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REZUMATUL TEZEI 

 

 

 

 

 

Lucrarea Arta teatrului pentru incluziune socială cuprinde o analiză asupra 

interacțiunii umane și a metodelor specifice artei teatrului care se pot adapta astfel încât să 

devină instrumente de lucru pentru facilitarea unui ambient de înțelegere și acceptare 

reciprocă, care să favorizeze integrarea fiecărui individ în cadrul unei comunități. În prezent, 

incertitudinea și anxietatea au un puternic impact în plan social. Aceste senzații s-au făcut 

resimțite tot mai mult în ultimii ani și au devenit parte din stilul de viață caracterizat prin 

diversitate culturală. Diferențele dintre oameni devin mult mai pregnante și pot constitui 

adesea motive pentru izbucnirea unei situații conflictuale sau pot degenera în cazuri de 

excludere și marginalizare a unor indivizi. În consecință, dorința legitimă a omului de a se 

simți parte integrantă a comunității din care face parte nu se mai realizează. Se declanșează, 

astfel, un sentiment de neîmplinire și insatisfacție care îi afectează randamentul și bunăstarea 

biologică, psihică și socială pe termen lung.  

Excluziunea socială se manifestă mai ales în relație cu sărăcia, întrucât persoanele care 

trăiesc în condiții dificile din punct de vedere economic sunt expuse și situației de 

marginalizare în plan social generată de lipsurile materiale. Eradicarea excluziunii 

determinată de sărăcie presupune un efort comun, care necesită implicarea mai multor factori 

de decizie din cadrul societății. Pe de altă parte, excluziunea socială apare în momentul în care 

unui membru al unei colectivități îi este refuzat dreptul de a-și aduce contribuția la rezultatul 

comun. Justificările acestui tip de comportament pot fi diverse, toate însă se rezumă la 

numitorul comun de a fi diferit, deci, de neînțeles și de neacceptat. Cercetarea propusă prin 

această lucrare abordează această ultimă dimensiune a excluziunii sociale, aplicată în relație 

cu spațiul școlar și identificarea unor modalități derivate din arta teatrului pentru a sprijini 

crearea unui climat incluziv. Teatrul constituie un tip de artă eminamente conectat cu 

circumstanțele sociale, ceea ce presupune că facilitează experiențe de învățare în relație cu 

celălalt. 

De-a lungul parcursului educațional, copilul întâlnește diverse bariere sau dificultăți, 

pe care le depășește sau nu, în funcție de cum se lucrează cu el și cu restul grupului din care 

face parte. Din acest punct de vedere, vulnerabili nu sunt doar cei care poartă vizibil semnul 
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de a fi diferit (persoane cu dizabilități sau deficiențe cognitive majore), ci și cei care prezintă 

comportamente dificile (tinerii agresivi), copiii supradotați sau orice alt fel de condiție care 

poate produce o dificultate de adaptare în spațiul școlar și în procesul de învățare (exemplul 

copiilor cu părinți plecați în străinătate la muncă, imigranții, refugiații etc.). A se simți exclus, 

marginalizat din spațiul colectivității din care face parte aduce consecințe nefavorabile pentru 

evoluția individuală. În acest context, sunt la fel de importante atât relația elev-elev, cât și cea 

elev-profesor, unde cel din urmă are responsabilitatea de a ghida și adapta procesului 

educațional. Înainte de a avea rolul unui furnizor de cunoștințe și abilități specializate, 

profesorul este un model pentru elevii cu care lucrează. 

Incluziunea se experimentează ca o integrare ușoară într-un grup de lucru și prin 

crearea unui mediu în care fiecare este apreciat și respectat pentru ceea ce este. Din 

perspectiva lucrării de față, incluziunea presupune eliminarea oricăror dificultăți și bariere pe 

care elevul le poate întâmpina în interacțiunea cu cei din jurul său în spațiul școlar. Relevantă, 

din acest punct de vedere, este dezvoltarea creativă și socio-emoțională a viitorilor adulți, ce 

oferă condițiile formării unui om care percepe diferența ca pe o componentă definitorie și 

naturală a ființei umane, nu ca pe element negativ, generator de neînțelegere. Relațiile 

interumane se bazează pe complementaritate, făcând necesară colaborarea. Fiecare are locul 

său bine definit în cadrul comunității, pe care și-l poate descoperi și contura prin intermediul 

educației.  

Conflictul, inerent interacțiunii umane, poate fi soluționat, fără a crea clivaje sociale, 

atunci când se folosește dialogul. Acesta presupune existența unei comunicări autentice, în 

care interlocutorii sunt dispuși să observe în celălalt atât calitățile, cât și părțile mai puțin 

pozitive ca elemente ce admit conlucrarea. Dialogul presupune, de fapt, evitarea ipostazelor 

extreme reprezentate de monolog și ceartă, în care cooperarea a fost înlocuită de agresivitate, 

violență sau izolare. Teatrul constituie o sursă de mijloace ce pot fi preluate și folosite pentru 

crearea unui spațiu în care fiecare are dreptul să se exprime și este ascultat de ceilalți, 

favorizând astfel instituirea unei atmosfere incluzive în cadrul unui grup și dobândirea 

abilității de a dialoga. Educația teatrală creează condiții pentru ca fiecare membru al 

comunității să fie acceptat și integrat, indiferent de particularitățile de dezvoltare și de 

învățare personale. Acest tip de educație poate fi integrat ca atare în cadrul curriculei sau 

extracurricular sub forma unor ateliere și poate fi, de asemenea, împrumutat și adaptat de 

profesori în predarea materiilor curente pentru a favoriza dezvoltarea creativă și socio-

emoțională. 
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Lucrarea de cercetare, Arta teatrului pentru incluziune socială, constituie un demers 

teoretic, sprijinit cu exemple din practica internațională și cea personală, care urmărește ideea 

de modelare a comportamentului uman pe baza influenței exercitate de fenomenul teatral. Se 

propune o abordare de lucru fundamentată în principiile artei teatrului în vederea formării 

abilităților creative și socio-emoționale necesare pentru modelarea unui cetățean activ, cu o 

gândire orientată spre unitate și implicare, nu către disensiune și dezbinare. Lucrarea este 

alcătuită din trei părți: „I. Manifestări teatrale cu funcție terapeutică”, „II. Teatrul aplicat în 

combaterea fenomenului de excluziune socială”, „III. Teatrul ca instrument de formare și 

modelare individuală. Aspecte teoretice și practice”, fiecare fiind împărțită la rândul ei în câte 

trei capitole. Primele două părți ale lucrării oferă o apropiere teoretică față de fenomenul 

terapeutic în teatru și problematica excluziunii sociale. Cea de-a treia parte oferă o perspectivă 

îmbinată între teorie și practică, în care se pune în discuție aplicarea concretă în educație a 

metodelor cu specific teatral.  

Partea întâi, „Manifestări teatrale cu funcție terapeutică”, cuprinde capitolele: „1. 

Componenta dramatică a existenței umane”; „2. Contextualizarea fenomenului terapeutic în 

raport cu teatrul și artele spectacolului”; „3. Momente de referință în aplicarea teatrului cu 

valoare taumaturgică”.  

În capitolul întâi, „Componenta dramatică a existenței umane”, este redată o 

perspectivă de analiză multidisciplinară asupra naturii dramatice înnăscute a ființei umane, 

prin corelarea comportamentului uman cu ritualul și actul teatral. Aceste trei tipuri de 

manifestări dețin un numitor comun: folosirea unui cod de semne specific pentru a transmite 

un mesaj. Fie că este vorba despre comportamentul din viața de zi cu zi, de un act ritualic sau 

de un spectacol, în fiecare dintre aceste trei ipostaze, omul comunică făcând apel la anumite 

acțiuni sau gesturi simbolice. El transmite voluntar sau involuntar un mesaj către cei din jurul 

său, pe care aceștia sunt capabili să îl descifreze.  

Acest tip de codificare simbolică a mesajelor poate fi înțeleasă drept teatralitate. 

Aceasta poate fi divizată în nivelul natural, regăsit la fiecare popor, deoarece comunicarea 

este simbolică indiferent de gradul de pregătire individual, și nivelul complex și codificat, 

specific produselor culturale, unde există cunoaștere aprofundată și intenționalitate în 

folosirea anumitor simboluri. Faptul că teatralitatea este observabilă atât la omul obișnuit, cât 

și la artist avansează ideea că fiecare dintre noi prezintă o natură dramatică înnăscută.  

Caracterul dramatic a generat apariția actelor de tip ritualic la popoarele primitive. 

Ritualul presupunea o manifestare organizată în anumite zile ale anului, într-un loc clar 

delimitat al tribului, oficiat de anumiți membri inițiați ai comunității, în prezența 
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conlocuitorilor.  Oficianții realizau mișcări ritmice, acompaniate de diverse cânturi, cu scopul 

de a invoca puteri supranaturale sau spiritele înțelepte ale strămoșilor cu scopul de a cere 

sprijin în anumite chestiuni de interes pentru bunul mers al comunității. Lucrarea oferă o serie 

de delimitări teoretice asupra conceptului de ritual propuse de diverși sociologi și antropologi. 

Dezvoltarea teatrului a fost posibilă datorită existenței ritualului. Deși între cele două 

manifestări nu se poate pune semnul egalității, se pot identifica numeroase aspecte comune. 

Acestea sunt detaliate pe parcursul capitolului, cu scopul de a evidenția caracterul ritualic al 

teatrului.    

Interacțiunea umană se desfășoară, de asemenea, de manieră ritualică și presupune un 

efort de creație asemănător, în parte, celui pe care îl face actorul în asumarea rolului distribuit. 

În relația cu cei din jurul său, omul își conturează diverse roluri, în funcție de care alege să își 

construiască o anumită imagine, persona, pe care o afișează față de ceilalți. Existența umană 

constituie, din această perspectivă, o negociere permanentă a rolurilor, cu scopul ca fiecare să 

își găsească și mențină un anumit statut în cadrul comunității din care face parte. Pe parcursul 

capitolului, este analizată metafora lumii ca teatru prin apel la teoria mai multor teoreticieni și 

practicieni din domeniul teatrului.   

Capitolul al doilea, „Contextualizarea fenomenului terapeutic în raport cu teatrul și 

artele spectacolului”, oferă o paralelă între fenomenul terapeutic și cel teatral, cu scopul de a 

evidenția că ambele își propun să obțină echilibrarea emoțională și socială a omului. 

Funcționarea armonioasă a acestor două componente asigură sănătatea și în plan fizic. 

Această idee pornește din teoria psihosomaticii, care presupune că ființa umană trebuie să fie 

abordată holistic, ca o îmbinare a componentelor de ordin biologic, psihic și social. Deficiența 

apărută în plan fizic nu poate fi tratată, așadar, izolat, ci asociată dezechilibrelor din plan 

interior, care sunt uneori mai greu perceptibile.  

Modificările apărute în plan social, economic, politic determină dezvoltarea unor 

patologii asociate cu stresul, anxietatea, depresia, stima de sine, detaliate pe parcursul 

capitolului. Pe de altă parte, accentul excesiv acordat vulnerabilității emoționale a omului în 

ultimii ani conduce treptat la o sensibilizare accentuată față de situațiile și provocările cu care 

el se confruntă zi de zi. Tratamentul afecțiunilor actuale necesită complementaritate, adică 

folosirea unor metode curative, precum psihoterapia, care adresează și cauzele bolii, nu numai 

consecințele manifestate în plan somatic.  

În psihoterapie, terapeutul îl ghidează pe pacientul să își îndrepte atenția spre propria 

persoană, spre universul său interior, de unde poate descoperi resursele necesare pentru a face 

față sau a soluționa diverse situații problematice care îi afectează funcționarea echilibrată. 
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Același lucru îl înfăptuiește și teatrul, pe alte căi. Atunci când vizionează un spectacol sau se 

află la un atelier de teatru, participantul este provocat să se descopere ca prim pas în 

înțelegerea mecanismelor de funcționare ale lumii înconjurătoare. Dat fiind punctul de 

intersecție între domeniul psihoterapiei și cel al teatrului și artelor spectacolului, există diferite 

metode derivate din cel de-al doilea care se pot aplica cu scopul de a îmbunătăți calitatea 

vieții umane, menționate pe parcursul capitolului.  

Teatrul poate fi folosit atât în direcția de prevenție, cât și în cea de tratament. De 

exemplu, prin exerciții teatrale, copilului îi pot fi dezvoltate anumite abilități prosociale, care 

să îl ajute la integrarea armonioasă în cadrul comunității, la fel cum îi pot fi ameliorate 

anumite puncte slabe, cum ar fi capacitatea de a-și concentra atenția pentru mai mult timp pe 

un anumit punct indicat. Din sfera de tratament, de asemenea, fac parte asigurarea efectului de 

bucurie și a stării de bine. Acest efect este deosebit de relevant, chiar și în cazul pacienților cu 

boli incurabile, pentru că deși nu poate aduce în mod direct modificarea substanțială a 

condițiilor biologice, influențează de manieră pozitivă psihicul și componenta socială.          

Capitolul al treilea, „Momente de referință în aplicarea teatrului cu valoare 

taumaturgică”, debutează cu o pledoarie prin care este evidențiată valoarea vindecătoare pe 

care artele le pot genera în existența umană așa cum este documentată de diverși practicieni. 

Este oferit, astfel, punctul de plecare pentru analiza efectului curativ al actului teatral, atribuit 

încă din Antichitate prin conceptul de catharsis, susținut prin exemple relevante din practica 

internațională din diferite perioade istorice. De asemenea, sunt precizate câteva delimitări 

conceptuale privind formele sub care teatrul își poate manifesta caracterul vindecător, și 

anume: spectacolul (asociat termenului englezesc, theatre) și acțiunea dramatică (corelat cu 

termenul englezesc, drama).    

Efectul curativ specific teatrului se află în strânsă conexiune cu puterea de 

transformare furnizată de experiența dramatică, prin intermediul imaginației. Acest proces 

psihic permite omului să activeze resurse nebănuite în propria persoană și sprijină modificarea 

punctului de vedere asupra unui anumit aspect. Prin activarea imaginației, omul își poate 

influența psihicul, ceea ce determină modificarea datelor biologice și transformarea condițiilor 

realității înconjurătoare.    

De-a lungul istoriei, s-au documentat diverse situații semnificative în care teatrului i-a 

fost atribuită valoare vindecătoare. Primele atestări în această direcție datează din Antichitate, 

unde Aristotel a introdus conceptul de catharsis. Acesta presupune faptul că participarea la 

spectacol, în speță tragedie, însemna expunerea publicului la imagini teatrale impresionante 

care îi activau emoții puternice, cu rolul de a-i regla comportamentul ulterior din cadrul 
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societății. Tot în Grecia Antică, în centrul balnear de la Epidaur, închinat zeului terapeut 

Asklepios, s-a construit un teatru. Se intuiește că acesta ar fi fost ridicat pentru amuzamentul 

și relaxarea pacienților, care aveau nevoie să își liniștească psihicul înainte de a participa la 

procedurile specifice centrului de tratament. Practica din Grecia Antică oferă modele pentru 

ambele direcții terapeutice ale teatrului, atât cea de prevenție (catharsisul), cât și cea de 

tratament (centrul balnear de la Epidaur). Apoi, teatrul a fost folosit în cadrul terapiilor 

ocupaționale destinate pacienților cu afecțiuni psihice pentru a activa părți funcționale ale 

creierului, neafectate de boală, cu scopul de a le menține calitatea vieții la un nivel ridicat. Pe 

parcursul capitolului, sunt prezentate în detaliu aceste exemple, cu scopul de a evidenția 

traseul de evoluție al perspectivei legate de efectul curativ al teatrului pentru existența umană 

până în prezent, când dramaterapia a fost acceptată ca un domeniu de activitate distinct, ce 

îmbină elemente de psihoterapie și teatru, cu finalitatea de a sprijini vindecarea.   

Partea a doua, „Teatrul aplicat în combaterea fenomenului de excluziune socială”, 

cuprinde capitolele: „4. Mecanisme generatoare de excluziune și discriminare socială în 

societate”; „5. Epoca contemporană și provocările în plan social”; „6. Practici teatrale aplicate 

în vederea eliminării efectelor de excluziune  socială”.  

Capitolul al patrulea, „Mecanisme generatoare de excluziune și discriminare socială în 

societate”, oferă câteva precizări conceptuale cu privire la fenomenul de excluziune socială, 

ca punct de plecare pentru înțelegerea aspectelor ce pot fi modelate sau corijate pentru a 

stabili un tip de raportare incluziv în cadrul comunității. Inițial, termenul de excluziune a fost 

corelat cu privarea economică. În timp, aria lui de aplicabilitate a fost extinsă și cuprinde în 

prezent orice situație în care individul este lipsit de dreptul său fundamental de a participa în 

activitățile comunității. Această privare derivă din diferențele, uneori semnificative, existente 

între oameni și din ceea ce se stabilește la nivel de societate ca fiind unanim acceptat drept 

normalitate, aspecte detaliate la începutul capitolului.  

Participarea activă în cadrul societății a fiecărui cetățean nu este doar un drept 

reglementat prin Declarația Universală a Drepturilor Omului, ci constituie o necesitate 

resimțită în plan individual. Această afirmație este susținută de faptul că omul este o ființă 

socială, pentru care a fi parte din cadrul comunității prin faptul că își poate aduce contribuția 

la bunul mers al acesteia constituie o cerință vitală, plasată de către Abraham Maslow între 

nevoile de bază ale ființei umane. Pe parcursul capitolului este detaliată această teorie, făcând 

apel la cercetări din domeniul antropologiei, sociologiei și psihologiei, care avansează ideea 

creierului social și a faptului că în om există tendința naturală spre cooperare.  
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Sunt prezentate, apoi, posibile mecanisme de ordin psiho-social care determină 

anularea ipostazei de colaborare înnăscute și adoptarea unei raportări la celălalt care nu îi 

oferă recunoaștere, ci generează marginalizare și excludere. Această tranziție este posibilă 

datorită naturii duale a omului, în care se regăsește atât tendința de a ajuta și de a înțelege, cât 

și cea de a face rău. Soluția nu presupune negarea celei de-a doua ipostaze, ci înțelegerea 

acestei dualități și promovarea unei culturi și a unei educații care pune accent pe aspectul de 

colaborare, în special în societatea competitivă a ultimilor ani. După cum o demonstrează și 

istoria, evoluția umană a fost posibilă datorită cooperării.  

Întâlnirea dintre oameni, însă, presupune ciocnirea unor culturi diverse, formate pe 

baza unor valori și credințe diferite de la om la om. Interacțiunea umană se află sub semnul 

incertitudinii și a anxietății, care pot fi reduse dacă există bunăvoință de ambele părți 

implicate pentru găsirea unor puncte comune, nu numai a celor care le diferențiază. 

Diversitatea este un atribut al societății, care ar trebui privit ca un element ce înnobilează 

interacțiune, nu ca un aspect ce o îngreunează. Pentru a evidenția acest fapt, sunt definite 

concepte din domeniul comunicării interculturale, precum stereotipul, prejudecata și 

discriminarea, și sunt aduse exemple de experimente care justifică necesitatea unei raportări 

lipsite de judecată la adresa celuilalt pentru o relaționare constructivă.      

În capitolul al cincilea, „Epoca contemporană și provocările în plan social”, sunt 

enunțate câteva dintre aspectele ce pot amenința desfășurarea unei interacțiuni umane 

pozitive, conexe cu gradul de agresivitate crescut și cu dezvoltarea tehnologică specifice 

societății actuale. Se pornește de la ideea că, sub influența vitezei cu care se petrec lucrurile, 

omul pare să nu își mai ofere timp pentru propria descoperire și înțelegere, ceea ce îl face și 

mai puțin disponibil pentru cunoașterea celor din jur. În consecință, interacțiunea umană, 

esențială omului pentru a primi recunoașterea celor din jur, se desfășoară de manieră 

nebenefică.   

Pentru analiza modului de relaționare, se face apel la teoria analizei tranzacționale, 

care presupune o metodă de definire a personalității umane. Conform acestei teorii, omul este 

abordat ca un construct alcătuit din credințe preluate de la persoanele de referință în primii ani 

de viață, emoții puternice resimțite în relație cu ceilalți în copilărie și acțiuni și opinii generate 

pe baza experienței de aici și acum. Această definire a personalității umane oferă o imagine 

complexă asupra psihologiei individuale și accesibilă tuturor celor care doresc să înțeleagă 

modalitatea de funcționare a relaționării dintre persoane. Interacțiunile disfuncționale pot fi 

asemănate, din perspectiva acestei teorii, cu jocuri pe care oamenii le dezvoltă adesea 

inconștient în relația cu cei din jur pentru a obține validarea exterioară. Unul dintre tipurile de 
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joc în care se intră, adesea inconștient, este triunghiul dramatic, alcătuit din trei roluri 

complementare: salvator, victimă și persecutor.  

Aceste trei tipuri de roluri sunt adesea regăsite în situațiile de agresivitate întâlnite în 

cadrul comunității. În spațiul școlar, acestea pot fi ușor identificate în cazurile de bullying, 

fenomen ce afectează un sector semnificativ al elevilor din România. Rolurile din triunghiul 

dramatic pot fi, de asemenea, regăsite în metoda activă de lucru propusă de Augusto Boal, 

prin Teatru Forum sau Teatru Imagine, ca forme cuprinse sub termenul de Teatrul 

Oprimaților. Prin exerciții teatrale, victima poate conștientiza că are nevoie să își descopere 

propriile resurse pentru a putea face provocărilor din cotidian, fără să aștepte ca cineva să o 

salveze. În același timp, cei care în mod normal intră pe rolul de salvator au posibilitatea de a 

conștientiza că ajutorul lor presupune în primul rând ca victima să își câștige propria putere. 

Nu în ultimul rând, prin jocuri teatrale, se pot forma abilități socio-emoționale, printre care se 

numără și empatia, particularitate care le lipsește persoanelor cu tendințe agresive.  

Agresivitatea este încurajată, de asemenea, prin tipul de conținut audio-vizual 

vehiculat în societatea actuală, atât la televizor, cât și la cinematograf sau prin jocurile video. 

Din această perspectivă, evoluția tehnologică aduce un prim aspect de risc. Un alt element ce 

constituie o provocare pentru interacțiunea umană îl reprezintă folosirea accentuată a 

dispozitivelor electronice, cum ar fi telefonul. Adoptând un tip de comunicare mediată, la care 

s-a recurs cu atât mai mult în ultimele luni din cauza izbucnirii epidemiei globale COVID-19, 

omul pierde contactul direct cu semenii săi, ceea ce pe termen lung îi poate afecta bunăstarea 

fizică și echilibrul psihic.           

În capitolul al șaselea, „Practici teatrale aplicate în vederea eliminării efectelor de 

excluziune  socială”, se prezintă câteva modele de gestionare sau, mai bine zis, de combatere 

a excluziunii sociale din practica internațională ca argumente că teatrul poate oferi 

instrumente pentru o educație incluzivă. De-a lungul timpului, prin teatru s-au redat 

problematicile relevante fiecărei societăți, culese anume pentru a fi puse în discuție în fața 

publicului care este invitat să le analizeze și să le găsească explicații și rezolvări.  

Pe lângă particularitatea de a fi social, teatrul presupune o artă a comunicării, motiv 

pentru care în prima jumătate a capitolului sunt precizate câteva aspecte privind procesul de 

comunicare. Este prezentat traseul evolutiv al modelelor de comunicare, din care cel mai 

relevant pentru interacțiunea optimă este cel de tip tranzacție. Părțile implicate într-o situație 

de comunicare transmit mesaje simultan, așa cum se întâmplă și în cazul teatrului, unde 

actorul se adaptează în funcție de reacțiile spectatorului. Sunt menționate, apoi, necesitățile 

din existența umană pe care comunicarea le satisface, precum cele de ordin fizic, relațional 



13 

sau de exprimare a identității personale. În continuare, se analizează modurile în care se poate 

realiza comunicarea, verbal, nonverbal și paraverbal. Componentele acestor modalități de 

transmitere a unor mesaje, cum ar fi contactul vizual, tonul vocii, distanțele spațiale, pot fi 

explorate în cadrul atelierului de teatru pentru a putea fi cât mai profund înțelese și adoptate 

de fiecare în situațiile de comunicare. O interacțiune eficientă și armonioasă se bazează pe 

existența unei concordanțe între aceste trei paliere: verbal, nonverbal și paraverbal. Un ultim 

aspect relevant în cadrul contactului uman îl reprezintă ascultarea, proces fără de care 

comunicarea nu este completă.  

Cea de-a doua jumătate a capitolului este dedicată prezentării unor abordări de lucru 

propuse de diverși practicieni din domeniul teatrului și artelor spectacolului ce urmăreau 

emanciparea spectatorului și formarea unui om implicat în chestiunile comunității, indiferent 

de gradul de pregătire. Sunt amintiți Erwin Piscator, Bertolt Brecht, Augusto Boal, The Living 

Theatre (reprezentată prin fondatorii săi Julian Beck și Judith Malina), Michael Rohd. Fiecare 

dintre acești profesioniști au observat diferențele în plan social și au dorit să ofere prin 

practica lor teatrală o șansă de participare și celor dezavantajați, lipsiți de cunoaștere sau 

resurse financiare. Dintre ei, poate cel care a pus cel mai bine în evidență puterea de 

schimbare prin teatru este Augusto Boal. Deși adesea metoda sa pare să nu înregistreze 

rezultate pe termen lung, a fost gândită pentru a impulsiona spectatorul spre acțiune, ajutându-

l să găsească resursele reușitei în propria persoană.    

Cea de-a treia parte, „Teatrul ca instrument de formare și modelare individuală. 

Aspecte teoretice și practice”, este alcătuită din „7. Perspective asupra educației, cu specială 

privire asupra contextului  românesc”; „8. Dezvoltarea abilităților creative și socio-emoționale 

pentru favorizarea incluziunii sociale”; „9. Teatrul aplicat în educație. Aplicații 

practice/studiu de caz”. 

În capitolul al șaptelea, „Perspective asupra educației, cu specială privire asupra 

contextului  românesc”, se urmărește dinamica conceptului de educație și a implicațiilor 

acestuia în procesul devenirii umane. Argument în favoarea educației sunt cazurile de copii 

ferali, sălbatici, care au fost descoperiți de-a lungul timpului abandonați prin păduri. 

Integrarea lor în comunitate a eșuat în cele mai multe dintre situații, în lipsa contactului cu 

oamenii din primii ani de viață și a achizițiilor socio-emoționale și cognitive care se realizează 

în acea perioadă. Educația presupune un proces prin care copilul este scos din starea naturală 

și este învățat principiile de bază pentru a face față traiului în comunitate. Din această 

perspectivă, educația pare a fi o acțiune ce merge împotriva firii, însă aceasta presupune 
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conturarea unei identități prin orientarea omului într-o anumită direcție, urmărind și punând în 

valoare particularitățile individuale. 

Educația aduce, de fapt, libertatea, idee propusă de diverși filosofi sau pedagogi și 

dezvoltată pe parcursul capitolului. Un om educat nu este acela care acumulează multe 

cunoștințe, ci acela care știe să filtreze informația cu care ia contact, știe să chestioneze 

elementele realității și deține resursele necesare pentru a se adapta și a face față provocărilor 

cu care se poate întâlni. A se cunoaște și înțelege pe sine însuși constituie condiția umană 

necesară pentru a cuprinde semnificațiile lumii înconjurătoare și pentru a avea o interacțiune 

pozitivă cu cei din jur.     

Capitolul cuprinde apoi o analiză asupra sistemului educațional românesc în raport cu 

dezideratul menționat mai sus, și anume formarea unui om adaptabil și inteligent emoțional 

care să fie capabil să facă față prezentului în continuă schimbare și oricăror provocări pe care 

le poate aduce viitorul. Pentru a întâlni această finalitate, este necesar ca educația să se axeze 

pe dezvoltarea creativității și a competențelor socio-emoționale, care pot fi corelate cu 

modelarea unui comportament incluziv și pot fi dezvoltate prin educație teatrală. Se oferă 

exemple de diferite documente oficiale ce prevăd că este necesar ca educația să dezvolte 

potențialul creativ și socio-emoțional pentru a forma persoane cu adevărat pregătite pentru 

viață.  

În încheierea capitolului, este descrisă o cercetare cantitativă pe care am desfășurat-o 

cu scopul de a investiga gradul de incluziune resimțit de elevi în spațiul școlar românesc, loc 

care se presupune că le servește drept model pentru exersarea unor deprinderi necesare mai 

târziu, în ipostaza de adulți responsabili cu bunul mers al societății. Cercetarea a fost realizată 

prin aplicarea unui set de chestionare, compuse dintr-o secțiune în care respondenții își 

exprimau acordul față de o serie de afirmații și o alta în care erau provocați să numească trei 

modificări pe care și le-ar dori în școli. Rezultatul exprimat prin grafice al primei secțiuni 

reflectă o imagine relativ pozitivă privind gradul de incluziune resimțit de elevi, deși 

majoritatea propunerilor făcute de respondenți indică o cu totul altă realitate, în care se 

solicită mai mult accent pe educația creativă și socio-emoțională ca premisă pentru asigurarea 

unei atmosfere incluzive și benefice pentru învățat.   

Capitolul al optulea, „Dezvoltarea abilităților creative și socio-emoționale pentru 

favorizarea incluziunii sociale”, cuprinde o analiză detaliată asupra conceptelor de creativitate 

și competențe socio-emoționale ca atribute ce pot forma un om disponibil pentru ceilalți, 

capabil de înțelegere și acceptare.  
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Creativitatea era inițial considerată o calitate specifică profesioniștilor din domeniile 

artistice, pentru că era asociată cu procesul de creație. După 1937, începe să fie considerată 

componentă integrantă a personalității și să devină un punct de interes în cercetarea privind 

psihologia umană. În prezent, se diferențiază între creativitatea folosită de artiști în scopul 

creației, unde energia creatoare este îndreptată spre obținerea unui produs, și cea cu care 

fiecare om este înzestrat din naștere și care îl ajută să se adapteze situațiilor neprevăzute, să 

formuleze idei noi prin reorganizarea schemelor mentale și a informațiilor deja deținute. 

Lucrarea de față abordează, în special, a doua formă a creativității, pentru că propune 

folosirea educației teatrale pentru a dezvolta potențialul creativ prezent în fiecare persoană, 

condiție în formarea unui om flexibil și adaptabil. Creativitatea este asociată cu gândirea 

divergentă, opusă gândirii convergente, de tip logic, care generează soluții alegând calea 

dovedită cea mai scurtă și eficientă. În activitățile din existența cotidiană, cele două tipuri de 

gândire se îmbină de manieră echilibrată pentru a-l ajuta pe om să facă față situațiilor date. 

Deși fiecare se naște cu datele necesare pentru a fi creativ, într-o mai mică sau mai mare 

măsură, această abilitate poate fi inhibată prin încurajarea anumitor comportamente ce denotă 

rigiditate, fixitate sau critică. Corelate cu creativitatea sunt alte două procese psihice: 

imaginația și spontaneitatea, detaliate pe parcursul lucrării. Prin educația teatrală, se pot 

stimula toate aceste calități ce denotă un om creativ.  

Cea de-a doua jumătate a capitolului este dedicată analizării abilităților ce țin de 

componenta emoțională. Empatia este un proces psihic ce recurge, de asemenea, la folosirea 

imaginației pentru a se putea manifesta, prin activarea neuronilor oglindă care devin 

funcționali atunci când se observă sau imită comportamentul unei alte persoane. Adesea, 

empatia se confundă cu simpatia sau compasiunea, care reprezintă concepte conexe, dar cu 

semnificații diferite, după cum se arată pe parcursul capitolului. Empatia presupune că omul 

poate intui și decodifica ceea ce simte o altă persoană, putând fi de două tipuri: afectivă 

(carențe pe acest nivel o dovedesc indivizii cu manifestări violente) și cognitivă (deficitară în 

cazul persoanelor cu tulburări de spectru autist). De asemenea, sunt definite emoțiile și 

inteligența emoțională, abilitate ce presupune că un om este capabil să înțeleagă ce simte el, 

ce simt cei din jur și își poate adapta comportamentul în funcție de aceste date. Educația 

teatrală favorizează cunoașterea de sine, ceea ce înseamnă că poate fi folosită pentru a 

dezvolta competențele din sfera emoțională.       

Ultimul capitol al lucrării, „Teatrul aplicat în educație. Aplicații practice/studiu de 

caz”, cuprinde o analiză asupra modului în care educația teatrală poate furniza metodele și 

spațiul oportun pentru ca participanții să învețe să fie creativi, disponibili pentru emoțiile lor 
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și ale celor din jur, capabili să le gestioneze constructiv astfel încât să conlucreze de manieră 

pozitivă cu cei din jurul lor. Abordarea de lucru folosită în educația teatrală oferă un exemplu 

de bune practici în ceea ce privește un model de activitate incluzivă.  

Teatrul oferă, de asemenea, experiențe de transformare, prin care participantul renunță 

la vechile credințe, pe care le înlocuiește cu unele mai adecvate momentului prezent. Pentru a 

putea exemplifica această funcție, am detaliat câteva aspecte privind procesul învățării umane. 

Conform teoriilor despre învățare, aceasta poate fi de patru tipuri: învățarea mecanică, 

învățarea prin asimilare, învățarea prin acomodare și învățarea transformatoare. Ultimele 

două, mai puțin întâlnite întrucât solicită mai mult efort din partea subiectului, pot fi facilitate 

prin intermediul educației teatrale. După cum sugera John Dewey, o activitate practică devine 

o experiență de învățare doar în momentul în care experimentul este urmat de un moment de 

reflectare, în care subiectul poate desprinde o consecință a acțiunii întreprinse asupra lui.        

Se detaliază, apoi, direcțiile în care se poate aplica educația teatrală în lucrul cu tinerii, 

fie organizarea de spectacol, fie desfășurarea unui atelier în care să fie folosită acțiunea 

dramatică. Indiferent de obiectivul activității, procesul de lucru este unul care să pună accent 

pe lucrul colaborativ, în care se pornește de la ideile propuse de participanți. În acest sens, 

profesorul de teatru nu oferă rezolvări, ci încurajează tinerii să găsească propriile soluții, 

folosindu-și creativitatea. De aceea, rolul instructorului este acela de facilitator care ghidează 

procesul, observă calitățile și punctele slabe ale participanților, provocându-i să își folosească 

resursele personale, fără să le impună propriile idei sau percepții. În acest fel, este susținută 

atât dezvoltarea creativă, cât și socio-emoțională a participanților, ceea ce va duce la formarea 

unui tânăr maleabil și capabil să facă față și eșecului, nu numai momentelor de succes.  

Prin ideile puse în discuție, sunt oferite sugestii practice ce pot orienta activitatea și 

abordarea programelor de educație teatrală cu elevi din învățământul preuniversitar. Acestea 

pot fi utile atât profesorului care își propune să organizeze activități cu specific teatral, cât și 

artistului care își dorește să susțină ateliere de teatru. Propunerile sunt justificate de activitatea 

derulată pe durata celor trei ani de cercetare, mai ales în cadrul seriei de proiecte „UNATC 

Junior”, finanțate de Ministerul Educației și Cercetării, prin Fondul de Dezvoltare 

Instituțională. La acestea se adaugă experiența dobândită în activitățile desfășurate în 

colaborare cu instituțiile partenere ale UNATC, în vederea realizării unor activități de 

educație teatrală bazate pe modelul pedagogic promovat prin proiectul universității.  

În cadrul acestui capitol este cuprinsă, de asemenea, analiza unei cercetări cantitative 

prin care mi-am propus să investighez dezvoltarea biologică, psihică și socială a tinerilor ca 

urmare a participării la activități cu specific teatral. Cercetarea a constat în aplicarea unui 
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chestionar în care li se cerea respondenților să își exprime acordul față de o serie de afirmații 

legate de modificări observate la nivelul componentelor bio-psiho-sociale la copii sau 

adolescenți care au luat contact cu educația teatrală. Rezultatele cercetării au evidențiat faptul 

că se pot observa îmbunătățiri în privința acestor aspecte.  

În concluzie, această teză susține printr-o analiză teoretică amplă, sprijinită cu 

exemple din practica internațională și cea personală, ideea că educația teatrală este utilă în 

formarea echilibrată a ființei umane Dacă în contextul actual, diversitatea se dovedește una 

dintre provocările semnificative cu care societatea se confruntă, atunci se întrevede 

necesitatea de a pregăti individul în această direcție. Un om deschis, capabil să-și exprime 

ideile într-un mod coerent și direct, fără să jignească sau să-și pună interlocutorul într-o 

situație delicată, disponibil să-l asculte și să-l descopere cu adevărat pe acesta din urmă, sunt 

numai câteva dintre elementele care însumează dezideratul uman contemporan. Toate aceste 

abilități pot fi exersate, explorate și potențate prin intermediul educației teatrale.  

Lucrarea Arta teatrului pentru incluziune socială constituie un argument pentru 

utilizarea educației teatrale ca instrument în formarea unui om pregătit pentru o societate 

diversă, orientat spre găsirea de soluții, nu vinovați, și care poate trăi în armonie și echilibru 

cu semenii săi. Această lucrare se adresează atât studenților și absolvenților de la master 

Pedagogie Teatrală - UNATC „I.L.Caragiale”, cât și celor de la master Pedagogii alternative 

și arta teatrală în educație (PED-ArtE) - Universitatea din București, a căror formare conține 

subiecte dezbătute în această cercetare. În aceeași măsură, lucrarea se adresează 

profesioniștilor din domeniul teatrului, psihologiei și pedagogiei care își doresc să aplice 

metodele teatrale în scop educațional. De asemenea, lucrarea poate fi de interes pentru 

educatori, învățători și profesori sau alți profesioniști implicați în educația tinerilor din 

învățământul preuniversitar public sau privat, pentru că oferă o imagine de ansamblu asupra 

modului în care teatrul poate fi abordat ca metodă de lucru pentru favorizarea unui climat 

incluziv. Nu în ultimul rând, lucrarea poate fi consultată de orice persoană care își dorește să 

înțeleagă cum teatrul poate funcționa ca un mecanism de facilitare a incluziunii sociale, care 

mai simplu poate fi rezumată ca acceptare și prețuire a diversității. 
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