em baldes e baldes d'água.  

E como pincel usávamos as tais trinchas emprestadas. Tudo isso em madrugadas 

gélidas, daquelas de renguiar11 cusco12. Era um grupo de jovens idealista dentro de 

um imenso galpão de madeira achocolatada. E para amenizar a empreitada 

tomávamos café preto bem forte para esquentar o corpo e espantar o sono. E entre 

o cantar do galo e as marteladas na rampa de acesso para a arca, demos inicio de 

um trabalho cenográfico de muitos que vieram daí por diante.  

E assim: da precariedade surgia o improviso e dele nascia à criatividade. 

Numa constante oscilação entre experiências empíricas e o mundo pragmático. 

E até hoje a concretude racional atropela o meu universo sensível onde 

grafias cenográficas teimam existir e em especial com objetos cênicos refeitos de 

resíduos sólidos, que perderam sua função real e foram condenadas ao descarte. 

Como o monstro abissal estruturado numa mesa de passar roupa encontrada no 

lixo. Também, uma patrola e uma árvore montada com classes e cadeiras escolares. 

E assim sigo pescando e reinventando coisas por onde passo... a passo. 

_______________________ 
9
Cenografia é o espaço para que nele aconteça o drama ao qual queremos assistir. Portanto, falando 

de cenografia, poderemos entender tanto o que está contido num espaço quanto o próprio espaço. 
10

mata-junta: é a ripa de madeira que serve para juntar as tábuas de uma casa de madeira. O 
vocábulo teve origem em dois verbos, arrematar e juntar. 
11

renguiar cusco: denominação muito usada no Rio Grande do Sul, quer dizer que está muito frio. 
12

Cusco = cachorro, cão pequeno; frio tão intenso que pode deixar um cachorro mancando. 

 



 
 

RESUMO 
 
 

OBJETOS: DO REUSO AMBIENTAL A RESSIGNIFICAÇÃO 
TEATRAL 

 
 

AUTOR: Joel Cambraia Machado 
ORIENTADORA: Ísis Samara Ruschel Pasquali 

 
 

Esta Monografia de Especialização em Educação Ambiental apresenta o processo 
da pesquisa desenvolvido a partir de teorias embasadas em autores das Artes 
Cênicas e da Educação Ambiental. E com essas referências são relatadas as 
potencialidades que os objetos oferecem quando recombinados ou transformados, 
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meio de memórias alimentadas pelo lúdico, ocorreu o resgate pessoal do 
pesquisador, esboçando experiências empíricas com a fusão fragmentada na 
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Diante desses pressupostos o objetivo maior foi sensibilizar e promover mudanças 
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com alunos da referida escola rural, onde é destacada a importância da 
sustentabilidade diante da cultura do descarte e consumo. Enfim, que a 
"ressignificação e reuso de objetos" sejam praticados como proposições 
pedagógicas para que ocorra um maior envolvimento artístico-ambiental. 
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This Monograph Specialization in Environmental Education presents the research 
process developed from theories based on authors of Performing Arts and 
Environmental Education. And these references are reported the potential that 
objects offer when recombined or transformed, both in the intertwining of body / 
object where the actual format remains intact, but before creative actions are 
transmuted into multiple meanings, as the object is discarded from their original 
function and thus reused for other purposes. Both cases had applicability: one in 
experimental workshop where through memories fueled by playful, occurred the 
rescue personnel of the researcher, outlining empirical experiments with fragmented 
merger in building reuse objects. And the other in a Field School with students from 
elementary school that besides the study experiments also ecological issues staged 
where was emphasized the interrelationship students / props. Given these 
assumptions the main goal was to raise awareness and promote changes in 
integration with objects. This fact is justified by the need to strengthen the theatrical 
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pedagogical propositions to occur more artistic and environmental involvement. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A partir da Revolução Industrial torna-se crescente e sem controle a 

fabricação de milhares de produtos, assim como, o seu alto índice de consumo. E 

dessa forma chega-se ao século XXI, com mudanças impulsionadas pelos avanços 

tecnológicos que estão impondo novos conceitos, de um mundo virtual em plena 

ascensão induzindo a sociedade a satisfações imediatistas e artificiais. Onde o 

poder econômico segue insistindo na lógica do lucro à qualquer preço; 

desconsiderando a real sobrecarga de prejuízos ambientais e sociais por meio de 

um consumismo já insustentável, diante de uma escassez dos recursos naturais e o 

avanço do aquecimento global.  

E somado ao crescimento desordenado da população mundial e a intensidade 

dos impactos ambientais, surge o conflito da sustentabilidade dos sistemas 

econômico e natural, e faz do meio ambiente um tema literalmente estratégico e 

urgente. O homem começa a entender a impossibilidade de transformar as regras da 

natureza e a importância da reformulação de suas práticas ambientais. E diante 

dessas práticas a Educação Ambiental pode se aliar as Artes Cênicas no intuito de 

integrar conhecimentos, - do técnico ao artístico -, que possam despertar mudanças 

significativas na relação homem e natureza. 

Dentre essas relações está o ato de reutilizar e/ou reciclar materiais jogados 

no lixo, sendo esta mais uma ferramenta pedagógica na sensibilização e 

consequentemente na conscientização da importância da educação ambiental 

integrar-se a vida cotidiana das pessoas. Assim como observar e manipular objetos 

encontrados, descartando suas funções ou sua praticidade real, poderá ser uma 

proposição altamente criativa para conceber possibilidades teatrais.  

A partir deste pressuposto e amparado em estudos de teóricos das áreas 

ambiental e cênicas, que este trabalho de pesquisa apresenta a problemática 

investigada que foi do reuso de resíduos sólidos, aqui considerados objetos 

descartáveis, conjugado com a ressignificação de objetos funcionais, realizada com 

alunos do Ensino Fundamental em uma Escola do Campo. 

Espera-se que esta proposta seja multiplicadora para uma prática constante e 

duradoura na redução dos impactos ambientais. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Motivar os estudantes para a reutilização de resíduos sólidos descartáveis, 

bem como, para o experimento com objetos diversos por meio de ressignificações 

dentro de uma estratégia artístico-pedagógica despertando percepções criativas, 

lúdicas e reflexivas com o auxílio da Educação Ambiental e das Artes Cênicas. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

> Promover por meio de jogos lúdicos e teatrais a exploração das potencialidades de 

ressignificação com objetos de uso funcional; para sensibilizar os alunos para que 

percebam o valor artístico de objetos desprezados; 

> Encenar textos coletivos com temática ecológica dentro de uma inter-relação 

alunos/objetos cênicos; 

> Motivar através de apresentações teatrais sobre a importância de recombinar ou 

transformar resíduos sólidos como um dos benefícios sustentáveis para o meio 

ambiente. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo, volta-se ao projeto original para reafirmar algumas das 

referências feitas durante o estudo teórico e assim fazer uma analise comparativa de 

alguns pontos de como foi a aplicabilidade do estudo aqui exposto. 

O processo da pesquisa foi desenvolvido a partir de teorias embasadas em 

autores das áreas ambientais e cênicas em recortes pontuais que relatam as 

potencialidades que os objetos oferecem quando recombinados ou transformados. 

 

2.1 OBJETOS E COISAS 

 

De acordo com o professor Elcio Rossini (2005)13 em sua dissertação 

intitulada Objetos para Ação, relata que foi somente a partir do século XX que 

 
(...) os objetos cotidianos passaram a ocupar um lugar significativo no 
campo das artes. Antes eles estavam presentes apenas como 
representações e apareciam sublimados no espaço da tela como elementos 
narrativos, colaborando na transmissão de conteúdos religiosos, políticos e 
sociais (ROSSINI, 2005 p. 15). 

 

Então, culturamente, os objetos demoraram muito tempo para que passassem 

de meros figurantes para elementos coadjuvantes quando inseridos em alguma 

determinada obra artística. E sendo considerados significativos e colaboradores, 

passaram a serem diferenciados de uma coisa qualquer.  

Diante disso, passou-se a incorporar na pesquisa assuntos correlacionados a 

questões que diferenciasse objeto de coisa por meio de um embasamento teórico a 

partir de citações de autores como Abraham Moles14 que diz: 

 
As coisas, diferente dos objetos, encontram-se no ambiente sem a 
intervenção do homem e podem ser enunciadas, tal como uma árvore ou 
uma pedra. Os objetos, assim como as coisas, possuem caráter material, 
mas são manufaturados ou fabricados pelo homem, (...), uma ferramenta 
pré-histórica feita de pedra para cortar e raspar ou um talher fabricado em 
grande escala pela indústria (MOLES, 1981 apud ROSSINI, 2005, p. 14). 

 
_______________________________ 

13
Élcio Gimenez Rossini: possui graduação em Licenciatura em Educação Artística pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (1985), mestrado e doutorado em Artes Visuais pela UFRGS. Pós-
Doutorado em Ciência da Informação - Museologia pela Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG). Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de Santa Maria. Tem experiência 
em Artes, Cenografia, atuando nos temas: cenografia, performance, teatro, museografia e instalação. 
14

MOLES, Abraham. Teoria dos objetos. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1981. 
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Constata-se aqui do quanto o conceito de objeto varia conforme a ação que o 

homem exerce sobre ele. Assim, uma coisa pode vir a ser um objeto; e um objeto 

pode vir a ter outras funções além da que lhe foi destinada. Segundo alguns autores: 

 
Os objetos, normalmente, vêm de fábrica com uma função determinada: 
uma tesoura serve para cortar, uma garrafa para conter o liquido, (...) Mas 
essa função original nem sempre é respeitada pelo proprietário, que pode 
livremente atribuir novas funções e até novas significações a seus objetos. 
Por isso uma garrafa na hora do aperto vira rolo de massa. Um banco para 
sentar vira mesa ou escada (MOLES, 1981 apud ROSSINI, 2005, p. 14). 

 

Diante do exposto, é claramente perceptível do quanto um objeto tem 

potenciais interativos com o homem. Do quanto os conceitos funcionais dos objetos 

podem ser reformulados, basta para tanto, o surgimento de outras necessidades. 

Portanto, essas considerações levam a concluir que qualquer tipo de ação 

que venha a ser concretizada com objetos, poderá dar novas releituras, tanto para o 

aluno/manipulador, quanto para o público/observador.  

E tudo isso reforça as potencialidades que podem ser usufruídas pela magia 

cênica, tanto do ato de ressignificar, quanto de reutilizar objetos ou coisas. 

Segundo Moles (op. cit.) e os autores supracitados: 

 
(...) as coisas mesmo não sendo produtos do "Homo Faber" podem ser 
transformadas em objetos na medida em que uma pedra é promovida a 
peso de papéis. Ou quando recebe uma etiqueta que determine seu preço e 
qualidade. (...) As peças que compõem o mobiliário de uma sala, por 
exemplo, só adquirem a qualidade de objeto no momento em que se tornam 
móveis, quando podem ser deslocadas de um lado para outro. 

 

Fica evidente, então, do quanto os conceitos sistematizados também podem, 

se reformulados, serem utilizados/reinventados de outras formas, tanto na arte 

teatral, quanto na rotina do dia à dia. Já que, independente do que uma coisa ou 

objeto possa ou não interferir em resultados; ambos possibilitam fortalecer 

propósitos que venham beneficiar o seu uso. Pois, mais importante do que seja o 

objeto, é o seu uso responsável que o torna sustentável para o planeta terra. 

 

2.2 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A EDUCAÇÃO FORMAL 

 

Tanto a Educação Ambiental, quanto a formal são instrumentos de 

transformação para o desenvolvimento de uma melhor consciência crítica em 

relação ao meio ambiental e social, promovendo responsabilidades com o planeta. 
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Nos tempos atuais fala-se muito em Educação Ambiental, mas na prática 

pouca coisa efetivamente acontece. Por isso é de vital importância não permitir que 

as questões ambientais sigam sendo atreladas apenas à notícias instantâneas das 

tragédias ecológicas divulgadas pelas mídias eletrônicas. Tornando-se com isso um 

modismo oportunista que usam do tema natureza para obterem benefícios.  

Mas mesmo que ainda não se tenha uma clara parceria entre Educação 

Ambiental e a formal, é de suma importância seguir buscado esta unificação. Pois é 

imprescindível introduzir nas escolas, como recurso pedagógico, práticas 

ambientais, aplicadas de forma interdisciplinar e assim se consiga diminuir com a 

fragmentação das disciplinas. Como assim já dizia a inesquecível ambientalista 

Rachel Carson15 a mais de 50 anos atrás: 

 
(...) Esta é uma época de especialistas; cada especialista vê o seu próprio 
problema; e não forma noção, ou não tolera o estudo da moldura maior em 
que a sua especialização se enquadra. Esta é, também, uma era dominada 
pela indústria; nesta época, o direito de auferir lucros, seja lá por que custo 
for, muito raramente é discutido (CARSON, 1969, p. 23). 

 

Apesar de tal constatação, feita a bastante tempo, a maioria dos profissionais 

especialistas seguem com total egocentrismo, ignorando que o mundo é muito mais 

amplo e diversificado do que sua realidade parcial. E apesar de já ter sido discutido 

exaustivamente e com comprovação real de que o lucro a qualquer preço só 

beneficia uma minoria, o mundo insiste na lógica do poder econômico como algo 

essencial para a vida humana.  

E diante de uma economia globalizada, as formas de consumo exigem e 

criam compradores cada vez mais dependentes das multitecnologias de ponta. Fica 

visivelmente evidente que na mesma medida em que a revolução tecnológica 

prospera, o poder econômico segue sendo a referência primordial. Gonçalves (2004, 

p. 44) dizia: "mais do que falar de revolução tecnológica, mais correto seria falarmos 

de revolução nas relações de poder por meio da tecnologia." Portanto, diante deste 

crescente avanço nas relações poder/tecnologia tem drasticamente substituído o 

trabalho humano por máquinas, como também, tem reduzido o consumo por 

produtos artesanais. E o quanto é difícil a troca de brinquedos tecnológicos por 

brinquedos caseiros principalmente aqueles construídos com materiais reciclados. 

_______________________________ 

15
Rachel Louise Carson (1907 – 1964) foi uma escritora, cientista, bióloga marinha e ecologista norte-

americana. Através da publicação de Silent Spring (1962), ajudou a lançar a consciência ambiental 
moderna. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1907
https://pt.wikipedia.org/wiki/1964
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3loga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ecologista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Silent_Spring
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ambiente
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Diante dessa premissa, torna-se preocupante ver que tudo é moldado pelo 

mercado financeiro e não por uma proposta séria de transformação sócio-educativa.  

E assim segue a educação não sendo prioridade entre metas de governos. 

Nota-se um silêncio velado e anacrônico que contradiz propagandas em rede 

nacional televisiva de que: 'A educação é a prioridade das prioridades.' E mais uma 

vez, meras palavras sem ação concreta. Paulo Freire (1996) já dizia que é 

necessário reduzir a distância entre o que se fala e o que se faz, até que a teoria e 

prática tornem-se uma coisa só. Mas o que se vê é uma dispersão avassaladora. 

Compreende-se que numa sociedade em que as relações interpessoais estão 

cada vez mais fragmentadas, que os valores éticos e políticos constantemente 

alterados, que os conceitos cada vez mais flutuantes e as respostas geram mais 

perguntas que esclarecimentos; pergunta-se: a Educação Ambiental poderá ser um 

instrumento de renovação para a educação formal?  

Diante dessa indagação torna-se sensato refletir sobre questões associadas 

aos desafios que tange a essa intenção associativa entre educação formal e 

ambiental, estando ciente que: 

 
A Educação Ambiental está ligada a dois desafios vitais: a questão da 
perturbação dos equilíbrios ecológicos, dos desgastes da natureza, e a 
questão da educação. Os desequilíbrios e a educação são heranças de um 
modelo de desenvolvimento socioeconômico que se caracteriza pela 
redução da realidade a seu nível material econômico, pela divisão do 
conhecimento em disciplinas que fragmentam a realidade, pela redução do 
ser humano a um sujeito racional, pela divisão das culturas, enfim. O campo 
da educação e o ambiental encontram-se fortemente marcados por essa 
ideologia cientificista que se impõe globalmente, em nome de uma 
racionalidade da ciência moderna (TRISTÃO, 2005, p. 253 - 254). 

 

O que se vê é uma ciência moderna a serviço de um sistema onde impera 

uma lógica econômica de alto consumo e deixa evidente do quanto à Educação 

Ambiental tem desafios vitais na sua busca constante por novas formas de 

relacionamento entre ser humano e natureza, já que esse modelo de educação 

engessada segue reforçando o consumo induzido.  

Há uma cultura arcaica que impera e que impede que o homem se aproxime 

da natureza. E diante deste contrassenso torna-se difícil manter uma parceria entre 

educação formal e ambiental. E o que se confirma é que o desafio ambiental,  

 

(...) está no centro das contradições do mundo moderno-colonial. Afinal, a 
idéia de progresso = desenvolvimento, é rigorosamente, sinônimo de 
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dominação da natureza! Portanto, aquilo que o ambientalismo apresentará 
como desafio é, exatamente, o que o projeto civilizatório, nas suas mais 
diferentes visões hegemônicas, acredita ser a solução: a idéia de 
dominação da natureza (GONÇALVES, 2004, p.24). 

 

A natureza ainda é vista pela ótica de ser algo selvagem e pela qual precisa  

ser desbravada para que só assim possa dar lucro. Infelizmente, esta é a lógica que 

impera pelo mundo. Tornando-se claro com isso que nem mesmo o sistema 

capitalista está oferecendo um mundo melhor.  

Há a eminência de outros colapsos climáticos pelo planeta, sendo assim 

necessário ações dentro de uma nova lógica de convivência, onde os valores 

econômicos, sociais e ambientais avancem lado a lado.  

Com argumentações reflexivas como essa é que a pesquisa foi alicerçada, 

tentando ressignificar, ou seja, dar outros significados ao sentido da vida, levando, 

em especial as crianças, a tornarem-se sensíveis a questão que no planeta terra o 

homem é apenas um dos tantos hospedes de passagem e por isso deve respeitar o 

que não lhe pertence. E sendo assim, é de suma importância cuidar para que o 

planeta seja preservado para o futuro. E será que há esta garantia para as próximas 

gerações? Segundo Gonçalves (2004, p. 126), "(...) nossos filhos e netos poderão 

nos condenar por não tomarmos as medidas que sabemos necessárias, exigência 

que não podemos fazer a nossos avós. Afinal, eles não sabiam o que estavam 

fazendo."  

Hoje, no entanto, sabe-se das reais consequências que os impactos 

ambientais podem provocar. E mesmo assim, há uma significativa indiferença por 

parte da população introjetada num individualismo do viver o aqui e o agora, sem 

preocupações com o que deixará para o futuro. Mas é chegada a hora de novos 

paradigmas, um olhar diferenciado, não mais considerando a terra como patrimônio 

único da humanidade, mas sim, morada da infinitude de todas as espécies 

existentes no planeta. E por isso o seu uso deve ser de inteira responsabilidade. E a 

educação pode ser esse elo de parceria consciente e transformadora. Pois como 

afirma Edwards (2008, p. 31): "A educação é um poderoso instrumento de mudança 

e a Educação Ambiental em particular pode introduzir as crianças em idade escolar 

na interdisciplinaridade da sustentabilidade." 

Espera-se por meio de diálogos e práticas contínuas da Educação Ambiental 

com a formal, tornem-se ambas inseparáveis na luta por uma harmonização global. 
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2.3 RESÍDUOS E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Pode-se dizer que os avanços e as inovações tecnológicas proporcionadas 

pela revolução industrial permitiram a produção de bens de consumo para atender 

ao crescimento da população urbana ocorrida principalmente após a II Guerra 

Mundial, sendo intensificada pela migração da população rural para as cidades.  

A partir desse fenômeno, começou a surgir problemas com a super produção 

de resíduos sólidos, que passou a colocar em risco a qualidade de vida no planeta. 

Então, a Educação Ambiental passou a ser necessária para mudar essa realidade, 

já que a questão ambiental é uma área cada vez mais urgente e importante para a 

sociedade, pois o futuro da humanidade depende da sua relação com a natureza.  

A produção de objetos a partir do reaproveitamento de resíduos sólidos, foi a 

problemática central em que se balizou este estudo, como também, trouxe à tona o 

resgate de memórias do pesquisador nas questões correlacionadas ao reuso de 

objetos (resíduos) em seus trabalhos artísticos já de longa data. 

Cabe ressaltar que o tipo específico de resíduos explorados, refere-se aos 

sólidos, os que geralmente são chamados de lixo; considerados sem utilidade, 

supérfluos ou até perigosos e que devem ser descartados ou eliminados nas lixeiras. 

E esses rejeitos são recolhidos para aterros sanitários; na sua maioria ineficientes.  

Diante disso, redução, reuso e a reciclagem tornem-se processos prioritários 

para um modo de produção mais limpo, mais ético com o ambiente, já que:  

 
As mudanças climáticas e os problemas ambientais e de saúde da 
atualidade fazem repensar certas atitudes e hábitos, antes banalizados, 
como, por exemplo, a destinação dos resíduos provenientes de nossas 
residências e locais de trabalho.  
O problema dos resíduos sólidos urbanos atinge as mais diferentes nações. 
Algumas conseguem soluções eficientes para o seu tratamento, enquanto 
outras padecem com as inúmeras adversidades oriundas deste problema e 
que comprometem tanto a saúde da sociedade quanto da natureza. No 
Brasil, os problemas relacionados aos resíduos sólidos são inúmeros e, no 
entanto, apenas recentemente, sociedade e governo começaram a 
mobilizar-se para diminuir a geração dos mesmos ou trata-los de forma 
adequada, primeiramente diferenciando-os em seco ou orgânico e 
posteriormente em outras categorias de destinação.  
Portanto, se antes o lixo, nome comumente dado aos resíduos sólidos, tinha 
uma destinação quase que exclusiva: das cidades para os depósitos ou 
lixões públicos ou jogado, abandonado em locais de pouca circulação, sem 
qualquer tipo de seleção, de reaproveitamento, agora o lema é reduzir, 
reciclar, reutilizar.  
Assim, a Educação Ambiental deve ser considerada como a protagonista da 
necessária mudança de ordem comportamental das sociedades humanas 
(...) (MAFALDO & PINHEIRO, 2011, p. 350). 
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Sem dúvida de que a Educação Ambiental é um dos meios eficazes para 

realizar atividades educativas e de conscientização ecológica principalmente do 

reaproveitamento e/ou reutilização de resíduos sólidos. E que isso leve o cidadão à 

repensar e rever o seu papel como consumidor diante dos impactos ambientais. 

Enfatizando: para que essa redução dos impactos ambientais seja 

continuada, deve-se substituir a cultura do descartável pelo reparo e reforma de 

objetos. E paralelo a isso, reciclar hábitos pessoais, como: 'repensar' atitudes 

impulsivas de consumo; 'recusar' compra de produtos desnecessários; 'reduzir' e 

consumir de forma racional; 'reparar' (viabilidade de conserto) antes de descartar, 

'reutilizar' o objeto para outra funcionalidade e se necessário, 'reintegrar' o resíduo 

gerado para a natureza, como por exemplo: a compostagem. Já que o resíduo de 

um ser vivo é o alimento de outro, pois 'em processos naturais não há lixo'. 

 

2.4 ARTE TEATRAL E OS OBJETOS 

 

No campo da arte teatral há diversos tipos de teatro onde cada qual tem 

especificidades muito próprias. Entre eles está o teatro com objetos onde a figura 

principal não é o ator e sim o objeto. E para diferenciá-lo como conceito, recorre-se a 

autora Amaral (2002, p. 146) que diz: "O teatro de objetos16 usa o objeto como 

metáforas da condição humana, substituindo o humano por figuras inanimadas."  

Figuras inanimadas trazem a memória visual do quanto às labaredas do fogo 

de chão eram hipnóticas para as crianças sedentas por histórias de assombração. 

Elas levavam as profundezas do mundo inconsciente, das formas irregulares que se 

formavam de acordo com o vento que penetrava pelas frestas entre as tábuas 

toscas do galpão coberto por capim nativo. 

Há muito tempo atrás, num imenso palco ao ar livre, um artista plástico fez 

uma performance dentro de uma bolha vermelha de papel celofane. Para época, era 

algo excepcionalmente inovador. Passados os anos, já na universidade, numa aula 

de experimentação, a professora amassou uma folha de celofane vermelho e depois  

_________________________ 
16

Teatro de objetos: é a forma teatral em que, na construção originária do objeto não foi prevista a 
manipulação teatral. Normalmente é um objeto funcional do cotidiano. O objeto é utilizado tal qual foi 
projetado e construído. Pode ser um utensílio, uma ferramenta, etc. A sua característica de vida é 
simulada simplesmente através dos traços psicológicos e de estímulos-resposta que o ator-
manipulador lhe confere. O que diferencia do teatro de bonecos do teatro de objetos é que, no 
primeiro, houve interferência do homem na matéria com o fim específico de criar uma forma palpável 
visando à utilização teatral (AMARAL, 1993, p. 76). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Natureza
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a soltou sobre a borda do palco e pediu que em silêncio fosse observado a reação 

da folha. Percebeu-se do quanto era poético ver e ouvir a folha retornando à sua 

posição original.  

E desde então, fatos como esses ficaram a reverberar pelo imaginário para 

um dia aprofundar-se em coisas assim que se retransformam, se multissignificam. E 

que de alguma forma tornaram-se reais para esta pesquisa. 

Além dos inúmeros significados que os objetos possam oferecer, eles se 

amplificam quando passam a serem movimentados. É como afirma Amaral (2002, p. 

119) "Movimento implica sempre o deslocamento entre duas imobilidades. Esse 

deslocamento é relativo ao tempo e ao ritmo. Movimento é vida. É pulsação, 

energia." E de fato foi essa sensação sentida ao ver aquele celofane se abrindo. É 

vida em movimento. Algo efêmero, mas na imaginação tornou-se perene de ilusória 

movimentação. 

Enquanto os objetos fabricados pelo homem necessitam da sua interferência 

para se movimentarem, os objetos naturais dependem e se movem segundo leis da 

própria natureza com uma variação imensurável de movimentos. Movimentos que 

podem ser:  

 
(...) efêmeros, permanentes, contínuos, descontínuos, mecânicos, 
aleatórios. Diferentes tipos de objeto apresentam diferentes tipos de 
movimento. Observar os movimentos de uma bolha de sabão, folhas 
voando ao vento, água correndo num riacho, raízes, pedregulhos e pedras 
pesadas; bolinhas de pingue-pongue, pêndulo de relógio, gangorras, 
cadeiras de balanço e cadeiras comuns, âncoras, pipas e pedaços de ferro. 
Os inanimados não tem mobilidade própria. os objetos naturais dependem e 
se movem segundo leis da natureza; já os objetos não naturais dependem 
do homem. (...) Ainda que alguns objetos aparentem ter movimentos 
próprios, essa aparência é devida apenas à sua estrutura mecânica. Alguns 
objetos fabricados pelo homem são estruturalmente móveis e outros 
estruturalmente imóveis. Mas todos são movidos, direta ou indiretamente, 
pela mão do homem (AMARAL, 2002, p. 119, 120). 

 

Além dessa necessidade da mão humana para mover os objetos, outro ponto 

de relevância que é considerado crucial para um laboratório de experiências, é 

promover a um determinado grupo de estudo um número significativo de objetos 

disponíveis para serem manipulados. Pois só será com os mais variados tipos de 

objetos como: grandes, pequenos, em uso ou sucatas, peças de máquinas 

estragadas, objetos delicados, transparentes, pesados, leves e entre outros, que 

poderá oportunizar os mais variados resultados pessoais e coletivos. 
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2.5 OBJETOS CENOGRÁFICOS DE TADEUSZ KANTOR 

 

Entende-se como objetos cenográficos aqueles construídos especificamente 

para um determinado espetáculo e vindo assim a funcionar como objetos de cena. 

Objetos que poderão potencializar possibilidades de jogo, como transformarem-se 

em brinquedos temporários no mundo de faz de conta da atividade teatral como é 

também no dia à dia do mundo da criança, como no mundo de Lili. 

 
Lili vive no mundo do faz de conta. Faz de conta que isto é um avião. 
ZZZzzzzzzun... Depois aterrissou em piquê e virou trem. Tuc tuc tuc tuc... 
Entrou pelo túnel chispando. Mas debaixo da mesa havia bandidos. Pum! 
Pum! Pum! Pum! O trem descarrilou. E o mocinho? Meu Deus! Onde é que 
está o mocinho? No auge da confusão, levaram Lili para a cama, à força. E 
o trem ficou tristemente derribado no chão, fazendo de conta que era 
mesmo uma lata de sardinha (QUINTANA, 1993, p.6). 

 
Este poesia extraída do livro 'Lili Inventa O Mundo' do poeta Mário Quintana, 

nos mostra do quanto a criança traz em si uma liberdade de criação gigantesca. 

Onde a rapidez de transformação de um objeto, pode num passe de mágica, ser 

qualquer coisa como brinquedo.  

O brincar e o jogar se misturam. Não há divisão, há prazer de experimentar. 

Segundo Moretti (2008, p. 68) "(...) Kantor17, de certa forma, quando era 

menino, já tinha gosto pela transformação lúdica dos objetos, pois já construía trens 

com caixas de sapatos e fazia das igrejas de sua cidade seu espaço teatral favorito." 

E isso o acompanhou pela vida inteira. Por diversas vezes utilizou em seus 

espetáculos materiais já depreciados como: uma tábua de madeira já desgastada 

pelo tempo, roda de canhão utilizada na guerra. Objetos que se constituíram na sua 

essência e no seu teatro. Objetos arrancados de escombros e usados em cena tal 

qual estavam ou readaptados ou construídos a partir dessas sobras de guerra como:  

 
(...) outros objetos construídos por ele, o material utilizado geralmente era 
encontrado ao acaso em canteiros de demolição, o que já dava aos objetos 
uma natural aparência de velho, de usado (WAGNER, 2008, p.82). 

 

Para Kantor, o objeto sempre foi a principal essência para o desenvolvimento 

dos seus espetáculos. Algo que estava muito além da sua real utilidade, muito além 

até das potencialidades cênicas que os objetos poderiam oferecer. Ele quebra com o  

_________________________ 
17

Tadeusz Kantor (Wielopole, 1915 - 1990), artista polonês, pintor, cenógrafo, encenador e criador de 
happenings e performances. 
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convencional ao qual o objeto é visto, dando-lhe valor similar ao que é oferecido ao 

ator.  

 
kantor dá significativa importância ao objeto. Ele não o utiliza somente como 
um instrumento de jogo. Ele o agarra, o anexa, despoja-o de seus atributos 
estéticos ou formais, imediatamente utilitários. Ele o priva de suas funções 
habitualmente reconhecidas para lhe atribuir um novo peso e uma nova 
existência. Embora o objeto continue a existir e a exibir a sua natureza 
mesma, as relações imediatas entre os significantes e os dignificados são 
destruídas em função da reconstrução de um novo conteúdo, ou seja: o 
objeto não ilustra mais o conteúdo. Ele é o próprio conteúdo. (WAGNER, 
2008, p.13). 

 

Fica evidente que na sua arte há um processo de sobreposição, onde o velho 

e o novo se mesclam, onde o ato de ressignificar e reutilizar somam potencialidades 

criativas. E seguindo nesta linha conceitual é que foi direcionada a pesquisa. 

No teatro de Kantor, os objetos de cena não eram tidos como acessórios, algo 

secundário, ele não discriminava e nem fragmentava os elementos a sua volta.  

Outro ponto bastante significativo na sua obra é o seu Teatro da Memória, a 

mistura da arte com a biografia pessoal, ou seja, revisita com frequência sua vida e 

seus trabalhos anteriores. E nesse retorno o artista volta a reusar partes de uma 

mesma cenografia que já fora utilizada, resignificando, reutilizando.  

Afirma Wagner (2008, p.47) que "uma banheira, enfatiza um objeto real 

encontrado em uma construção em estado de demolição é utilizado como elemento 

de jogo, mas utilizada na sua condição de objeto real, ou seja, uma banheira cheia 

de água". Em outra peça, refere-se Wagner (2008, p.48) "existe um retorno da 

banheira, não mais como objeto real, mas reinterpretada como barco". 

E é por isso que a obra de Kantor foi uma das referências para a pesquisa, 

que se apresenta nesta monografia, pois abraça varias expressões, não tornando-se 

uma mera monocultura artística. Assim como relata Gonçalves (2004, p. 32): "A 

homogeneização é, contrária à vida, tanto no sentido ecológico quanto cultural."  

E algo similar o autor Grotowski18 também fez, principalmente nas questões 

relacionadas a sonoridade e a dinâmica dos objetos: 

Segundo ele, cada objeto tinha o seu uso múltiplo. Nada acabava em si, tudo 

poderia voltar à cena em outros espetáculos. A magia teatral oferecia possibilidades. 

________________________ 

18
Jerzy Grotowski (1933 - 1999) foi um diretor de teatro polaco do século XX, principalmente no teatro 

experimental ou de vanguarda. Seu trabalho mais conhecido é "Em Busca de um Teatro Pobre", onde 
postula um teatro praticamente sem vestimentas, baseado no trabalho psicofísico do ator. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1933
https://pt.wikipedia.org/wiki/1999
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diretor_de_teatro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%B3nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vanguarda
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E quando Grotowski se referia a objetos inseridos em seus espetáculos dizia: 

 
(...) A banheira é uma banheira prosaica; por outro lado, é uma banheira 
simbólica; representa todas as banheiras nas quais corpos humanos foram 
reduzidos a sabão e couro. Quando virada para cima, a mesma banheira 
transforma-se num altar, (...). Colocada num lugar mais alto, transforma-se 
no leito nupcial de Jacó. Os carrinhos de mão são instrumentos para o 
trabalho diário; servem para o transporte dos cadáveres; encostados na 
parede são os tronos (...). Uma das chaminés, transformada pela 
imaginação de Jacó, é a sua grotesca noiva. 
O mundo dos objetos representa os instrumentos musicais da peça; a 
monótona cacofonia da morte e do sofrimento sem sentido - o metal 
batendo no metal, o barulho dos martelos, o ranger das chaminés através 
das quais ressoa a voz humana. Alguns pregos sacudidos evocam o sino do 
altar. (...) Mundos são criados com objetos comuns, como nas brincadeiras 
das crianças e nos jogos improvisados (GROTOWSKI, 1976 p. 52, 53). 

 

Fica evidente do quanto Grotowski também explorava essa dinâmica múltipla 

com os objetos, assim como Tadeusz Kantor. Então, mesmo que ambos não 

fizessem isso por questões de uma conscientização de preservação ecológica - já 

que naquela época ainda não havia claras preocupações com a economia dos 

recursos naturais - mesmo assim, eles de fato colaboraram com o planeta terra a 

cada vez que reutilizavam os materiais que usaram em seus espetáculos. Destaca-

se que foram grandes mestres os quais devem ser reverenciados, porque de alguma 

forma deram exemplos também de sustentabilidade19. Apropriaram-se de objetos de 

finalidade prática e industrial e os elevaram à categoria de obras de arte. 

Portanto, nos dias atuais, na área de montagem de cenários é imprescindível 

que autores com esta visão sejam levados em consideração na essência pela 

procura de uma melhor qualidade de vida sustentável que, segundo Edwards (2008, 

p. 136) "A qualidade de vida pode ser mantida apenas com a adoção dos quatro 

"R"s: reduzir, reutilizar, reciclar e reabilitar."  

 

2.6 INTER-RELAÇÕES COM OBJETOS/BRINQUEDOS 

 

Partindo da premissa que as inter-relações necessitam ser experimentadas 

para terem perspectivas de um parecer avaliativo, buscou-se questionamentos para  

________________________ 

19
Sustentabilidade surgiu nos últimos anos, mais precisamente em 1987, onde alguns países se 

reuniram a fim de discutir as questões ambientais de poluição. Segundo o relatório de Brundtland, 
sustentabilidade é "suprimir as necessidades da geração presente sem afetar a habilidade das 
gerações futuras de suprir as suas". São atitudes que levam os sujeitos a se tornarem justos 
socialmente, aceitos culturalmente e viáveis economicamente. 
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fortalecer a pesquisa descrita neste material. Por exemplo: de como os alunos 

brincariam com objetos de uso funcional ou recriariam novos brinquedos a partir do 

reuso de materiais reciclados? Foi a pergunta feita e a resposta se alastrou por entre 

as etapas, tornando-se mais reflexiva do que conclusiva. Além disso, havia também, 

a preocupação que os objetos oferecidos aos alunos viessem a limitar suas ações 

corporais. E os objetos artesanais ou os industriais, poderiam de fato oportunizar 

possibilidades criativas, ora sendo um simples acessório, ora sendo protagonista? 

Se sabe quando um objeto torna-se brinquedo ou quando um brinquedo passa a ser 

um objeto? Enfim, são mais questionamentos para serem esmiuçados durante o 

processo de pesquisa.  

Antigamente telefone de criança era de lata, um brinquedo feito com duas 

latinhas de 'ervilhas' unidas por um barbante de 'bolsa de farinha', permitindo a 

comunicação à distância, ou seja, transmitindo as ondas da voz pela vibração. Uma 

lá e uma cá... (Hoje cada qual com seu celular.) 'Nas antigas' a piola também era 

usada para empinar pipa ou pandorga. Hoje, o comando já é no controle remoto do 

drone20. Consequências de uma sociedade tragicamente industrializada. É como 

ironiza Gonçalves (2004, p. 24) "Afinal, ser desenvolvido é ser urbano, é ser 

industrializado, enfim, é ser tudo aquilo que nos afaste da natureza." 

Mais um motivo para seguir insistindo em proposições através de jogos 

cênicos, lúdicos como brincadeiras de roda,  cantigas de ninar e as possíveis 

experimentações de objetos para brincar, para transformar, para reconstruir; enfim; 

para despertar na criança que há algo além das vãs mídias eletrônicas. 

Mídias produzidas pelos adultos que esqueceram que o simples brincar 

deveria ser considerado como algo tão sério quanto os grandes negócios. Pois, 

segundo Brougère (2008 p. 90). "Antigamente, a brincadeira era considerada, quase 

sempre como fútil, ou melhor, tendo como única utilidade a distração, o recreio (daí 

o papel delegado à recreação) e, na pior das hipóteses, julgavam-na nefasta". E 

infelizmente, os adultos ainda reproduzem isso, pois seguem desmerecendo a 

importância do brincar. Só levam a sério o jogo. Mas e o ato de brincar pode ser um 

brincar de verdade? Enfim, onde está a real diferença entre a ação de brincar e 

jogar? 

_____________________________ 
20

Drone é uma palavra inglesa que significa "zangão", na tradução literal para a língua portuguesa. 
No entanto, este termo ficou mundialmente popular para designar todo e qualquer tipo de aeronave 
que não seja tripulada, mas comandada por seres humanos à distância. 
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O brinquedo, em contrapartida, não parece definido por uma função precisa: 
trata-se, antes de tudo, de um objeto que a criança manipula livremente, 
sem estar condicionada às regras ou a princípios de utilização de outra 
natureza. Podemos, igualmente, destacar uma outra diferença entre o jogo 
e o brinquedo. O brinquedo é um objeto infantil e falar de brinquedo para o 
adulto torna-se, sempre, um motivo de zombaria, de ligação com a infância. 
O jogo, ao contrário, pode ser destinado tanto à criança quanto ao adulto: 
ele não é restrito a uma faixa etária. Os objetos lúdicos dos adultos são 
chamados exclusivamente de jogos, definindo-se, assim, pela sua função 
lúdica (BROUGÈRE, 2008 p.13).  

 

O que antes deveria ser um jogo, agora ficava mais evidente que já não é 

mais possível definir uma coisa ou outra. Parece que ambos convergem ao mesmo 

fim, o divertir. É quando o grau de importância fica a oscilar de acordo com grau de 

motivação do envolvidos. Tanto faz se é criança ou adulto. 

Mas é o adulto que só percebe que se tornou sério demais e ocupado demais 

para brincar, quando em desespero tenta resgatar a sua memória lúdica já a muito 

tempo enterrada, entorpecida pela lógica do mundo dos grandes. 

Brougère já dizia e nos faz compreender da seguinte forma: que ser sério é 

ser competente e que brincadeira é o contrário, tudo sem responsabilidade, 

imperfeito e desnecessário. Assim como é visto a arte de modo geral.  

Hoje a brincadeira caseira passou a ser os passeios aos fins de semanas 

pelos shoppings centers, fantasticamente implementados, principalmente, por 

consumo de produtos eletrônicos que são minuciosamente fabricados para ter uma 

vida útil curta. É a tal da obsolescência programada21. Antigamente tudo era 

construído para ser passado de geração em geração e as coisas caseiras feitas das 

sobras, principalmente os objetos que eram transformados em brinquedos. 

E aqui reporta-se novamente na questão das inter-relações. Os jogos e as 

brincadeiras dependem das relações para coexistirem, assim como os objetos, 

portanto, esses assuntos seguem sendo fundamentais dentro do seguimento desta 

pesquisa no próximos capítulos.  

 
__________________________ 

21
Obsolescência programada: é a decisão do produtor de propositadamente desenvolver, fabricar e 

distribuir um produto para consumo de forma que se torne obsoleto ou não-funcional especificamente 
para forçar o consumidor a comprar a nova geração do produto. Ela faz parte de um fenômeno 
industrial e mercadológico surgido nos países capitalistas nas décadas de 1930 e 1940 conhecido 
como "descartalização", e é totalmente nociva ao meio ambiente, sendo considerada uma estratégia 
não-sustentável. Essa obsolescência faz parte de uma estratégia de mercado que visa garantir um 
consumo constante através da insatisfação, de forma que os produtos que satisfazem as 
necessidades daqueles que os compram parem de funcionar ou tornem-se obsoletos em um curto 
espaço de tempo, tendo que ser obrigatoriamente substituídos por outros produtos mais modernos.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Produto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Obsolesc%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Industrial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capitalista
http://pt.wikipedia.org/wiki/1930
http://pt.wikipedia.org/wiki/1940
http://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_ambiente
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A3o-sustent%C3%A1vel&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Insatisfa%C3%A7%C3%A3o
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada foi de relato de experiência fundamentada numa 

investigação teórica-prática com diversos tipos de objetos e resíduos sólidos que 

foram experimentados, reconstruídos e utilizados em apresentações com alunos da 

escola rural, onde foi enfatizado nos textos coletivos a importância da 

sustentabilidade diante da cultura do descarte & consumo.  

 

3.1 LOCAL DA PESQUISA  

 

Optou-se em denominar apenas de Escola do Campo, o local onde se 

desenvolveu o projeto. É uma Escola Municipal do Ensino Fundamental que atende 

da pré-escola ao 5º ano em zona rural. Atualmente a equipe de trabalho é formada 

por 5 professoras e 2 funcionárias. E como reforço a escola conta com o apoio do 

Círculo de Pais e Mestres (CPM) e Conselho Escolar, os quais são bem atuantes.  

É uma escola de quase 30 anos de existência, localizada no Passo das 

Tropas, local que pertence a cidade de Santa Maria/RS. E apesar de ser pequena 

no seu espaço físico, tanto a sua área frontal, quanto o anexo comunitário, (Figuras 

1 e 2) demonstra toda sua grandeza na participação, no empenho e na criatividade 

com que tem realizado seus trabalhos escolares. E tem como filosofia realizar "uma 

educação voltada para valorização do homem do campo, cuja finalidade é garantir a 

satisfação e as necessidades básicas de aprendizagem e formação integral". 

 

Figuras 1 e 2 - Fachada da escola rural e da área aberta anexa. 

 

 
 
Fonte: Autor. 
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3.2 PÚBLICO ALVO  

 

O público alvo do estudo foi composto por 2 turmas mistas de 15 alunos cada 

uma, perfazendo um total de 30 alunos e com uma frequência em torno de 100%.  

Para o trabalho, se dividiu o público alvo em dois grupos. O primeiro era 

formado por estudantes do 1º ao 3º ano e dentro de uma faixa etária que oscilava 

dos 6 aos 9 anos (Figura 3). E o segundo grupo do 4º e 5º ano com idades que 

variavam dos 9 aos 14 anos (Figura 4). 

Sendo que a maioria dos alunos da pesquisa residiam nas proximidades da 

escola.  

 

Figuras 3 e 4 - Alunos do 1º ao 3º ano e alunos do 4º e 5º ano da Escola do Campo. 

 

 
 
Fonte: Autor. 

 

Ressalta-se que o documento correspondente a direito de imagem dos alunos 

fotografados durante a pesquisa e que aqui estão inseridas; ficarão à disposição nos 

arquivos da escola, conforme o modelo no apêndice (APÊNDICE A). 

 

3.3 ETAPAS DA PESQUISA  

 

Antes de relatar os procedimentos adotados em cada etapa da pesquisa, 

cabe enfatizar que intercalado ao estudo, que durou em torno de três meses, 

estavam em andamento mais dois projetos: o Mais Educação e o Estágio 

Supervisionado de Teatro na Comunidade.  
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Inicialmente ocorreu um certo receio de anexar-se a projetos já existentes, 

mas após um período de adaptação solidificou-se em um envolvimento de inteira 

espontaneidade, e o que poderia ser empecilho se transformou em complemento. 

Por consequência ou não, a interdisciplinaridade estava acontecendo 

naturalmente. E diante deste entrelaçamento dos projetos, as etapas do estudo 

foram ocorrendo, passo à passo, num respeito mútuo com cada especificidade.  

É importante enfatizar que essa integração dos projetos não teve caráter 

oportunista, mas sim de bom senso: unificar e não fragmentar. Pois, a natureza 

ensina que parcerias são necessárias para que se mantenha a diversidade e 

consequentemente o equilíbrio sustentável. Portanto, procurou-se neste trabalho 

tentativas de aplicar metodologias interdisciplinares. 

Os referidos trabalhos aconteciam num único dia específico da semana no 

turno inverso para cada uma das turmas, sendo que os alunos permaneciam em 

turno integral, tendo café matinal, almoço e lanche da tarde. 

Segue-se agora a sequencia das atividades desenvolvidas em cinco etapas: 

Na 1ª Etapa, a proposta de investigação foi bastante flexível ocorrendo de 

acordo com o que surgia de curiosidades ou de situações do acaso. Trabalhava-se 

com os estudantes as possibilidades de reuso de resíduos sólidos depreciados e 

potencialidades de ressignificações com objetos funcionais.  

Na 2ª Etapa, por praticidade didática, foi trabalhado com questões específicas 

do reuso, do descarte, ou seja, aproveitamento de resíduos sólidos jogados no lixo. 

E foi motivado e enfatizado, por meio de reflexões de caráter ambiental, o quanto 

qualquer coisa depreciada pode transforma-se em algo de valor artístico. 

Na 3ª Etapa, deu-se exclusividade as ressignificações, aos múltiplos 

significados que os objetos podem oferecer por meio de jogos lúdicos e teatrais. 

Na 4ª Etapa, voltou-se a junção do reuso e da ressignificação sendo ambas 

aplicadas em ensaios de improvisação, bem como, a concepção de textos coletivos. 

E na 5ª e última Etapa, ocorreu a preparação com as parcerias necessárias 

para a estreia de encenações e posteriormente discussão sobre as mesmas. 

Passa-se agora para o relato simplificado de experiências que evoluíram por 

meio de brincadeiras infantis, atividades teatrais e ambientais ocorridas na Escola do 

Campo e que funcionaram como laboratório de vivências para os alunos. E além da 

parte descritiva, terá a exposição de figuras ilustrativas com o objetivo de reafirmar 

ou complementar o que for sendo apresentado (Figuras 5 e 6): 
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Figuras 5 e 6- Momentos informativos sobre a pesquisa com os dois grupos. 

 

 
 
Fonte: Autor. 

 

3.3.1 Etapa 01: a prática do reuso e das ressignificações 

 

A partir desta primeira fase como nas subsequentes, manteve-se uma 

estratégia provocativa, mas onde foi tomado o cuidado de não estar somente 

induzindo os alunos para o que ia sendo proposto. 

Nesta etapa os objetivos foram de motivar os estudantes a perceberem a 

importância da prática do reuso de objetos (resíduos) em descartes contextualizando 

com questões ecológicas, bem como, de exercícios cênicos aplicáveis a 

ressignificações com objetos; aprimorando assim, as percepções criativas e 

reflexivas. 

Então, neste início do processo de estudo o propósito maior foi executar uma 

sondagem, um reconhecimento tanto do local onde ocorreu a pesquisa, quanto da 

realidade cotidiana dos alunos que passaram a fazer parte do trabalho. 

Nos encontros posteriores se manteve uma rotina com exercícios básicos de 

aquecimento corporal para ambos os grupos, alguns jogos lúdicos com os alunos 

das séries iniciais e para os do 4º e 5º ano, jogos correlacionados para os diversos 

tipos de objetos deixados à disposição. 

Portanto, foi oportunizado aos estudantes que experimentassem, que 

brincassem com o maior número possível de objetos, sem preocupação em dar 

resultados positivos, mas sim, que tivessem vivências múltiplas nessa relação com 

os objetos e com as diversidades do meio ambiente o qual estavam inseridos.  
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Em síntese, o intuito foi facilitar a fusão entre o reconstruir e o ressignificar, na 

tentativa de transmitir um entendimento do quanto a unificação se faz necessária 

para parcerias sólidas entre a arte teatral e a Educação Ambiental.  

 

3.3.2 Etapa 02: os múltiplos significados 

 

Nesta etapa foi trabalhado questões relacionadas aos significados múltiplos 

que os objetos funcionais oferecem quando manipulados por meio de jogos teatrais. 

E a proposta ofertada foi que os alunos escolhessem um ou mais objetos deixados à 

disposição no espaço de pesquisa e se relacionassem com eles, sem a interferência 

com sugestões, explicações ou exemplos 'do como fazer'.  

Em um determinado momento do processo experimental, foi deixado uma 

única cadeira à disposição dos alunos, a qual passou a ter inúmeros significados: 

nas costas de um aluno tornou-se uma mochila, outro usou como bandeja, segurada 

a cima da cabeça virou um guarda-chuva, a frente do corpo um escudo de gladiador 

e assim sucessivamente intermináveis possibilidades de novos significados com 

uma simples cadeira.  

Em seguimento, foi espalhado pelo espaço da área aberta, objetos usados no 

dia-a-dia como: cadeiras, vassouras, cavaletes de mesas e mais alguns escolhidos 

mais por acaso do que por definição estratégica. E nestas atividades os objetos 

foram aplicados com propósitos contraditórios: um como suporte de apoio e o outro 

provocador de dificuldades, além de propiciar a expansão do corpo dos alunos 

através do contato direto com os diferentes tipos de objetos disponíveis. E assim 

oportunizando o domínio com o manuseio dos objetos nas mais variadas ações do 

cotidiano. 

Entre as proposições estava também a da relação do corpo em situações de 

instabilidade com a intenção de mostrar do quanto um determinado objeto funcional 

pode influenciar no comportamento postural do corpo. Para tanto, foi trabalhado 

exercícios de equilíbrio e desequilíbrio simulado para fazer um comparativo em 

situação real, tendo como suporte para ação bancos longos que já pertenciam ao 

local. 

As sensações corpóreas propiciadas pelo contato com os objetos foram 

inúmeras, onde a expansão criativa foi muito além das expectativas. 
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3.3.3 Etapa 03: do reuso ao cenográfico 

 

Em oposição aos objetos funcionais, aqueles já prontos, foi introduzido 

objetos cênicos em fase de montagem criados a partir da reutilização de resíduos de 

materiais sólidos encontrados no lixo.  

Durante esta etapa foi levado aos grupos objetos como: moldura de quadro, 

tampa de vaso e um anel de máquina de lavar roupa coberto por uma malha 

sintética (Figura 7).  

 

Figura 7 - Objetos específicos para atividades cênicas para a escola rural. 

 

 
 
Fonte: Autor. 

 

Destaca-se que estas peças, antes de serem levadas até a Escola do Campo, 

foram montadas em uma oficina de trabalho, já que a escola não dispunha nem de 

espaço físico e nem de materiais adequados para confecção de objetos 

cenográficos. 

Cabe ressaltar que estes objetos, com potencialidades cenográficas, não 

foram utilizados somente para este propósito, mas também para situações avulsas. 

Como por exemplo: 

- objeto redondo ensacado com tecido. Procedimento: não impor sugestões, 

deixar os alunos livres para criarem numa relação corpo/objeto; 

- objeto neutro composto por um anel de máquina de lavar roupa coberto por 

malha sintética branca aberta nas pontas e fechada na lateral. Procedimento: deixar 

os participantes livres para uma integração corpo/objeto; 
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- objeto cenográfico (tampa de vaso sugerindo boca com dentes serrilhados e 

pintura fosforescente). Procedimento: concepção de histórias visuais ou fragmentos 

a partir da inter-relação com objetos conceituais a serem manipulados; 

- moldura de quadro (90cm x 40cm). Procedimento: criação interativa de 

imagens fotográficas de conjunto  

Além da aplicação destes procedimentos, ocorreu uma ampla explanação aos 

estudantes de todo o processo de construção dos referidos objetos cenográficos, 

mostrando a soma de benefícios autossustentáveis. Cita-se como exemplo o quadro 

emoldurado onde ocorreu a utilização de cola caseira, forro de fundo de guarda-

roupa, ripas para estruturação, caixa de leite sendo usada sua parte externa como 

cantoneira de reforço e a interna laminada como rebatedor de luz para refletir no 

interior da moldura, também proveniente do lixo coletivo (Figuras 8 e 9). 

 

Figuras 8 e 9 - Construção de uma moldura de quadro com material reciclado. 

 

 
 
Fonte: Autor. 

 

E assim como estes fragmentos de objetos (resíduos sólidos) encontrados no 

descarte, outros também foram preparados para as atividades teatrais na Escola do 

Campo, tornando-se uma rede de benefícios econômicos, sociais e ambientais. 

Entre os objetos reusados para a técnica de montagem estava um composto 

pelos seguintes materiais: mesa de passar roupa, manga preta de 3/4, anel de 

máquina de lavar, tampa de vaso, DVDs, tampas plásticas de latas de Nescau, 

sacos de tecidos sintéticos e retalhos de uniformes militares camuflados. E desses 

resíduos unificados construiu-se um elemento de uso cênico (Figuras 10 e 11). 
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Figuras 10 e 11 - Estrutura do objeto cênico e caracterização completa de monstro. 

 

 
 
Fonte: Autor. 

 
Outro objeto cenográfico que também foi construído e se originou de 

memórias de infância vivida na zona rural, fora um rústico carneador de ovelha 

composto de um pau enterrado no chão de uns 3 metros de comprimento e outro 

fixado por um parafuso em sentido oposto a mais ou menos um metro e meio do 

chão. E tendo na ponta um pedaço de corrente onde era fixada uma das patas da 

ovelha para consumo. 

Então, inspirado neste objeto funcional da zona campeira, criou-se um 

aparelho similar feito com 2 pedaços de cano de PVC de aproximadamente com 2 

metros de comprimento cada um e com uma circunferência de 40mm, mais uma 

corda sintética de 50cm e um gancho de ferro de construção simbolizando um 

gigantesco anzol de pesca. O objetivo do anzol cênico serviu para prender uma bola 

pula-pula infantil da escola e que foi transformada em um globo terrestre revestido 

com papel crepom (Figuras 12 e 13).  

Este acessório passou a ser ocupado como motivador de aquecimento dos 

grupos, para alguns jogos teatrais e também como principal elemento utilizado em 

ensaios para fazer parte de uma das encenações que será pormenorizada no 

próximo capitulo.  

Salienta-se que os trabalhos de preparação para as encenações estavam 

sendo realizados em conjunto com os alunos do projeto 'Mais Educação' da referida 

Escola do Campo. Projeto que também ocorre anualmente na maioria da escolas 

municipais e estaduais. 
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Figuras 12 e 13 - Carneador que inspirou a grua/anzol para o globo terrestre. 

 

 
 
Fonte: Autor. 

 

O terceiro objeto de cena concebido, foi um extensor de cabeça feito também 

com PVC, só que este com um cano d'água de 200mm para ser encaixado na 

cabeça de uma pessoa e acima ser fixado uma cabeça de manequim industrial 

(Figuras 14 e 15).  

Este objeto cenográfico proporcionava clima de empolgação entre os alunos. 

 

Figuras 14 e 15 - Extensor de cabeça e complementos utilizado para encenação. 

 

 
 
Fonte: Autor. 
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O último objeto construído foram 6 bastões de PVC reutilizados de 2m por 

40mm de circunferência, tendo cada um deles 3 suportes fixadores de fio de lã com 

parafusos reaproveitados de transformadores de energia elétrica (Figuras 16 e 17). 

 

Figuras 16 e 17 - Bastões de PVC de 2m x 40mm com suportes para fixar fios de lã. 

 

 
 
Fonte: Autor. 

 

3.3.4 Etapa 04: ensaios com objetos e concepção de textos coletivos 

 

Neste seguimento do processo os estudantes passaram a elaborar micro 

cenas com temas relacionados a questões ambientais dentro de uma integração 

alunos com os objetos cênicos produzidos na etapa anterior. E nessa inter-relação 

os alunos vivenciaram uma prática com os elementos cenográficos composto por 

uma estrutura básica já pré-pronta com peças para serem encaixadas, parafusadas, 

vestidas ou manipuladas.  

Além dos testes com as engrenagens dos objetos mostrados, ocorreu 

também, ensaios com bastões preparados para uma das montagens teatrais. E a 

partir de então, os objetos escolhidos exclusivamente para as encenações foram 

experimentados pelos alunos de acordo com as necessidades dos ensaios. Sendo 

assim, remontados e ajustados de acordo com a concepção de textos no intuito de 

posteriormente sensibilizar expectadores e participantes das problemáticas 

socioambientais vivenciadas no dia-a-dia. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo, será apresentado os resultados do trabalho investigado 

durante as cinco etapas onde ocorreu as experiências realizadas por meio de 

diversas atividades. Atividades essas que funcionaram como um laboratório de 

vivências artísticas para os alunos do Ensino Fundamental participantes da pesquisa 

na Escola do Campo. 

Entre as constatações da pesquisa, percebe-se que ainda não há uma 

parceria, um diálogo claro entre educação ambiental e a educação formal; fato 

comprovado até na própria pesquisa. Pois, há um descaso velado, mas suficiente 

perceptível do quanto a natureza ainda é vista pela ótica de ser desbravada para 

que seja lucrativa. É onde as curiosidades do mundo virtual provocam mais 

interesses do que o mundo natural.  

Diante desta provocação, cita-se o que já acontece anualmente na escolas 

municipais e onde inclui-se a Escola do Campo. Originário do próprio sistema 

capitalista há um círculo vicioso, como por exemplo: todos os anos os alunos 

participantes das festividades artísticas do Programa Nota Fiscal são 'brindados' 

com presentes, sendo na maioria os eletrônicos importados. Um contra senso, um 

desafio diante do que é proposto neste estudo direcionado principalmente para 

produtos considerados como resíduos sólidos. 

Torna-se claro com isso que nem mesmo o capitalismo está oferecendo um 

mundo melhor. Há a eminência de um novo colapso mundial. É necessário então, 

ações dentro de uma nova lógica de convivência, onde os valores econômicos, 

sociais e ambientais andem lado a lado em direção a um mundo verdadeiramente 

sustentável.  

 

4.1 ETAPA 01: A UNIFICAÇÃO DO REUSO E DA RESSIGNIFICAÇÃO 

 

Como proposta inicial da pesquisa, trabalhou-se com uma estratégia de 

provocar, motivar a um envolvimento de integração com diversos tipos de objetos de 

formatos, texturas e pesos diferenciados, onde percebeu-se que por meio das 

brincadeiras tradicionais surgiram adaptações, ou seja, novos significados do já 
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existente. Paralelo a isso, o descarte de materiais considerados depreciativos, 

passaram a serem usados para outros fins. 

Então, constatou-se que nesse hibridismo: da ação do reusar (reconstruir) e 

do ressignificar na relação com os objetos, que as percepções criativas e reflexivas 

dos alunos, ficou entre uma certa afetividade e uma sutil repulsa. Isso na medida em 

que eles interagiam, passando os objetos escolhidos a serem um entrelaçamento 

entre o que o corpo desejava e ao que se adaptava. Ocorreu também, uma 

crescente autonomia pessoal dos alunos ao criarem metamorfoses contínuas de 

transposição de uma coisa em outra nas relações corpo/objeto. Principalmente 

quando eles ignoraram por completo o sentido usual do objeto e este, ao perder a 

sua utilidade real, tornou-se potencialmente artístico. 

O resultado dessas observações, ocorridas após a rotina de exercícios de 

aquecimento corporal em alternância com jogos lúdicos, mostrou do quanto 

oportunizar às crianças a vivências múltiplas com objetos; evidenciou a importância 

de resgatar o ato de brincar com objetos do cotidiano, sem requintes tecnológicos. 

Entre os objetos deixados à disposição dos alunos, destaca-se um como 

modelo para melhor exemplificar: um porta-óculo. Com ele, os estudantes 

demonstraram um alto potencial criativo e uma espontaneidade imediata. 

Como reuso o porta-óculo passou a ser: porta-chaves, porta-celular, porta- 

maquiagem, estojo escolar e tantas outras funções.  

E para ressignificação, transmutou-se em: boca de sapo, balão dirigível (o 

zepelin), granada de mão, ponte com trilho de trem, boca de piranha e muito mais. 

Prova-se com este relato do quanto é possível unificar em um único objeto, 

tanto o reuso, quanto o ato de ressignificar.  

Enfim, este é um dos prováveis caminhos para um mundo autossustentável, 

tendo como guia principal a sabedoria do planeta terra que convive em plena 

interatividade de um ecossistema repleto em riquezas, muitas ainda desconhecidas.  

 

4.2 ETAPA 02: MANIPULAÇÃO DE OBJETOS FUNCIONAIS 

 

A discussão que se tirou deste segundo momento foi em torno das atividades 

teatrais correlacionadas a manipulação de objetos do cotidiano onde os alunos 

exploraram os múltiplos significados que os objetos ao serem manuseados 

proporcionam em termos de possibilidades artísticas.  
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Nesta fase, foi observado as ações e reações dos alunos com os objetos 

escolhidos, onde verificou-se do quanto a empolgação tomou conta do grupo e do 

quanto as potencialidades estavam latentes, bastando apenas que surgissem 

oportunidades. E do nada nasceram formas que logo se deformavam como se 

fossem metamorfoses contínuas e surpreendentes. 

Observou-se também que os objetos disponíveis para os alunos, pareciam 

ser às vezes, um suporte de apoio onde eles desafiavam a lei da gravidade como foi 

o caso com um banco de madeira comprido (Figuras 18 e 19).  

 

Figuras 18 e 19 - Banco transportado para imaginário como equilíbrio em uma corda. 

 

 
 
Fonte: Autor. 

 

Com esses objetos funcionais do dia-a-dia, foi constatado do quanto esses 

materiais podem influenciar na alteração corporal dos estudantes obrigando-os a se 

readaptarem até por uma certa imposição do próprio objeto. E essas potencialidades 

estimularam ir de um corpo inerte a um corpo em alerta, pronto para o ato de jogar, 

de brincar. 

Analisou-se que com alguns objetos cotidianos os alunos usaram como se 

fossem o prolongamento dos seus próprios corpos como: vassouras, cavaletes, 

cadeiras e outros. Parecia não haver espaço entre uma coisa e outra, um era 

extensão do outro. E assim a criatividade extrapolava pelo espaço físico para as 

mais variadas experiências recheadas de invencionices e curiosidades com 

resultados gratificantes (Figuras 20 e 21): 
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Figuras 20 e 21 - Inter-relação corpo/objeto com múltiplos significados. 

 

 
 
Fonte: Autor. 

 

Outro ponto a considerar, foi o contato dos alunos com o espaço geográfico, 

pois o ambiente artificial e natural contribuíram com as atividades (Figuras 22 e 23). 

 

Figuras 22 e 23 - Contato com objetos de reuso e jogos cênicos pelo espaço físico. 

 

 
 
Fonte: Autor. 

 

Percebeu-se também que ao proporcionar a liberdade de criar, o aluno livre 

de didáticas ansiosas por resultados impositivos; deixa-o disponível para as 

brincadeiras, como é natural de toda a criança. Pois a espontaneidade da criança 

deve ser permanentemente preservada e jamais castrada.  
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4.3 ETAPA 03: TRANSPOSIÇÃO PARA OBJETOS CÊNICOS 

 

Conceber um objeto cenográfico a partir de resíduos sólidos ou apropriar-se 

de objetos funcionais é deixar sobre eles novos significados: efêmeros ou 

duradouros. E essas foram algumas das impressões analisadas durante a vivencia 

que os alunos da Escola do Campo demonstraram durante o estudo.  

Destaca-se que os objetos de caráter cenográfico, preparados 

exclusivamente para pesquisa na escola, oriundos de uma oficina de 

experimentação, proporcionaram inúmeros resultados como ressignificadores, como 

por exemplo: 

1º) Objeto redondo ensacado com tecido. 

Este teve resultado satisfatório já que não impôs pré-definições e isso 

consequentemente conduziu a um maior grau de liberdade criativa, possibilitando o 

surgimento de coisas até inusitadas como: chapéu mexicano, escudo romano e 

outros. E isso superou as expectativas, foi além do ilustrativo (Figuras 24 e 25): 

 

Figuras 24 e 25 - Estudante numa livre interação entre corpo e objeto. 

 

 
 
Fonte: Autor. 

 

2º) Objeto neutro composto por um anel de máquina de lavar roupa coberto 

por malha sintética branca (fusão dois em um); acarretou em resultados opostos ao 

anterior, já que este induziu a resultados mais óbvios, como por exemplo: vestido de 

dama das antigas (alta aristocracia europeia), irmãs siamesas em seu vestido único 

e tantas outras interpretações corpo/objeto. (Figuras 26 e 27): 
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Figuras 26 e 27 - Transposição de um vestido longo para uma saia duplex. 

 

 
 
Fonte: Autor. 

 

3º) Objeto cenográfico - tampa de vaso personalizado, já que se definia como 

uma boca com dentes serrilhados. Este objeto estilizado, resultou numa questão 

propositiva direcionada a sugestões visuais simplista: como alguém sendo comido 

por uma boca de tubarão ou o objeto voltando a ser apenas uma tampa de vaso, ou 

seja, ações com baixa elaboração criativa (Figuras 28 e 29): 

 

Figuras 28 e 29 - Objeto cênico caracterizado já pré-determinando sugestões. 

 

 
 
Fonte: Autor. 
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4º) Moldura de quadro (90cm x 40cm) - objeto manipulado pelos estudantes, 

que os induziu a ações comuns para poses fotográficas, mas também motivou-os 

narrarem histórias orais do que poderia ter acontecido antes (passado) e o depois 

(futuro) referente a foto congelada (estátua) do momento presente (Figuras 30 e 31): 

 

Figuras 30 e 31 - Objeto explorado em grupo oportunizando micro-histórias. 

 

 
 
Fonte: Autor. 

 

Esta mesma moldura proporcionou aos alunos, no momento que eram 

expectadores, resultados visuais gerados pelas impressões pessoais como: tarde 

chuvosa, janela do quarto, espiando pela porta, barquinho furado (Figuras 32 e 33).  

 

Figuras 32 e 33 - Sugestão de alguém usando o quadro como porta ou como carro. 

 

 
 
Fonte: Autor. 
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Cabe ressaltar que os alunos que escolheram o quadro apenas com a sua 

funcionalidade já predefinida, ao fazerem poses fotográficas; construíam 'figuras 

compartilhadas' que transbordavam emoções que iam muito além da moldura já 

carcomida pelo tempo, (moldura encontrada num container. Faz lembrar de Kantor). 

E que apesar da limitação do espaço físico do quadro, eles tiveram inteira autonomia 

sobre o tipo do recorte fotográfico (linguagem cinematográfica), como também, algo 

na linha da metafotografia (uma foto dentro de outra) e até os atuais selfs!  

Enfim, sucessivas vantagens de escolherem enquadramentos instantâneos / 

caseiros, sem precisar procurar no celular aplicativos de efeitos/especiais. 

E no seguimento do processo desta 3ª etapa, foi observado também - três 

objetos cenográficos - construídos a partir de materiais encontrados no lixo e que 

fizeram parte de encenações com a inserção de temas ecológicos. 

Além do objetos denominados: "Bastões dos Guardiões" (PVC 40mm), "Vara 

de Pescar o Mundo" (similar a carneador de ovelha), destaca-se o monstro 

"Vomitador de Cabeças", (Figura 34) reaproveitado (processo reuso) de uma velha 

estrutura ocupada em 2007 na peça: Machadinho Apaixonado (Figura 35) que voltou 

a ser reutilizado quase na íntegra para a reconstrução do novo monstro em 2015.  

 

Figuras 34 e 35 - Estrutura do 1º protótipo do monstro e cartaz da peça infantil. 

 

 
 
Fonte: Autor. 
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E é oportuno destacar que na 1ª versão o referido objeto cênico, fez parte do 

Projeto Verde Adoro Verde, criado com o objetivo de alertar, através do espetáculo 

infantil "Machadinho Apaixonado" (autoria e direção de Joel Cambraia), para os 

prejuízos provocados pelo homem na natureza e as suas consequências. O projeto 

também teve como proposta contribuir com a divulgação dos programas ambientais 

na implementação do ISO 14001 da empresa Polo Electro, conforme é possível 

verificar na reportagem que está em anexo (ANEXO A). 

Este acessório de cena, assim como os outros, tiveram resultados 

plenamente satisfatórios, já que além de terem proporcionado aos alunos um 

processo de trabalho onde foi preciso planejar, criar protótipos, testá-los e ajustar 

suas formas para se adaptarem da melhor forma possível ao próprio corpo para 

contribuírem na a criação de cenas. Facilitando assim, a feitura de textos que 

funcionaram como guia para ensaios das encenações posteriormente apresentadas. 

 

4.4 ETAPA 04: ENSAIOS COM OBJETOS CENOGRÁFICOS  

 

Enfatiza-se que exercícios aplicados como proposta metodológica, 

colaboraram significativamente nos ensaios preparatórios das encenações, já que 

havia o contato direto do alunos com os objetos experimentados (Figuras 36 e 37). 

 

Figuras 36 e 37 - Montagem da estrutura do monstro e teste das engrenagens. 

 

 
 
Fonte: Autor. 
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Os ensaios, tanto no ambiente fechado quanto o aberto, contribuíram também 

para que os alunos percebessem do quanto adaptar-se a espaços físicos 

diferenciados influenciou no desempenho das atividades artísticas (Figuras 38 e 39).  

 

Figuras 38 e 39 - Planta-baixa como referência para ensaio e uso dos bastões/PVC. 

 

 
 
Fonte: Autor. 

 

Intercalado aos ensaios práticos havia discussões sobre as propostas. 

Acarretando em críticas construtivas e divertidas para os temas (Figuras 40 e 41). 

Todos agentes multiplicadores na ação de recombinar ou transformar objetos. 

 

Figuras 40 e 41 - Fragmentos/ensaios:Vara de Pescar Mundo e Bastões dos Guardiões. 

 

 
 
Fonte: Autor. 
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4.5 ETAPA 05: APRESENTAÇÕES COM TEXTOS LITERÁRIOS  

 

Etapa em que ocorreu a síntese de todas as anteriores, ou seja, soma dos 

resultados parciais inseridos nas encenações apresentadas, divulgando as 

potencialidades que os objetos podem oferecer quando são recombinados ou 

transformados. 

Destaca-se aqui do quanto a interdisciplinaridade surgiu naturalmente com a 

unificação de diversas áreas que se agruparam para um mesmo fim. Assim como as 

pessoas, tornando-se tudo num trabalho efetivamente comunitário. Cita-se como 

exemplo de elementos colaborativos o figurino e a maquiagem (Figuras 42 e 43). 

 

Figuras 42 e 43 - Professores interagindo com os alunos onde todos se ajudam. 

 

 
 
Fonte: Autor. 

 

Neste etapa do processo de pesquisa os estudantes tiveram como resultado 

das cenas ensaiadas anteriormente, a elaboração dos textos coletivos direcionados 

a temáticas ecológicas que levaram a concepção de duas encenações; uma 

apresentada no Teatro Treze de Maio e a outra num evento da Escola do Campo. 

Primeiramente mostrar-se-á o texto escrito em processo coletivo e que teve 

significativa relevância para a montagem de um espetáculo teatral que veio a ter o 

titulo:  

"A Sustentabilidade do Planeta" 
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Reza a lenda que o planeta terra, - só não caia -, porque estava preso a uma 

gigantesca vara de pescar. O pescador, era um dos guardiões responsáveis por 

manter o universo em estado de equilíbrio. Havia também os seus súditos, que 

guardavam "em si", todas as coisas que os humanos consideravam como lixo, mas 

tinha um porém, eles não possuíam braços e portanto, não conseguiam pegar as 

coisas jogadas fora. Os ditos humanos estavam divididos em dois grupos: os 

"Sujismundos e os Limpamundos". Enquanto uns sujavam, os outros esforçavam-se 

para limpar. E assim os conflitos se generalizaram a tal ponto que um dia vieram as 

aranhas tecelãs e com suas teias tentaram unir os homens, mas infelizmente não 

conseguiram, mesmo tendo a ajuda dos anjos estelares. Então, de tanta sujeira 

impregnado ao redor do mundo, o guardião foi ficando cansado e já sem forças para 

seguir sustentando o planeta tremendamente pesado, poluído; pois além de todos 

os tipos de lixo depositados em seu ventre, ainda haviam as cruéis maldades contra 

a sua pele sensível. Por fim, o guardião enfraquecido deixa o planeta cair num 

abismo de onde surge um violento terremoto que varre a terra por inteira.  

Espera-se com esta proposta artístico-pedagógica que todos nós nos 

tornemos mais sensíveis para a importância da redução, do reaproveitamento e da 

reciclagem, assim como para a separação dos resíduos visando a coleta seletiva do 

lixo, pois o "lixo que aqui está, aqui permanece". 

Registro fotográfico da estreia desta história encenada (Figuras 44, 45 e 46): 

 

Figuras 44 e 45 - Espetáculo: 'Mundo Sustentável' no Teatro Treze de Maio. 

 

 
 
Fonte: Autor. 
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Figura 46 - Estudantes no hall do Teatro Treze de Maio após a apresentação. 

 

 
 
Fonte: Autor. 

 
Abaixo a descrição literária do segundo texto elaborado conjuntamente com 

os alunos e que passou a ser o guia para a montagem teatral:  

"Uma certa vez..." 

Uma certa vez as crianças de um pequeno lugarejo estavam muito tristes 

porque corria a trágica notícia que o Papai Noel não deixaria presentes para elas, 

porque o Monstro da Lama adormecera diante da única entrada existente que dava 

acesso ao lugar onde as crianças moravam.  

O monstro além de feio e fedorento, era muito esperto. E antes de hibernar 

para o seu longo sono, ordenou aos Monstrengos Lamacentos que chamassem os 

Soldados Coração de Lata que, com seus bastões de aço, ficassem de guarda. E 

para garantir ainda mais o sossego do chefe, eles construíram com fios sensíveis ao 

toque, a teia do sino, caso alguém se atrevesse a passar pela estrada interditada. 

Aconteceu que os Menininhos da Floresta Mágica ficaram sabendo da triste 

notícia e decidiram ajudar, levando até as Fadinhas Faísca de Fogo, os galhos 

mágicos para que elas pudessem com suas cobrinhas de fogo, espantar o monstro 

do caminho por onde o Papai Noel passaria com o seu trenó cheio de presentes. 

Esta travessia não foi nada fácil, pois havia o risco do monstro acordar e 

comer a cabeça deles. Mas como os Menininhos eram extremamente cuidadosos, 

conseguiram passar e assim entregar para as fadinhas os galhos mágicos. 

Então, elas de posse dos galhos espantaram o monstro e seus monstrengos. 
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E o Papai Noel conseguiu ir até a casa das crianças para deixar os presentes.  

E as crianças cantaram e dançaram como um jeito de agradecerem pela 

ajuda tão generosa que tiveram. E foi assim que tudo aconteceu. 

Registro fotográfico da apresentação desta história (Figuras 47, 48 e 49): 

 

Figuras 47 e 48 - Espetáculo: 'Era uma vez...' na Escola do Campo. 

 

 
 

Fonte: Autor. 

 

Figura 49 - Estudantes no pátio da Escola do Campo após a apresentação. 
 

 
 
Fonte: Autor. 

 

Estes foram os espetáculos e os textos escritos dentro de um processo 

coletivo e que tiveram significativa importância para os resultados desta pesquisa. 
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4.6 ETAPA 06: APÓS APRESENTAÇÕES 

 

Neste final de processo, após a estreia de: "A Sustentabilidade do Planeta" e 

"Uma certa vez...", constatou-se em discussão aberta que as apresentações tiveram 

êxitos consideráveis. Pois demonstraram uma síntese de resultados que somados, 

culminaram na efetiva fusão de objetos (resíduos) de reuso que foram, ora 

recombinados criativamente e ora transformados em objetos cenográficos. Objetos 

que motivaram a criação de temas ecológicos que inseridos nas encenações, 

oportunizaram aos alunos discussões sobre problemáticas socioambientais e assim 

os levou naturalmente a terem uma maior integração entre escola e comunidade.  

Encerra-se estes resultados onde se conclui que os objetos em processo de 

construção, foram oferecidos aos alunos para que participassem na conclusão de 

suas funcionalidades e alterações e assim, denominados objetos cenográficos.  

Estes objetos foram construídos, dentro do propósito da utilização de pedaços 

de objetos descartáveis, mas com retalhos de história, coisas velhas e obsoletas, 

aqueles que foram produzidos pela indústria e vorazmente consumidos. Depois 

descartados em qualquer lixeira (container) durante a noite ou a luz do dia.  

Em outras palavras, os objetos são fabricados, vendidos, consumidos e com o 

passar do uso eles se desgastam, tornam-se inúteis. E aí, normalmente, o seu fim é 

o container de lixo (tudo junto misturado), ou seja, nada seletivo. E como é que fica a 

situação do catador de materiais recicláveis? (Figuras 50 e 51): 

 

Figuras 50 e 51 - container / carrinho e container / lixo espalhado 

 

 
 
Fonte: Autor. 
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Após este ato reflexivo sobre o precário sistema operacional de como é 

tratado o lixo, onde falta uma clara política ambiental preocupada com melhorias 

contínuas inseridas num planejamento criterioso; encerra-se esta última etapa da 

pesquisa com imagens fotográficas que falam por si só. E que de alguma forma 

almejam um futuro promissor numa frase que certamente tornar-se-á pó assim como 

os crachás. Mas os abraços e os sorrisos cativantes ficarão como um suspiro de 

humanidade protegido numa gota de orvalho (Figuras 52, 53 e 54). 

 

Figura 52 - Mensagem final de algumas alunas do Ensino Fundamental. 

 

 
 
Fonte: Autor. 

 

Figuras 53 e 54 - Crachás: Turma da Manhã (1º ao 3º ) e Turma da Tarde (4º e 5º). 

 

 
 
Fonte: Autor. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O trabalho desenvolvido na escola tratou da reutilização de resíduos sólidos 

descartados, bem como, da experimentação artística com objetos funcionais por 

meio de ressignificações.  

E foi no entorno desta proposta de pesquisa que a maioria dos objetivos 

foram alcançados pelos estudantes através de jogos lúdicos e teatrais possibilitando 

uma certa autonomia reflexiva, uma consciência corporal mais apurada, além de 

percepções criativas nesta integração com os diversos tipos de materiais que 

fizeram parte deste estudo amparado na Educação Ambiental e das Artes Cênicas.  

Comprovou-se que a maioria dos alunos da pesquisa perceberam e 

transformaram coisas consideradas lixo em objetos úteis a cena teatral, dando um 

valor artístico a eles. E que objetos do uso diário, também podem ser utilizados 

como brinquedos numa agradável inter-relação corpo/objeto. O que veio a 

oportunizar às crianças vivências múltiplas com objetos do estudo, algo que 

evidenciou a importância de resgatar o ato de brincar sem a necessidade de 

requintes tecnológicos. E que tudo isso misturado, recombinando/transformando, 

inspirou além da montagem de objetos cenográficos, a criação coletiva de textos 

ecológicos que em parcerias sensíveis foram apresentados com intensa paixão, 

tanto para um palco confortável, quanto para um pátio de uma pequena escola rural. 

Portanto, considera-se que a efetivação da metodologia aplicada teve 

resultados satisfatórios, já que as etapas funcionaram dentro de um processo 

artístico-educativo continuado e progressivo. E assim, é esperado que mais projetos 

de caráter ambiental e artístico sejam introduzidos efetivamente no ensino formal 

como uma necessidade interdisciplinar. Pois o que ainda se vê é um sistema 

educacional fragmentado por meio de disciplinas que frequentemente não dialogam. 

Mas independente desta dificuldade de um trabalho mais integrado; é de 

suma importância ressaltar que a fusão da educação ambiental com a arte teatral 

não foram conflitantes durante as atividades experimentais. E muito menos se 

definiram por grau de importância, já que sempre o interesse maior foi somar 

parcerias para que a sustentabilidade no planeta terra não seja considerado um 

mero acessório, mas sim, mais um dos pré-requisitos para um mundo menos 

consumista e mais natural.  
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Outro ponto a ser destacado nesta conclusão é sobre o alto índice de 

frequência dos estudantes nas aulas de pesquisa, pois mesmo ocorrendo um 

acréscimo em mais de uma hora, além do tempo oficial, os alunos permaneciam 

espontaneamente. Fato suficiente para justificar o referido projeto. 

Outra questão positiva foi que posturas socioambientais começaram a se 

manifestarem naturalmente, haja visto que um minúsculo e inofensivo papel de bala 

passou a ser recolhido. Ato que por si só, retrata claramente do quanto a arte é uma 

necessidade e portanto, transformadora e apaixonante.  

Constatou-se também do quanto a aglutinação de saberes e práticas 

colaborativas sensibilizaram tanto os participantes, quanto as demais pessoas 

envolvidas indiretamente na pesquisa realizada na escola rural. Percebe-se assim, 

do quanto a 'interdisciplinaridade' surgiu naturalmente com a unificação de diversas 

áreas que se agruparam instintivamente para um mesmo fim.  

Enfim, foi comprovado que há vida além do mundo virtual, há inúmeras 

potencialidades de reutilizar e ressignificar objetos/resíduos, sendo mais uma 

proposição de vital importância para praticas constantes e duradouras na redução 

dos impactos ambientais. 

 

Considerações Finais 

 

(Reminiscências... onde o longe torna-se perto)  

Rememorar é entornar o passado... 

São rastros de infância, infância que se incendeia na memória à medida que o 

presente se distância e o futuro se aproxima a passos largos. 

Saborear reminiscências é mastigar, saborear, salivar a água que não há. 

Estávamos sentados e meio que espremidos num banco comprido na estreita 

meia aba que cobria parte da lateral da escola. Consequencia de uma continua 

chuva a delimitar o que era a escola e o escasso pátio ao seu redor. Chuva essa 

encortinada que escorregava pelos gomos das latas de zingo amarronzadas, 

aposentadas pelo tempo. Era como crianças enfileiradas em alegrias transparentes 

deslizando em múltiplos tobogãs. O barulho dos pingos que docemente alfinetavam 

a terra, misturavam-se ao burburinho da criançada. E como numa golfada de vento... 

veio na memória "a minha primeira escola que também fora de madeira e pequena 
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como esta". Era quase toda verde; esta é quase toda alaranjada. Mas enfim... Este 

era o nosso último encontro dos projetos.  

Tínhamos planificado uma série de jogos festivos como encerramento, 

incluindo uma gincana cultual; mas a chuva impossibilitou qualquer pretensão de 

fazermos um encerramento digno com aquelas duas turmas de alunos do Ensino 

Fundamental da já inesquecível Escola do Campo.  

Enquanto jogávamos/brincávamos com os alunos menores (do 1º ao 3º ano), 

os maiores num recreio estendido por falta de luz, algo que corriqueiramente ocorria 

a toda vez que chovia. Mas então, os alunos maiores (4º e 5º ano) na ausência de 

energia elétrica, descarregavam suas energias brincando na chuva! (Lembrei do 

raios. Perigo eminente e antigo.) Divaguei novamente e me veio na memória que 

quando piá, após aquelas chuvas de verão, a gurizada saia em bando pelos campos 

verdejantes chutando as águas cristalinas empossadas nas bacias de olho 

espelhado. E o tapete verde (capim nativo!) era tão vivo e vasto que se estendia 

muito além do que os olhos podiam abraçar e os pés... beijar. 

Parecia que ali eles voltavam a terem um contato ancestral, natural. Por 

momentos estavam livres das paredes escolares.  

A despedida foi rápida por causa da chuva. Abraços e acenos inteiramente 

disponíveis! Enquanto o ônibus se afastava, lembranças vinham como folha ao 

vento: olhos e sorrisos cintilantes meio que pedindo carinho, proteção diante das 

cruezas do mundo urbano que cada vez mais se alastram como asas de rapina que 

vão muito além dos campos esverdeados e estradas empoeiradas que um dia serão 

asfixiada pelo lodo escuro e emborrachado. Prático, mas impenetrável! 

Os nomes nos crachás talvez sejam esquecidos, mas os abraços e os 

sorrisos cativantes ficarão como suspiro de humanidade... Algo impagável, portanto: 

que esta pesquisa deixe a esperança de que o canto dos pássaros não seja 

silenciado, que as primaveras sigam se reproduzindo e que as águas cristalinas 

mantenham-se escorregando entre pedras e pedregulhos, assim como o corre, corre 

das crianças entre árvores e arbustos. 

Portanto, se escolher seguir por este caminho, aconselho que carregue na 

bagagem uma muda de paixão; se esfriar ela te aquece e se esquentar te refresca. 

E as pedras... são ossos da jornada!  

 

"O coração do homem, longe da natureza, torna-se duro." 



58 
 

REFERÊNCIAS 
 
 

AMARAL, Ana Maria. Teatro de formas animadas. São Paulo: SUSP, 1993. 
 
______________ O ator e seus duplos: máscaras, bonecos, objetos. São Paulo: 
SENAC, 2002. 
 
BROUGÈRE, Gilles. Brinquedo e Cultura. São Paulo: Cortez, 2008.  
 
CARSON, Rachel. Primavera Silenciosa. São Paulo: Melhoramento, 1969. 
 
CURRIE, K. L. Meio ambiente: interdisciplinaridade na prática. Campinas, SP: 
Papirus, 1998. 
 
CINTRA, Wagner Francisco Araujo. No Limiar do Desconhecido: Reflexões sobre 
o objeto no teatro de Tadeusz Kantor. Tese, USP, Pós-Graduação em Artes, São 
Paulo, 2008. 
 
EDWARDS, Brian. O Guia Básico para a Sustentabilidade. Gustavo Gili, SL, 
Barcelona, 2008. 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 
 
GONÇALVES, Carlos Walter Porto. O desafio ambiental. Rio de Janeiro: Record, 
2004. 
 
GROTOWSKI, Jerzy. Em Busca de Um Teatro Pobre. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1976. 
 
LEFF, Enrique. Educação ambiental e desenvolvimento sustentável. In: REIGOTA, 
Marcos (Org.). Verde cotidiano: o meio ambiente em discussão. Rio de Janeiro: 
DP&A, 1999. 
 
_________ Saber Ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, 
poder. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. 
 
MORETTI, Maria de Fátima de Souza. Kantor, Duchamp e os objetos. In: 
BELTRAME, Valmor Níni (Org.) Teatro de Bonecos: distintos olhares sobre teoria e 
prática. Florianópolis: UDESC, 2008. 
 
QUINTANA, Mário. Lili Inventa O Mundo. Porto Alegre, Mercado Aberto, 1993. 
 
RODRIGUES, Cristiano Cezarino. Cenografia: um outro modo de experimentar e de 
praticar. Monografia - UFMG / 2013 
 
ROSSINI, Elcio. Objetos para Ação. Dissertação - UFRGS / 2005 
 

 



59 
 

SILVEIRA, Eduardo. A arte do encontro: a Educação Estética Ambiental atuando 
com o Teatro do Oprimido. Educ. rev. vol.25 no.3 Belo Horizonte Dec. 2009 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-46982009000300018  
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/07/1650249-em-centenario-do-diretor- 
exposicao-sobre-tadeusz-kantor-chega-ao-brasil.shtml Acesso em 20/5/2015. 

 
TRISTÃO, Martha. Tecendo fios da educação ambiental: o subjetivo, o coletivo, o 
pensado e o vivido. Educação e Pesquisa, São Paulo v. 31, n. 2, p. 251-264, 
maio/ago. 2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ep/v31n2/a08v31n2.pdf> 
Acesso em 22/5/2015. 

 
MAFALDO & PINHEIRO. Monografias Ambientais - REMOA/UFSM - 2011  
http://periodicos.ufsm.br/remoa/article/view/3044/1824 Acesso em 10/5/2016. 
 

http://www.scielo.br/pdf/ep/v31n2/a08v31n2.pdf


60 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE 
 

 



61 
 

APÊNDICE A - MODELO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 
 

_______________________________________________________, nacionalidade 

________________, menor de idade, neste ato devidamente representado por seu 

(sua) (responsável legal), ____________________________________________, 

nacionalidade _________________, estado civil __________________, portador da 

Cédula de identidade RG nº.______________________ , inscrito no CPF/MF sob nº 

___________________________________________________, residente à Av/Rua 

___________________________________________ , nº. _________, município de 

________________________________/Rio Grande do Sul. AUTORIZO o uso de 

minha imagem em todo e qualquer material entre fotos e documentos, para ser 

utilizada em pesquisas educacionais, sejam essas destinadas à divulgação ao 

público em geral. A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o 

uso da imagem acima mencionada em todo território nacional, das seguintes formas: 

(I) out-door; (II) folhetos em geral; (III) folder de apresentação; (IV) anúncios em 

revistas e jornais em geral; (V) cartazes; (VII) mídia eletrônica (painéis, vídeos, 

televisão, entre outros). Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que 

autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos 

conexos à minha imagem ou a qualquer outro, e assino a presente autorização em 

02 vias de igual teor e forma. 

 

___________________________, dia _____ de ______________ de ___________. 

 

 

(assinatura) 

Nome da criança: 

Por seu Responsável Legal: 

Telefone p/ contato: 
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ANEXO A - RESPONSABILIDADE SOCIAL:Projeto Verde Adoro Verde  

 

 


