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Poucos estudos focalizam o teatro no ensino universitário, porém a literatura sobre o tema
permitiu a sustentação teórica desta pesquisa. Neste estudo, optamos por uma pesquisa
qualitativa, mediatizada pela Pesquisa-Ação, cujo objetivo foi descrever, analisar e interpretar
os aspectos educativos presentes no processo de construção do espetáculo teatral (A Revolta
da Vacina e Louca Enfermaria) e avaliar sua importância para a formação do enfermeiro. Os
12 sujeitos integrantes do estudo são alunos regularmente matriculados no Curso de
Graduação em Enfermagem e foram orientados por um professor de artes cênicas na
composição das encenações, a partir de um projeto pedagógico dialógico e crítico,
implementado na disciplina de Enfermagem em Saúde Coletiva. Realizou-se numa faculdade
privada de enfermagem. Os sujeitos, motivados pelo desejo de viver o teatro, visualizam,
nessa atividade, acréscimo ao conhecimento, qualificação profissional, socialização,
promoção humana e resgate da sensibilidade, fundamentos que se atrelam aos princípios das
ações humanizadas de saúde. Os conteúdos curriculares materializam-se na arte teatral com a
criação da estória e de personagens. Os ensaios, a seleção do cenário e das músicas, os
bastidores e a aproximação com o público retratam a complexidade e a riqueza de vivências
que a estratégia proporciona ao grupo. No palco, as encenações exigem concentração,
memorização do texto, emoção, expressão corporal, linguagem clara e sincronia dos
participantes. Tais técnicas lançam as bases da humanização ao contemplar os sentimentos,
as sensações, tanto quanto a razão. Levam-se também em conta o imaginário, os desejos e os
sonhos dos educandos, ao superar as fronteiras entre disciplinas. Ao protagonizar o processo
de ensino-aprendizagem, a arte teatral incentiva a criatividade, a comunicação e, por fim, a
busca do conhecimento com o outro e para o outro, na construção de relações justas, que
respeitam o homem na sua integralidade e totalidade. Logo, o teatro é um meio alternativo
para ensinar a importância dos processos de autotransformação pessoal e transformação
coletiva, porque permite o desenvolvimento da sensibilidade, da reflexão, da crítica na
compreensão da realidade. Sugere-se que deva ser integralizada à estrutura curricular,
considerando-se a importância da formação cidadã do homem.
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Primero elaboramos una construcción del referencial teórico conceptual, pero existen pocos
estudios sobre el teatro universitario. En este estudio optamos por la pesquisa caritativa
mediada por la metodología de Pesquisa Acción. El objetivo foie decrecer, analizar e
interpretar el proceso de construcción del espectáculo teatral de cuño educativo (La Revuelta
de la Vacuna y Loca Enfermería) e averiguar su importancia para la formación del alumno de
enfermería. Las doce personas invitadas a integrarse al estudio, son alumnos regularmente
matriculados en el Curso de Graduación de Enfermería e forum orientadas por profesional
calificado (por formación), en la composición de las obras, iniciada con la intervención
pedagógica, dialogicé e crítica, de los laboratorios de teatro en sala de clase junto a la
disciplina de Enfermería en Salud Colectiva. Se realizó en una Institución de enseñanza
privada. Las personas, impulsión hadas por el deseo de vivir el teatro, visualizaban en esa
actividad un acrecentamiento al conocimiento, a la socialización, a la promoción humana y
rescate de la sensibilidad. Los contenidos curriculares se materializaron en el arte del teatro, a
través de la creación de la historia y de los personajes. Se exige concentración, memorización
del texto, emoción, expresión corporal, saber hablar y oír, técnicas que lanzan las bases de la
humanización, al valorar los sentimientos, las sensaciones, tanto como la razón, llevando en
cuenta el imaginario, los deseos y los sueños de los educandos, sobrepujando las fronteras
entre disciplinas, camino buscado para la formación ciudadana. Al ser protagonista del
proceso de enseñanza aprendizaje, el arte teatral incentiva al alumno frente al pensamiento, a
la creatividad, a la comunicación, por fin, a la búsqueda del conocimiento con el otro y por el
otro, en la construcción de relaciones justas que permitan la toma de conciencia para elegir de
forma conciente y ciudadana, respetando al hombre en su integridad y en su totalidad. Luego,
el teatro es un medio alternativo para enseñar la importancia de los procesos de auto
transformación personal y transformación colectiva, y que vivir el arte permite el desarrollo
de la sensibilidad, de la reflexión, de la crítica en la comprensión de la realidad y ampliar
nuestra capacidad de comunicarnos, de crear vínculos, por fin debe integrar la composición
curricular de todas etapas de la formación educacional del hombre.
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