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RESUMO

Este trabalho pretende discutir o ensino do teatro no espaço escolar, a partir da estrutura
da educação não formal e sua relação com a contemporaneidade. Traçando um
panorama conceitual que abarca ideias relativas a instrumentalização e cerceamento que
a instituição escolar tradicional imprime aos seus sujeitos, induzido pelo que o filósofo
italiano Giorgio Agamben chama de ‘dispositivo’, é feita uma leitura sobre como as
ideias de experiência, teatro e emancipação podem nos conduzir a uma prática educativa
idiossincrática, flexível e holística. Assim, o texto está entremeado por exemplos
práticos nos quais é possível destacar indutores da arte teatral que dispõem à escola
caminhos para pensar-se como contradispositivo de si mesma. São eles um programa de
extensão universitário de caráter não formal, um projeto educativo museal em parceria
com uma escola pública, e uma escola residência no Rio de Janeiro.

Palavras-chaves: 1. Educação não formal 2. Ensino do teatro 3. Dispositivo

ABSTRACT

The aim of this work is to dicuss the pedagogy of theatre in the school, from the
structure of non-formal education and its relation with contemporaneity. What Giorgio
Agamben summoned dispositivo (device, apparatus) builds a conceptual scope about
instrumentalisation and restriction that traditional pedagogy imposes upon their
subjects, collaborating with a study of how experience, theatre and emacipation may
conduct us to a idiosyncratic, flexible and holistic educative practices. Therefore, it is
presented three practical examples that highlight art inductors as a path for educational
institutions to think themselves as a counter dispositivo: an academic non-formal
extension program, a museum educational project in partnership with a public school,
and a boarding school in Rio de Janeiro.

Keywords: 1. Non formal education 2. Theatre Pedagogy 3. Dispositivo (device)

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO........................................................................................................01

2. A DISPOSITIVAÇÃO DA ARTE TEATRAL NA EDUCAÇÃO FORMAL....06

3. A EMANCIPAÇÃO DO ENSINO TEATRAL: SOBRE A EXPERIÊNCIA
DO ENSINO NÃO FORMAL .....................................................................................20
3.1. Teatro em (trans)comunidades: uma prática de extensão universitária......27

4. A ARTE (TEATRAL) POR UMA ESCOLA MENOS FORMAL.......................44
4.1. Projeto Letrarte: uma interface escola, museu e comunidade.....................45
4.2. A Escola SESC de Ensino Médio: teatro em rede de dentro para fora........51

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: CONSTATANDO INDUTORES E PROPONDO
ALTERNATIVAS ........................................................................................................57

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................. 63

1. INTRODUÇÃO
Quando ingressei no curso de Licenciatura em Teatro da UNIRIO, não sabia muito bem
em que chão estava pisando. O fato de ter tido boas experiências com a linguagem teatral no
decorrer de minha adolescência, em especial dentro do percurso escolar, me levou a selecionar
entre as muitas dúvidas uma modalidade de graduação pela qual eu enxergasse facilmente um
propósito. Sem dúvida, a aliança entre arte e educação me despertou bastante interesse e se
mostrava um passo inicial para inúmeros caminhos.
O espaço dado à arte teatral na minha escola, ao mesmo tempo que proporcionava um
local de respiros e criações, se revelava como um momento dos meus dias no qual eu podia
vislumbrar sentido tanto na prática como no pensamento dos temas ali abordados. Havia assim
mais ímpeto em aprender os meandros daquela arte e um deleite com suas surpresas constantes.
Era novidade o tempo inteiro, dos jogos à cena. E, especificamente ali, havia algo de diferente
no formato e na entrega àquelas aulas que as destacavam de qualquer outra matéria da grade
curricular. Ali nós concebíamos junto à professora o conteúdo e o conhecimento.
Estimulado por esse encanto e perspectiva dei início à minha graduação. Percebi que
outras maneiras de desenvolver uma aula de teatro eram possíveis: a partir das experiências de
meus colegas, nas discussões propostas pelos professores, nas metodologias estudadas, nos
encontros e conversas dentro ou fora da universidade.
Contudo, algumas decepções e questões foram surgindo no meio do caminho. Passei a
ter noção sobre a realidade do ensino nas escolas públicas, principalmente em algumas da
cidade do Rio de Janeiro. A experiência do estágio supervisionado, obrigatório no curso de
licenciatura, em uma instituição da rede municipal, o depoimento de parceiros que vivenciavam
esse contexto diariamente e as discussões surgidas no decorrer do curso sobre uma estrutura
escolar defasada, me fizeram pensar sobre como a sala de aula e a escola como um todo podem
contribuir, inversamente, para um processo educativo atravessado por negligências. A
incredulidade de professores no potencial criativo de seus estudantes, a alimentação de
metodologias que apagam esses jovens no momento e nas maneiras de gerar o aprendizado, o
desinteresse do poder público em subsidiar mudanças, seriam algumas dessas lacunas.
Também me atentei que o olhar dirigido estritamente à escola como símbolo
educacional acabava por secundarizar, no âmbito de uma faculdade de licenciatura e nas
disciplinas do curso de Educação, a percepção e discussão sobre outros espaços de
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aprendizagem. Essa perspectiva que se não invisibiliza a educação não formal a pincela
rapidamente em meio às demandas do âmbito escolar, acaba reforçando a hierarquização de
diferentes instâncias de aprendizado. De tal maneira que a discrepância desse fato em relação
ao meu momento como estudante e professor, no qual pude vivenciar diversos lugares onde a
educação teatral era tão ou mais potente que aquelas impulsionadas no ambiente escolar, me
inquietou.
A constatação de que grande parte das escolas estão circunscritas em um modelo
educacional que não dialoga com a realidade a sua volta e de que falta uma discussão acadêmica
mais aguçada sobre a prática educativa não formal, acendeu em mim uma série de
questionamentos no decorrer da faculdade. Somado a isso, a campanha, agora concretizada, de
tornar o teatro uma das disciplinas artísticas obrigatórias na educação básica confirma a
necessidade de pensarmos como essa linguagem passa a conversar com uma estrutura de ensino
que diverge de sua natureza libertadora.
A escolha por buscar projetos educativos que diferem da estrutura fechada da instituição
escolar tradicional acaba desaguando em meu próprio percurso como estudante do ensino
teatral. Tendo mais propriedade para investigar, de forma mais subjetiva, experiências e
sentidos pelos quais me constituí e os quais integrei, dou vida a um texto entremeado por visões
pessoais sobre contextos coletivos. Soma-se a isso o fato de propor ao leitor o contato com um
processo de pesquisa que busca o tempo todo atravessar teoria e prática, entendendo que ambas
devem ser esferas concomitantes e que se alimentam.
Dada minha passagem como estagiário no Museu da Chácara do Céu e como bolsista
do Programa de Extensão Teatro em Comunidades da UNIRIO no Complexo da Maré, além de
minha vivência como aluno em uma escola que se propõe a um modelo diferenciado de
educação, a Escola SESC de Ensino Médio, neste trabalho proponho averiguar como a
linguagem teatral pode induzir discussões capazes de transformar a educação formal e, ao
mesmo tempo, fazê-la mais próxima de outras circunstâncias educacionais e comunitárias.
O último ano, quando realizei pelo período de seis meses uma mobilidade acadêmica na
Universidade de Coimbra, Portugal, foi essencial para me questionar sobre os modos de pensar,
educar e comunicar em um contexto nacional que, mesmo histórica e culturalmente tão
relacionado ao nosso, expressa outras maneiras de lidar com o percurso formativo. A esse
momento de minha vida, o qual não exponho diretamente neste trabalho, devo grande
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importância por me induzir problematizações sobre a ideia de inclusão/exclusão social, trazidas
pela professora Sónia Mairos na disciplina do Mestrado em Ciências da Educação, “Pobreza,
Exclusão e Necessidades Educativas Especiais”. Da mesma maneira, a visita à Escola da Ponte,
nos arredores da cidade do Porto, foi especialmente importante para engajar em minha pesquisa
certas percepções, dentre as quais a de que é possível reformular um projeto educativo formal
baseando-se no diálogo, na coletividade e na diferença.
Tomado por essas ideias, após escolher quais contextos me proveriam mais materiais e
de que maneiras a estruturação do trabalho poderia auxiliar numa escrita aberta ao diálogo e
explicitamente desconfiada de certezas, percebi que aquela mesma categoria não formal poderia
constar como ponto de partida, já que aparecia recorrentemente em toda minha formação. Se
inicialmente a imaginava como o inverso da realidade escolar, acabo por descobrir que vistas
de maneira complementar, essas esferas podem traçar juntas caminhos para restituir à educação
escolarizada seu potencial humano/subjetivo e social. Encontro aí uma primeira relação que
reflete os debates sobre reformulação da escola, as divergências e convergências do ensino do
teatro nela e fora dela, e o pensamento dessa linguagem artística como superfície de construção
de subjetividades e comunidades.
Assim, no primeiro capítulo, “A dispositivação da arte teatral na educação formal”,
faço um apanhado de conceitos que possam auxiliar na leitura dessa escola como ferramenta de
controle social, por meio da ideia de “dispositivo” desenvolvida pelo filósofo Giorgio
Agamben. Em seguida, a partir de uma perspectiva da educação e arte como processos
atravessados por experiência e sentido, influenciado pelos escritos de Jorge Larrosa e o título
de seu livro “Pedagogia Profana”, busco confluir os pensamentos desses dois autores ao de
Jacques Rancière, que discute um ideal de emancipação tanto no contexto teatral como no
escolar.
A sacralização da escola, como local que viabiliza a transmissão de conteúdos préestabelecidos e irrefutáveis, que enxerga seus estudantes como “tábulas rasas” a serem
preenchidas com o saber inalcançável de seus mestres, reforça a necessidade de profaná-la. Na
busca por alternativas pelas quais nós, como sujeitos, possamos adquirir e construir
conhecimentos imbuídos de sentido e atravessados por nossas próprias vivências, encontro na
arte teatral um caminho. Se este pode funcionar como meio para uma educação mais
humanizada, libertária, e menos industrial, castradora, seria possível o inserir na estrutura
escolar sem que funcione como mais uma ferramenta de pasteurização de indivíduos? Seria a
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abertura dos processos educativos não formais, portanto desvinculados das amarras escolares,
uma via que colaboraria com escolas preocupadas em se repensar?
O capítulo seguinte, “A emancipação do ensino teatral: sobre a experiência do
ensino não formal”, traça aspectos desse eixo educacional a partir dos apontamentos de Maria
da Glória Gohn, aliando-os como contrapartida à exclusão social e a uma perspectiva
homogeneizada e globalizada de Cultura. Assim, opto por investigar no Programa de Extensão
“Teatro em Comunidades” como se expressam essas características em consonância à
abordagem teatral. A escolha por essa ação traz uma série de indutores que auxiliam uma prática
educativa em conversa com seu contexto e sujeitos.
Além disso, estando diretamente desvinculado do ambiente escolar, esse projeto se
permite ousar e se flexibilizar tanto na sala de aula como fora dela, em reuniões de planejamento
e encontros extraclasse. Como exemplo claro da ponte criada entre universidade e cidade, essa
prática questiona por meio do teatro todos os limites que cerceiam os sujeitos ali integrados.
Essa análise é permeada novamente pelos conceitos trazidos no primeiro capítulo e acrescida
da conversa com a teórica canadense Josétte Féral, que estuda o fenômeno teatral e
performático, e com o teatrólogo francês Jean-Pierre Ryngaert, que lança perspectivas sobre o
ensino e prática do jogo teatral.
O terceiro e último capítulo, “A arte (teatral) por uma escola menos formal”, abarca
outras duas experiências que coadunam educação formal e não formal. São elas: o Projeto
Letrarte, concebido pelo Setor Educativo do Museu da Chácara do Céu em parceria com a
Escola Municipal Machado de Assis, e a Escola SESC de Ensino Médio, uma escola residência
do Rio de Janeiro. Reitera-se assim o pensar de maneiras distintas e abertas como a instituição
escolar, fazendo uso do teatro, pode criar uma rede com o seu entorno e se propor outras
maneiras de constituição. Após apresentar esses casos, retomo alguns indutores que prevalecem
em diferentes contextos e formas nas ações abordadas pela pesquisa, tentando visualizar mais
concretamente uma educação engajada e questionadora de sua contemporaneidade. Em que
limites se refletem nossos processos educativos: são eles físicos, geográficos? Ou, para além
disso, subjetivos e ideológicos?
Creio que o presente trabalho pode criar uma série de vínculos com a conjuntura atual
da educação artística no Brasil, que no último dia 23 de Fevereiro de 2016 viu aprovada a PL
7.003/2010 que torna obrigatório o ensino do Teatro, Artes Plásticas, Dança e Música na
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Educação Básica. Uma conquista de grande peso tanto para os jovens que terão acesso a tais
práticas, como para os educadores artísticos, que vêm propondo e almejando essa alteração na
Lei de Diretrizes e Bases há anos. Penso que a atribuição destas linguagens ao currículo escolar
precisa ser feita com bastante consciência e afeto.
Sem dúvida a potência do teatro e da educação só pode ser trazida à superfície a partir
do diálogo, do prazer e da curiosidade de sujeitos que dão consistência e consciência a suas
práticas. No âmbito escolar, o professor tem um papel importante ao criar uma atmosfera
provocadora que, díspar de uma padronização, vai ao encontro de indivíduos e grupos
idiossincráticos. Ao mesmo tempo em que modelos fixos de avaliação, uniforme, aulas,
conteúdos e muros reforçam uma escola que segue no caminho oposto, é preciso fazer uso das
“brechas” para alcançar mudanças realmente visíveis.
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2. A DISPOSITIVAÇÃO DA ARTE TEATRAL NA EDUCAÇÃO FORMAL
Tudo o que sei acerca do método é que, quando não
estou trabalhando penso às vezes que sei algo, mas,
quando estou trabalhando está bem claro que não sei
nada. (John Cage)

Sinto no uso das palavras o cuidado de quem carrega um ovo. É a fragilidade que nelas
limita. Não que com isso queira dar a entender que meu receio seja o de que dissipadas,
espalhadas na superfície do mundo e dadas às mais diversas bocas, serão digeridas de
incontáveis maneiras – isso já está imposto a qualquer texto que se dê a ler; mas mesmo por
escrevê-las com a certeza de que minhas elucubrações e conclusões não serão em si verdades
absolutas, tornadas herméticas pelas palavras. Assim:

[...] a mão que o [ovo] sopesa descobre
que nele há algo suspeitoso:
que seu peso não é o das pedras,
inanimado, frio, goro;
que o seu peso é morno, túmido,
um peso que é vivo e não morto.

Como um ovo, fechado e limítrofe à primeira vista, mas redoma de um universo vital de
possibilidades em seu interior, o conceito e palavra dispositivo discutido pelo filósofo italiano
Giorgio Agamben abarca em si a universalidade das substâncias que nele se encaixam. É a
partir dele que eu gostaria de propor algumas reflexões abertas e que possam elucidar um pouco
dos porquês de ter chegado à questão mais pertinente a esse trabalho, bem como dar algumas
pistas do caminho que farei até a conclusão (contudo, princípio).
No ensaio “O que é dispositivo?”, Agamben expõe, partindo do que Foucault chamou de
“positividade” ou mesmo da ideia de oikonomia, este termo que opera em infinitas esferas do
humano e toma para si uma rede de elementos aos quais podemos classificar como tal. Seriam
dispositivos um conjunto de “qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de
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capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas,
as opiniões e os discursos dos seres viventes” (AGAMBEN, 2009). Em suma, tudo aquilo que
não é ser vivente, substância, seria dispositivo, não somente as instituições, mas as ideias,
objetos, disciplinas e linguagens.
Da relação entre esses dois grupos, surgiria o que se nomeia sujeito, ou seja, “tudo que
resulta da relação e, por assim dizer, do corpo a corpo, entre viventes e dispositivos”
(AGAMBEN, 2009, p.41). Frente à vasta gama de dispositivos aos quais somos postos em
relação, partiriam de um mesmo ser inúmeras possibilidades de subjetivação. Diversas
máscaras de subjetivação que complexamente reunidas dão forma às nossas identidades.
Não haveria “um só momento na vida dos indivíduos que não seja modelado,
contaminado ou controlado por um dispositivo” (AGAMBEN, 2009). Dessa impossibilidade
de viver sem relação com esses mecanismos que criamos outrora para potencializar processos
humanos e restituir ao nosso ser a possibilidade de alcançar condutas, fazeres, estados de
felicidade, acabamos também captados por essas estruturas (talvez aquilo, ouso dizer, que
muitas vezes nomeamos Sistema), que agora protagonizam nosso comando.
Em uma sociedade de formação disciplinar, como descreve Foucault, os dispositivos
atuam no processo de docilização de corpos que parecem apresentar uma identidade “libertária”
e que se entendem como protagonistas nos seus próprios processos de se tornar sujeitos.
Assujeitamento esse encabeçado justamente pelos dispositivos que o governam, seja por via de
saberes, exercícios, práticas ou discursos assim disseminados.

Aquele que se deixa capturar no dispositivo “telefone celular”, qualquer
que seja a intensidade do desejo que o impulsionou, não adquire, por isso, uma
nova subjetividade, mas somente um número pelo qual pode ser,
eventualmente, controlado; o espectador que passa as suas noites diante da
televisão recebe em troca da sua dessubjetivação apenas a máscara frustrante
de zappeur ou a inclusão no cálculo de um índice de audiência. (AGAMBEN,
2009, p.48)
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Figura 1- “Happiness Kit” de John Holcroft. Acesso em:
http://www.johnholcroft.com/

Figura 2 - "Outsource" de John Holcroft. Acesso em:
http://www.johnholcroft.com/

Nesse sentido, em um processo de também dessubjetivação, ou seja, de negação de
nossas próprias subjetividades, gera-se um novo ser recomposto por sua verdade negada. Surge
um sujeito irreal que dá corpo a uma sociedade que ao mesmo tempo dócil, frágil. Um sujeito
que tem regulamentadas suas vontades, anseios, alimentação, diversão, seus interesses de
estudo e posicionamentos; um sujeito “oikonomiko” que como um Deus teologicamente
doutrinado tem seu “ser e ação, práxis e ontologia” cindidos. Enquanto substância é uno, mas
no seu agir é tríplice (múltiplo).
É dessa cisão e doutrinação do fazer e do ser que podemos começar a repensar o papel
da Educação e da Arte, em mais específico o Teatro, em nossa contemporaneidade. Ao que
servem? Ao que se propõem? De que maneiras a relação entre a instituição escolar, consagrada
em seu altar de principal instância educativa, e a arte que nela se desenvolve sob a forma de
disciplina curricular, se completam uma como ferramenta de reformulação da outra? E, não
menos importante, como os sujeitos a elas implicados se constituem de maneira tal a colaborar
ou subverter essa lógica partida de ser e operar no mundo?
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Seria necessário esboçar de que formas a escola como mecanismo social vai perdendo
o seu vínculo com a realidade da comunidade na qual se insere e toma as rédeas de um processo
alheio aos estudantes e hierarquizado, quase sacralizado. Sacralizado, pois apresenta os
conhecimentos como verdades fechadas, imutáveis, sobre o altar dos professores, esses que
detêm o papel de repassá-los aos inexperientes alunos, que nas trevas almejariam alcançar a luz
do conhecimento. Da mesma forma que enquanto dispositivo separa da esfera do que é humano
o ser, o pensar e o agir, a instituição escolar recorta o mundo em disciplinas e se separa dele
com grades – que mais lembram penitenciárias, nas quais os detentos são depositados na
esperança de retornarem reformulados e aptos a uma sociedade que impõe limites
inquestionáveis.
Aprendemos, quando muito, o específico, mas ignoramos o todo, as
múltiplas relações que cada coisa estabelece com todas as outras, ignoramos
o contexto. Isso gerou um modo de raciocínio que não consegue conceber uma
ação articulada, envolvendo várias outras ações; que se satisfaz em opor o bem
e o mal, o certo e o errado, que não elabora e não raciocina; cuida do urgente
e ignora o essencial, porque não vê senão partes isoladas, desconectadas.
(MOSÉ, 2013, p.52)

Somos preparados para pressupor objetivos e caminhos também fixos; para avaliar o
outro sob o prisma único de nossa intencionalidade e que, se este desvia-se em suas operações,
deve ser corrigido. Não há uma abertura para olhares que enxerguem o contexto no qual estamos
inseridos para além do que a ordem do “normal” dita como natural e correta. Como mito, o
conhecimento, que agora nos é externo, não pode ser questionado ou extrapolar as barreiras que
ele mesmo impõe.
Essas mesmas barreiras dão limites e concentram juntamente todas as coisas, ideias,
ações, modelos díspares do que foi atribuído como racional e naturalmente correto; internandoas ou afastando-as (colocadas à margem) legitimamos, ao mesmo tempo, a necessidade de
readequação desses entes para uma vida em comunidade ou a incapacidade dessa
comunidade/sociedade de lidar com o desconhecido. O que destoa do modelo nos causa medo
e nos conduz obrigatoriamente ao ato de exclusão, “como se excluir fosse uma forma de curar”
(MOSÉ, 2013).
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O modelo escolar, como uma prisão ou um manicômio, acaba por se tornar um desses
espaços de (re)abilitação. Um espaço que em sua formalidade tem a tarefa de tornar aptos à
vida em sociedade esses sujeitos vistos como em processo de formação. De tal maneira que a
“escola foi e ainda é, um dos primeiros momentos em que esse mecanismo de exclusão é
aplicado” (MOSÉ, 2013). Máquina de uniformização que, visualizando o mundo sob o prisma
único de suas linguagens legitimadas e regradas, dá à vida uma previsibilidade irreal e
mascarada. Na busca de um saber falsamente alcançável faz-se uma trajetória infinda: os livros
didáticos sempre incompletos ao fim de cada ano letivo são o mote para seguirmos em frente
na espera de um dia tocarmos a última página do conhecimento. A luz está repleta de sombras.
Para sempre alunos, somos Faustos desiludidos. O problema não está na continuidade do
aprendizado, mas no próprio aprendizado como carga e de aprendizes como gaveta.
Ao mesmo tempo, não seriam essas mesmas linguagens - vistas sob o prisma de
contradispositivo a que alude Agamben – o devir que restituiria à instância educativa o seu
papel de mediadora nos processos únicos de subjetivação de cada indivíduo? Porque “a Cultura,
e especialmente a linguagem, é algo que faz com que o mundo esteja aberto para nós. Mas
quando uma forma se converte em fórmula, em bordão, em rotina, então o mundo se torna
fechado e falsificado” (LARROSA, 2015, p. 49). Em complemento, inverto aqui a ordem das
estrofes de “Fábula de um arquiteto”, de João Cabral de Melo Neto. Pois se antes:

[...] tantos livres o [arquiteto] amedrontado,
renegou dar a viver no claro e aberto.
Onde vãos abrir, ele foi amurando
opacos de fechar; onde vidro concreto;
até refechar o homem: na capela útero,
com confortos de matriz, outra vez feto.

À escola e suas linguagens pode ser atribuída uma nova perspectiva, uma nova (não) forma.
Uma escola que, como tal arquitetura, serve ao:

[...] construir portas,
de abrir; ou como construir o aberto.
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construir não como ilhar e prender,
nem construir como fechar secretos;
construir portas abertas, em portas;
casas exclusivamente portas e teto.
O arquiteto: o que abre para o homem
(tudo se sanearia desde casas abertas)
portas por-onde, jamais portas-contra;
por onde, livre: ar luz razão certa.

A imagem de um espaço aberto e penetrável alude diretamente à ideia de se vivenciar
experiências que antes eram limitadas pelo concreto das paredes. O concreto dos binarismos,
que na lógica racional perspectiva a educação unicamente numa relação entre ciência e técnica,
teoria e prática; na qual o pensar se reduz ao “raciocinar ou calcular ou argumentar”. Em um
espaço que nos expõe a atravessamentos, pode-se agora aludir à outra perspectiva que, não
necessariamente anulando a lógica anterior, mas transformando-a, passa a observar na educação
um caráter profano.
Em sua obra, o filósofo e educador catalão Jorge Larrosa indica de maneira bastante
elucidativa (e aberta) uma leitura tanto do que seria uma educação pensada a partir do par
experiência/sentido, bem como no que as linguagens e outro ideal de formação (que não este
que prevê sujeitos como tábula rasa) podem colaborar para ressignificarmos o processo
educativo. No entanto, para tentar resumir esses aspectos, penso que é interessante situá-los
como pontos de convergência entre vida, ensino, arte e comunidade, e como chaves que tornam
essas instâncias necessariamente complementares.
A construção de uma ideia de experiência, fundamentada no indivíduo como sujeito
detentor de um percurso de vida único, próprio, relativo e pessoal, retoma a necessidade de um
olhar limpo de determinantes que o doutrinem acerca do que e de como devemos pensar, dizer,
agir, enfim, nos colocarmos no mundo. Ou seja, para além dessas pressupostas verdades, já
externas à nossa existência, um olhar “do sentido e do sem-sentido” que damos às coisas que
nos acontecem.
Contudo, para que algo nos passe, nos atravesse e nos afete, é preciso deixar de lado
essa armadura de um conhecimento como algo “universal e objetivo, de alguma forma
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impessoal”; de uma vida que se esboça somente numa esfera biológica necessitada desses
instrumentos que satisfaçam a sua completude, de maneira que tanto um como outro se
transformam em mercadorias, algo de caráter utilitário e estritamente relacionado com os
padrões de regimento dos dispositivos capitais e estatais.
A complexidade desse despir envolve também, segundo Larrosa, separar a experiência
da esfera dual da informação e da opinião, que juntas remetem a uma contemporaneidade na
qual a formação do indivíduo passa por um bombardeamento de “periodismos”. São esses
periodismos que fabricam o que devemos digerir e nosso posicionamento em relação a essas
informações. Ao invés de sujeitos passamos a ser “suportes informados da opinião pública”.
Aliado a isso, estamos vulneráveis a uma impressão de tempo equivocadamente rápida
e voraz que colabora para a irrupção de estímulos por notícias, sensações, ideias, momentos,
que logo são substituídos “sem deixar qualquer vestígio”. Um imediatismo que provoca a falta
de silêncio nas memórias. A ideia que se faz da experiência, nesse contexto, se alia à quantidade
de trabalho, ao acúmulo de créditos que vamos anexando, por exemplo, em nossos currículos
na faculdade. Aqui ela é externa, não nos afeta. O fluxo eterno de ações impede os respiros, o
gesto de interrupção que se requer para uma experiência que muito dista do fazer laboral.

Em qualquer caso, seja como território de passagem, seja como lugar de
chegada ou como espaço do acontecer, o sujeito da experiência se define não
por sua atividade, mas por sua passividade, por sua receptividade, por sua
disponibilidade, por sua abertura. Trata-se, porém, de uma passividade
anterior à oposição ativo e passivo, de uma passividade feita de paixão, de
padecimento, de paciência, de atenção, como uma receptividade primeira,
como uma disponibilidade fundamental, como uma abertura essencial.
(LARROSA, 2015, p.26)

A qualidade existencial desse “saber da experiência” passa por uma relação estreita com
o que é singular e concreto da vida de cada indivíduo. Os percursos e atravessamentos aos quais
devemos nos interpelar aludem diretamente ao apropriamento de nossas vidas. “A experiência
é um saber que não pode separar-se do indivíduo concreto em quem encarna” e, portanto, não
pode jamais ser preconcebida, antecipada, objetivada, delineada por uma verdade externa. Nos
vários recortes e olhares possíveis de se dirigir à vida, a arte enquanto instância e dispositivo
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encontra, junto à educação, um papel de relevância ao servir como mediadora de um processo
emancipatório de todos aqueles que com ela se envolvem: artista, curador, produtor e
espectador.
Pela ideia de emancipação intelectual, o filósofo contemporâneo Jacques Rancière
relaciona tanto o “embaralhamento da fronteira”, que se põe no âmbito teatral entre atorespectador/palco-plateia, como no da educação entre o mestre e seus discípulos. Em ambos
conflitam os seres ativos e passivos. Estes últimos, relegados à distância e ignorância em relação
ao processo daquilo que observam (o espectador no que se refere à ação teatral e o aluno ao
conhecimento pelo mestre repassado) estão separados, ao mesmo tempo, “da capacidade de
conhecer e de agir”.
Essa taxação do olhar como algo negativamente passivo colaboraria para pensar o teatro
(e mesmo a escola) como um lugar a ser reformulado para tornar os seus ignorantes sujeitos
ativos. Se no Teatro da Crueldade de Artaud, superficialmente falando, é proposta a supressão
do lugar do espectador, que “arrastado para o círculo mágico da ação teatral”, é suprimido da
distância com o objeto; no Teatro Épico de Brecht a ação propõe dilemas que devem promover
o “senso de avaliação das razões, da discussão e da escolha decisiva, ampliando-se a distância
e tornando-a produtiva”. Essas duas “fórmulas”, como aponta o próprio Rancière, ainda
visualizam na passividade do olhar uma negatividade a ser transposta. Ou seja, no âmbito
educativo, seria como dar ao aluno o lugar de mestre, pois só neste pódio se extinguiria a
ignorância. Contudo, o teatro como local de coletividade e “forma comunitária exemplar”1 na
qual a exterioridade do olhar também se mostra parte elementar, as alternativas de mediação
com o espectador, propostas para suprimir sua ignorância, são também uma maneira de
supressão do próprio teatro.
Na lógica binária saber/ignorância, análoga à atividade/passividade, tais posições
ocupadas reiteram nada mais que a metáfora do abismo intransponível e constante entre mestre
e ignorante. Isso “porque separa duas inteligências: a que sabe em que consiste a ignorância e

1

“Entenda-se comunidade como maneira de ocupar um lugar e um tempo, como o corpo em ato oposto ao simples
aparato das leis, um conjunto de percepções, gestos e atitudes que procede e pré-forma as leis e instituições
políticas. O teatro, mais que qualquer outra arte foi associado à ideia romântica de revolução estética, não já no
sentido de mudar a mecânica do Estado e das leis, mas sim as formas sensíveis da experiência humana. Reforma
do teatro significava então restauração de sua natureza de assembleia ou de cerimônia da comunidade”
(RANCIÈRE, 2012, p.11).
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a que não sabe”. Uma comprovação, nessa lógica, interminável e embrutecida já que o detentor
do saber estará sempre um passo à frente daquele a quem o repassa.
Neste ponto, em que a redução da distância entre os que detêm o conhecimento daqueles
que o ignoram, é evocado o conceito de emancipação intelectual que comprova a igualdade das
inteligências. Numa passividade, como apontado anteriormente por Larrosa, que supera seu
binarismo com a ideia de atividade, o saber ignorado pode sempre se relacionar àqueles dos
quais já possuímos compreensão.

Do ignorante que soletra os signos ao intelectual que constrói hipóteses, o que
está em ação é a mesma inteligência [...] que traduz signos em outros signos e
procede por comparações e figuras para comunicar suas aventuras intelectuais
e compreender o que outra inteligência se esforça por comunicar-lhe.
(RANCIÈRE, 2012, p.15)

Nessa “arte de traduzir” que mora a emancipação de transpor não a distância de seu
conhecimento ao de seu mestre, mas daquilo que já se sabe com o que ainda ignora. Cada qual
relaciona conhecimentos a seu próprio modo. Não está em jogo a posição que ocupa, mas a
prática de sua tradução de signos, “de pôr suas experiências em palavras e suas palavras em
prova, de traduzir suas aventuras intelectuais para uso de outros e de contratraduzir as traduções
que eles lhes apresentaram de sua própria aventura” (RANCIÈRE, 2012, p.15). Não há mestre
do saber, pois cada indivíduo possui um saber que lhe é subjetivo. O “mestre ignorante” releva
a desigualdade de inteligências. Sem oposições, olhar e agir evidenciam operações que se
completam. Espectadores ou alunos observam, selecionam, comparam, interpretam à sua
maneira e movidos por aqueles meios que lhes são propostos. “Aprendem do mestre algo que
o mestre não sabe”, produzindo suas próprias subjetividades e conhecimentos. É essa a
compreensão que deve alavancar a experiência teatral ou educacional.
Ao produzir ficções (e levando em consideração a realidade consensual – na qual todos
partilhamos, em comunidade, atribuições e significados – como mais uma forma de leitura do
mundo), mesmo como dispositivo, a produção artística colabora para criação de dissensos
(choque entre dois regimes de sensorialidade). Não na obra em si, mas nos olhares
contextualizados que a ela (e aos quais ela) se dirigem. Rancière aponta:
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[...] as estratégias dos artistas que se propõem mudar os referenciais do que é
visível e enunciável, mostrar o que não era visto, mostrar de outro jeito o que
não era facilmente visto, correlacionar o que não estava correlacionado, com
o objetivo de produzir rupturas no tecido sensível das percepções e na
dinâmica dos afetos. Esse é o trabalho da ficção. Ficção não é a criação de um
mundo imaginário oposto ao mundo real. É o trabalho que realiza dissensos,
que muda os modos de apresentação sensível e as formas de enunciação,
mudando quadros, escalas ou ritmos, construindo relações novas entre a
aparência e a realidade, o singular e o comum, o visível e a sua significação.
Esse movimento muda as coordenadas do representável; muda nossa
percepção dos acontecimentos sensíveis, a nossa maneira de relacioná-los
com os sujeitos, o modo como nosso mundo é povoado de acontecimentos e
figuras. (RANCIÈRE, 2013, p.64-65)

Como uma aventura na qual nos lançamos rumo ao desconhecido, o fazer e o olhar que
se volta para uma obra de arte – para a vida em si, se considerarmos ambas instâncias
complementares – permitem a cada indivíduo a experienciação de um dissenso.
Se imaginarmos que o conjunto de simbologias, percepções, pensamentos e
intervenções no mundo ao qual nomeamos realidade nada mais seria que uma “ficção
consensual”, ou seja, uma forma de leitura comum do mundo eleita verdadeira, torna-se uma
característica da arte, justamente por independer de fórmulas operativas (sempre em relação
com uma política a ela inerente), burlar esse consenso e propor novas formas de “sensos
comuns”, de novos mundos reais. Paradoxalmente, essa mesma política, que não se pretende
explicativa de determinado contexto, tem em si a capacidade de gerar nos corpos que com ela
se relacionam a possibilidade de se apoderarem de seu próprio destino ao partirem de suas
operações e leituras individuais para “decifrá-la”. “Enfrentar o incompartilhável, a fissura que,
no fim dessa história, separou o indivíduo de seu mundo e de si mesmo” (RANCIÈRE, 2013).
A arte relacional, que hoje desloca as fronteiras entre a performance, o teatro e as artes
plásticas, compõe, nesse âmbito, um passo ainda mais significativo em relação aos outros tipos
de arte. O fato de incorporar sujeitos que se põem como superfície do discurso e encontram em
quem os especta a completude de outro senso, permite, portanto, uma gama incalculável de
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experiências (em sentido e em alcance). Crítico e curador francês, Nicolas Bourriaud delineia
o que seria esse novo tipo de arte como um “conjunto de práticas artísticas que tomam como
ponto de partida teórico e prático o grupo das relações humanas e seu contexto social, em vez
de um espaço autônomo e privativo” (BOURRIAUD, 2009, p.151). Considerando-a como
“interstício social”2 o autor do livro “Estética Relacional” ainda reitera nesse campo artístico
contemporâneo o favorecimento ao intercâmbio social de maneiras outras que não aquelas que
restringem e modelam nossa comunicação cotidiana, tratando mais da forma (diversa) como
cada um se relaciona com a obra, do que da obra em si.
Essa capacidade profanadora da arte adquire contornos também múltiplos se pensada
em diferentes contextos da sociedade. Do museu à escola, uma arte que se pretende instrumento
educativo pisa em um terreno que prevê a libertação de seus sujeitos-objeto, mas ao mesmo
tempo, se encontra cerceada pelos mecanismos de legitimação desse processo educativo. Seja
por se incorporar a uma instituição que carrega o status autenticado de espaço formal(izado) à
concretização de um processo formativo tradicional; seja por, ao invés de propor caminhos de
desarticulação desse processo como contradispositivo, se suicidar com as armas do currículo
fechado e de métodos disciplinares que apagam qualquer vestígio de experiência.
De fato, a impossibilidade de prever “eficácias” em um determinado processo artístico
e educativo, não coaduna com uma lógica escolarizada que pressupõe resultados unívocos e
consensuais a todos aqueles que dão corpo a essa aventura. Colabora também para pensarmos
até que ponto a escolarização da arte e da educação pode, em meio a esse processo, se afastar
de suas qualidades de geradoras de experiência: ao observar seus sujeitos de maneira mais
ampla e idiossincrática; ou ao especificar menos e formular novas maneiras de dar acesso aos
conhecimentos com os quais trabalha. Tornando-as assim mais um dispositivo disciplinar, no
qual tanto a estrutura física quanto a ideológica da escola reforçam um desenvolvimento em
etapas de “não sujeitos”.
Pensar a arte teatral como espaço de sujeitamento é visualizar nela o seu caráter
altamente flexível. “A transposição demasiado exclusiva de um modelo artístico no domínio
pedagógico só serviria para empobrecê-lo ou caricaturá-lo” (RYNGAERT, 2009, p.35-36). Tais

“O termo interstício foi utilizado por Karl Marx para designar comunidades de troca que escapavam ao quadro
da economia capitalista, pois não obedeciam à lei do lucro [...]. O interstício é um espaço de relações humanas
que, mesmo inserido de maneira mais ou menos aberta e harmoniosa no sistema global, sugere outras
possibilidades de troca além das vigentes nesse sistema. ” (BOURRIAUD, 2009, pp.22-23)
2
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limitações impostas pela institucionalidade do aparelho escolar pode colaborar na supressão do
processo em função do produto (sob a forma da peça de final de ano e outras datas festivas),
bem como uma ideia de teatro que se direciona tão só à literatura dramática e ao palco italiano;
que deve se voltar a propósitos mesmo pedagógicos de expor lições morais; ou servir
simplesmente como opção de arte-terapia, desfavorecendo o desenvolvimento de um
(contra)dispositivo que vai além da “pedagogia incerta da mediação representativa”. Ou seja,
que se propõe a produzir efeitos previsíveis por meio de seus mecanismos. Ao incorporar-se no
contexto escolar, deve ficar claro que os processos teatrais acabam por tomar proporções mais
complexas do que mediar tais funções específicas. Digo isso, pois como linguagem ele tornase capaz de configurar novos “textos” no processo de aprendizado. Textos esses que extrapolam
o Teatro e que passam a fazer parte daqueles sujeitos que o dão vida, num discurso que lhes é
próprio.

O texto pedagógico, diz Bernstein, configura-se mediante a apropriação de
outros textos que foram selecionados, descontextualizados, transformados e
recontextualizados: a literatura escolar não é Literatura, do mesmo modo que
a Física escolar não é Física e a história escolar não é História. Quando um
texto passa a fazer parte do discurso pedagógico, esse texto fica como
submetido a outras regras, como que incorporado a outra gramática. E essa
gramática é, naturalmente, uma gramática didática, dado que todo texto
escolariza-se do ponto de vista transmissão-aquisição; mas é, também, uma
gramática ideológica. (LARROSA, 2015, p.117)

Ora, se como arte relacional, o teatro demanda uma troca que dispensa hierarquias,
dispensa uma lógica de “transmissão-aquisição” de algo pronto, posto que se constrói no
processo de criação, como pode se constituir dentro de um espaço que submete seus sujeitos ao
“controle das regras didáticas”? Não falo aqui de uma mesma didática a qual se referiram
Bertolt Brecht ou Erwin Piscator, ao proporem um teatro épico de caráter político, já que
enquanto dispositivo, se impõe a ordens próprias e vulneráveis a revoluções internas. Porque
mesmo que considerado pedagógico, a pedagogia desse teatro não estaria tanto no que ele é em
si, mas em uma forma de lê-lo e exercê-lo. Também não considero que essa arte escolarizada
não possa funcionar como mecanismo de reconfiguração da própria “gramática escolar”.
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Contudo, a imprevisibilidade dos efeitos de qualquer linguagem em relação com a trajetória de
vida de qualquer sujeito que com ela se relacione, posta a singularidade inerente a cada um
desses indivíduos, torna um tanto nebulosa essa discussão de eficácias.
Menos que tratar as funções variáveis do teatro dentro deste ambiente torna-se mais
pertinente, por agora, pensá-lo ainda como linguagem. Não no sentido de apropriação
utilitarista de uma série de signos fechados para aplicações determinadas, mas no de propositora
de esquemas simbólicos a serem construídos individualmente em prol de uma comunidade. O
que, portanto, vai contra um pressuposto modelos, métodos.
Como os heróis de Peter Handke são descritos por Larrosa em “Do Espírito da Criança
à Criança de Espírito”, a relação humana a qual as artes cênicas se põem à disposição é a de
mediar o laço entre sujeitos sensíveis “em busca de uma determinada sensibilidade, em busca
de uma determinada maneira de ler que torne o mundo legível de um modo inocente, de um
modo renovado, como através do olhar de uma criança” (LARROSA, 2015, p.54). Não são
seres que buscam em um processo racional “tomar consciência de seu verdadeiro lugar no
mundo”, pois não há uma forma certa de se expressar.
A partir desse mote, encontro a necessidade realizar uma curva: ir além dos muros da
escola e analisar um projeto artístico-educativo realizado em esferas outras da vida, para depois
retornar, levando as considerações deste e do capítulo seguinte, a ambientes educacionais que
conseguem desconstruir (em certos aspectos) a sua formalidade em prol de seus sujeitos. E
quais são as possíveis vias dessa reformulação? Vejo na prática da educação não formal uma
sucessão de características que podem nos fazer pensar como a instituição escolar, portanto
dispositivo, pode se olhar e se pensar mais holisticamente como contradispositivo de si mesma.
Ainda que isso pareça contraditório.
Seja na forma de avaliar, nos mecanismos de relação com a comunidade na qual está
inserida, seja na postura e ideologias dos professores e na sede de criar e aprender de seus
estudantes, que aspectos desse outro âmbito educacional, por muitos considerado de menor
relevância ou necessidade, podem colaborar para uma nova dinâmica escolar menos taxativa e
mais idiossincrática?
Se “não apenas a educação, mas também a própria realidade social tornou-se
escolarizada” (ILLICH, 1985, p.17), como um programa de extensão universitária que se pauta
na linguagem teatral para acessar e ser acessado por um grupo de jovens moradores de
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comunidade na cidade do Rio de Janeiro pode dar a ver aspectos negados pela instituição
escolar? Aspectos esses essenciais numa prática educativa contextualizada e relacionada com
o ambiente no qual se insere. Assim, gostaria de tratar tal experiência como uma maneira de
constatarmos no espaço da cidade uma série de possibilidades de superação dos limites
impelidos pela dispositivação generalizada de nossa vida em sociedade; limites que nos
apartaram como sujeitos e como comunidade. Com portas por-onde, jamais portas-contra,
como esse programa pode nos anunciar um contradispositivo e respostas coletivas à
necessidade de revisão do que é educação, formação e dinâmica escolar a partir da arte? Esperase que este caminho colabore para percepcionarmos a necessidade de estimular outros lugares
da prática artístico-educativa, externos e concomitantes à vida escolar.
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3. A EMANCIPAÇÃO DO ENSINO TEATRAL: SOBRE A EXPERIÊNCIA DO
ENSINO NÃO FORMAL
[...]

na

comunidade

as

pessoas

permanecem

essencialmente unidas a despeito de todos os fatores
que as separam. (Zygmunt Bauman)

A educação pensada a partir de sua institucionalização, seja no ambiente da escola ou
da universidade, reiterou a necessidade de conceituá-la de acordo com as instâncias nas quais
ela acontece. Inclui-se, portanto, todos os espaços (geográficos e subjetivos) para além do
escolar. De fato a divisão desta nas categorias formal, não formal e, ainda, informal demanda
um olhar atento para a hierarquização dessas camadas – estando a formalidade institucional no
topo da pirâmide – e para como essa conceituação tende a legitimar o que é feito de determinada
esfera em relação à outra.
Se educação formal, em suma, é toda aquela que se constitui dentro de uma instituição,
marco de referência, estruturada para preparação de indivíduos a determinadas vocações
(exercer funções), por meio de um processo que estabelece diretrizes curriculares oficiais e
objetivos a serem avaliados sistemática e gradualmente, a educação não formal seria, pelo
prefixo negativo, o seu inverso? A dualidade, em teoria e em prática, não é tão maniqueísta.
Na busca por uma definição, ainda que pareça contraditório ao pensamento construído
no primeiro capítulo, procurarei elucidar rapidamente o que se impõe a essa “categoria
educacional” e de que maneiras essas limitações teóricas permitem uma leitura aberta de
práticas não formais. Atento ao fato de que elas se pautam em vários aspectos com uma ideia
de educação – pelo viés artístico – voltada ao sujeito idiossincrático.
Sob um olhar que relaciona a prática educativa às mudanças macro e micro contextuais
trazidas pela globalização, e apontando aspectos da Cultura (no seu amplo espectro conceitual)
como mediadores dessas revoluções, a socióloga e cientista política brasileira Maria da Glória
Gohn perspectiva na educação não formal não somente a possibilidade de reelaboração da ideia
que se faz do educar, mas sendo ela o resultado de uma necessidade comunitária de desenvolver
saberes e condutas os quais a instituição escolar, sozinha, não tem dado conta.
Em uma de suas conceituações da ideia de cultura a autora aponta que:
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A cultura é concebida como modos, formas e processos de atuação dos
homens na história, onde ela se constrói. Está constantemente se modificando,
mas ao mesmo tempo, é continuamente influenciada por valores que se
sedimentam em tradições e são transmitidos de uma geração para outra. A
educação de um povo consiste no processo de absorção, reelaboração e
transformação da cultura existente, gerando cultura política. (GOHN, 2011,
p.106)

Atrelado a essa pormenorização do conceito de cultura que ela traz, acredito que aqui
soma resgatar outro aspecto que o antropólogo e linguista alemão Edward Sapir faz desta ideia.
Em “Cultura Autêntica e Espúria”, o autor apresenta três sentidos comuns: a primeira é de uma
cultura como “item socialmente herdado, material ou imaterial, no curso da vida humana”
(SAPIR, 2012 p.2) coincidindo então com o próprio homem em seu “mundo social
caracterizado por uma teia complexa de hábitos, usos e atitudes tradicionalmente conservados”
(SAPIR, 2012, p.2), e sendo ela transmitida por meio de atos imitativos, consciente ou
inconscientemente, daquilo que se diz “tradição” ou “herança social”. No segundo sentido, o
termo está mais arraigado na ideia de uma roupagem de conhecimento e experiência, a nível
individual, consistindo “principalmente de um conjunto de reações típicas sancionadas por uma
classe e por uma tradição há muito estabelecida” (SAPIR, 2012, p.3). É o que geralmente se diz
de uma pessoa culta, sofisticada pelos conhecimentos do meio intelectual, refinada por sua
conduta personalizada a partir de um ideal determinado; postura que, em diversos casos, atribui
ao sujeito culto um distanciamento (quando não esnobismo) em relação ao que é produzido a
nível das massas, tal como uma relação estreita com o que provém de seu passado histórico.
O último sentido, mais complexo e difícil de delinear, tem uma “ênfase maior nas
propriedades espirituais do grupo do que do indivíduo” (SAPIR, 2012, p.4). Seriam “aquelas
atitudes gerais, visões da vida e manifestações específicas [...] que asseguram a um povo
específico seu lugar distinto no mundo. A ênfase não é colocada tanto no que um povo faz e
acredita quanto no como suas ações e ideias funcionam no todo de suas vidas, sobre a
significação que estas assumem para ele” (SAPIR, 2012, p.4). Sem generalizar, seriam aquelas
características e consensos mais notáveis de um povo ou indivíduo que delineiam um caminho
para suas subjetividades. Sapir cita a clareza sistemática do francês e o “olhar perplexo e cético”
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dos russos para a vida. Em outra analogia, podemos citar o “jeitinho brasileiro”, positiva e
negativamente, ou a firme relação com o ritmo e a terra, o solo, nas manifestações do povo
Malinke3 em território africano.
A ideia de formação de uma cultura autêntica que Sapir busca coadunar ao terceiro e
segundo sentidos apresentados, a despeito de nivelamento, não se prende tanto a uma forma
ideal de se colocar no mundo, com eficiência sistemática, mas às atitudes e operações que gerem
no indivíduo uma harmonia entre seus hábitos, experiência e espírito, fugindo da constituição
de sujeitos em prol de um “progresso civilizatório” que os é externo.

Não basta que os fins das atividades sejam socialmente satisfatórios, que cada
membro da comunidade sinta que esteja, de alguma forma obscura,
contribuindo com sua pequena parte para a realização de um benefício social.
Até aí tudo bem, mas uma cultura autêntica se recusa a ver o indivíduo como
uma mera engrenagem, como uma entidade cuja única raison d’être reside na
sua subserviência a um propósito coletivo do qual ele não é consciente, ou que
tenha apenas uma remota relevância para seus interesses e ambições. As
atividades principais do indivíduo devem satisfazer diretamente seus próprios
impulsos criativos e emocionais, devem ser sempre algo mais do que apenas
meios para um fim. A grande falácia cultural do industrialismo, tal como
desenvolvido até os dias de hoje, é que, ao submeter as máquinas aos nossos
propósitos, ele não soube como evitar a submissão da grande maioria da
humanidade às suas máquinas. A telefonista que dedica suas habilidades
durante a maior parte do seu dia à execução de uma rotina técnica, que pode
ter eventualmente um alto valor de eficiência, mas que não atende a quaisquer
de suas próprias necessidades espirituais, representa um sacrifício assustador
[...] (SAPIR, 2012, p.43)

A atualidade nos impõe uma civilização na qual não enxergamos com clareza a que fins
direcionamos nossos esforços e ações sociais. Como ainda aponta o autor, os fins imediatos tais
como trabalhar, criar, comer, enfim agir para satisfação de nossas próprias necessidades,
Acessar ao vídeo documentário “Foli, there’s no moviment without rythm”, de Thomas Roebers e Floris
Leeuwenberg que possui uma montagem e edição baseadas no ritmo presente na vida e cultura do povo Malinke,
que habitam uma região no Mali, país da África Ocidental. Link: https://vimeo.com/36192498
3
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tornam-se somente meios para concretização de finalidades remotas (como o crescimento e
desenvolvimento da economia nacional). “Durante parte do tempo, somos animais de tração;
durante o resto do tempo, somos consumidores apáticos de bens que não receberam nenhuma
marca da nossa personalidade” (SAPIR, 2012, p.48).
É por essa via que a escola acaba tornando a educação como um todo mais um desses
meios. Quando entendemos que aprender essa ou aquela matéria está mais atrelado a
necessidade de apreender conteúdos que sirvam às avaliações para ingresso na universidade ou
para o desenvolvimento de habilidades lógicas despregadas de fins práticos, estamos
colaborando para um aprendizado que, na realidade, não acontece.
De fato, o contato com determinados conhecimentos na obrigatoriedade da educação
formal contribui para que estejamos a par de questões que talvez, por conta própria, não nos
interessaríamos. No entanto, relembrando minha trajetória, ainda tento relacionar até que ponto
o aprendizado de certas matérias contribuiu senão para uma doutrinação avaliativa e uma
compreensão unívoca do que significa um processo educativo: da educação simplesmente como
um curso no qual o professor nos explana uma série de informações que deverei reproduzir
posteriormente numa prova. Até que ponto há diálogo e (des)construção de conhecimentos no
espaço escolar? Será que não se está gerando mais uma maneira de exclusão social dentro da
escola, quando se limita o encontro educativo a conteúdos e formas fixas? Seria a escola como
uma “alfaiataria cultural”, onde são fabricadas roupagens específicas aos que a frequentam? Na
qual separam-se os detentores de determinada cultura daqueles que não a compõem, inclusive
quando os ensinos privado e público preparam os seus para fins díspares?
Através da exclusão social, como meio de controle a quem acessa o conhecimento
(como informação e instrumento), o indivíduo tem cindido não somente seu acesso aos serviços
públicos de “saúde, educação, moradia, transporte etc.”, mas a sua possibilidade de constituirse humano. Assim, a desintegração das culturas em prol de uma homogeneização globalizante
colabora para a formação de autômatos manipuláveis, como observa Hannah Arendt em “A
Condição Humana”. Não mais necessária à concepção de mundo individual como um
pensamento construído em diálogo consigo mesmo e com o outro, o que é comum e
democrático tornam-se não mais sinônimos de uma abertura ao contato com o outro e à
constituição de sujeitos. Se agora mais importa que esses seres trabalhem em prol de um
aproveitamento lucrativo por parte do sistema em que se inserem são desnecessários a troca e
o diálogo. O que nos une é a separação. O “bom senso” comunitário passa a ser:
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[...] faculdade interna, sem nenhuma relação com o mundo. Este sentido era
agora chamado de “comum” meramente porque ocorria de ser ele comum a
todos. O que os homens têm agora em comum não é o mundo, mas a estrutura
de suas mentes, e isso eles não podem ter em comum, estritamente falando.
(ARENDT, Hannah in ALMEIDA, Jorge de; BADER, Wolfgang, 2009,
p.163)

A conceituação da exclusão social4 (e, concomitantemente, da inclusão social) passa por
diversas fases e compreensões. Tanto no âmbito prático de acesso a bens materiais e de serviço,
como subjetivo – no qual os indivíduos não se encontram tolhidos ou ignorantes à condição de
humanos e se relacionam/agem de maneira particular com seu contexto – há uma série de
fatores a nós externos e por nós reiterados (seguindo a lógica dos dispositivos de Agamben)
que possibilitam a existência de processos exclusivos na sociedade.
A perversidade desse sistema de separação e inferiorização de sujeitos em relação
extrapola para os diversos ambientes que dão forma à comunidade, conformando não somente
situações nas quais cada indivíduo busca garantir sua própria sobrevivência ignorando o outro;
tal como criando uma “cadeia exclusiva”, pelo acúmulo de indicadores de exclusão
(precarização do trabalho, pobreza, desigualdade educacional, desqualificação social, etc.), e
pelos muros construídos em volta do excluído. Limitam-se assim os “universos possíveis”
desses indivíduos auxiliando na manutenção dos mesmos e de suas gerações posteriores na
marginalidade. Se nunca houve a possibilidade de encontrar alternativas que os façam superar
a situação social em que se encontram, como poderiam se permitir horizontes para além do que
enxergam? Sendo o controle que os cerceia multidimensional, são rotulados outsiders em

Em “Exclusão e inclusão social nas sociedades modernas: um olhar sobre a situação em Portugal e na União
Europeia”, os pesquisadores Andreilcy Alvino-Borba e Herlander Mata-Lima apontam uma série de conceituações
da expressão exclusão social, das quais destaco as seguintes descrições expostas no artigo e que podem conversar
com o presente trabalho: “Exclusão social significa grupos socialmente excluídos. Portanto, são aqueles que estão
em situação de pobreza, desemprego e carências múltiplas associadas e que são privados de seus direitos como
cidadãos, ou cujos laços sociais estão danificados ou quebrados” (SHEPPARD, 2006); “A exclusão social de um
grupo, ou dos indivíduos que pertencem a esse grupo é, antes de tudo, uma negação de respeito, reconhecimento
e direitos” (SILVER, 2005); “Exclusão social pode ser definida como múltiplas privações resultantes da falta de
oportunidades pessoais, sociais, políticas ou financeiras. A noção de exclusão social visa a participação social
inadequada, a falta de integração social e a falta de energia” (HUNTER, 2000).
4
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relação à cultura dominante. Torna-se mais complexo solucionar a problemática somente com
a criação de ações pontuais de inclusão.
Na busca por alternativas que fujam a este controle, as comunidades, que prezam pela
resistência de suas culturas à desintegração, tendem “a se fechar em torno delas mesmas, como
forma de se protegeram” (GOHN, 2011, p.19). Daí a importância de criar espaços despregados
da instituição escolar, que logicamente se arrefece de suas possibilidades “libertárias” já que é
mais um dispositivo desse Sistema. Espaços esses viabilizariam, segundo Gohn, uma educação
“promotora de mecanismos de inclusão social, que promove o acesso aos direitos de cidadania”
(GOHN, 2011, p.23). Educação não formal seria então toda aquela que, além dos limites da
escola, se dá no âmbito “de participação social, em ações coletivas não voltadas para o
aprendizado da educação formal” (GOHN, 2011, p.109), seja por meio de ONGs, empresas de
iniciativa privada ou pública (ou terceiro setor5), em espaços como museus, centros de cultura
e arte, hospitais e espaços de saúde, penitenciárias e mesmo dentro do próprio espaço escolar
(no contra turno).
A autora ainda a divide em quatro áreas de abrangência que incluem: aprendizagem
política dos direitos individuais cidadãos, na busca por uma compreensão do meio em que vive
e de seus interesses pessoais; capacitação para o trabalho, “por meio da aprendizagem de
habilidades e/ou desenvolvimento de potencialidades”; a capacitação dos indivíduos para a
compreensão dos interesses e solução de problemáticas da comunidade em que vive; e por
último, a aprendizagem de conteúdos abordados no âmbito formal, porém de maneiras e em
espaços outros. Nesse último aspecto a autora aponta: “aqui o ato de ensinar se realiza de forma
mais espontânea e as forças sociais organizadas de uma comunidade têm o poder de interferir
na delimitação do conteúdo didático ministrado bem como estabelecer finalidades a que se
destinam àquelas praticas” (GOHN, 2011, p.107). Contudo, a autoproteção reitera,
paradoxalmente, a possível construção de novas barreiras que, apesar de reservarem certos
aspectos da cultura local em relação àquela hegemônica que nos é imposta pela globalização, e
com a qual estamos imbricados, reforçam uma exclusão praticada pelas “culturas privilegiadas
e dominantes” e mantém o impedimento de diálogo dos sujeitos dela marginalizados. De
maneira que o espaço geográfico acaba constatando uma “cidade partida”, como a que dá título
“Terceiro setor” diz respeito a uma série de iniciativas, mais evidentes a partir do ano 1990, promovidas por
organizações, associações ou cooperativas sem fins lucrativos e não-governamentais, com ênfase em ações
voluntárias voltadas a trabalhar e capacitar indivíduos em área de “risco social”, inclusive por meio de práticas
artísticas (aí incluso o teatro).
5
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ao livro de Zuenir Ventura. Tal expressão, que retrata esse território de exclusão e de descaso
entre os habitantes da urbe, bem como “castifica” os sujeitos de acordo com a posição
econômica e social que são ditos pertencentes, dá a ver tanto a falta troca entre o poder público
e os cidadãos, como entre os próprios sujeitos da cidade. Essa segregação colabora também
para que, nessa falta de diálogo, os horizontes de vida dos indivíduos da exclusão sejam cada
vez mais restritos.
É neste aspecto que cabe pensarmos nas ações educativas não formais, desde sua
implementação até seus processos e debates, como iniciativas contextualizadas que se propõem
a questionar e tomar consciência do lugar que ocupamos no mundo, seja físico, seja ideológico.
Atuando como iniciativa para delinearmos nosso sujeitamento e, ao mesmo tempo, buscar
distanciar-nos dos limites os quais coercitivamente somos levados a construir (sujeitos
formatizados que ocupam caixas), a partir daí como podemos ver nessas barreiras
oportunidades de transpô-las para além da distribuição de renda, da violência, do preconceito e
dos territórios impostos. Para isso torna-se necessária a constante revisão dos processos de
proteção e de libertação para que as alternativas não se tornem regras. A demanda de ações que
olhem para tal problema de maneira holística e complexa carece não só de formatos novos, mas
flexíveis.
É justamente a presença da flexibilidade como um dos principais traços nesse âmbito
educativo que o abre às possibilidades de constituir maneiras inovadoras de acesso ao
conhecimento, bem como de problematizar a educação que muitas vezes é estagnada em seus
processos dentro da escola. Na negação de uma forma fixa, aqui será possível moldar e remoldar
infinitas práticas do movimento educativo. É na “não forma” que habita tanto o apoio às
singularidades de cada sujeito ao se constituírem particularmente alternos como,
simultaneamente, fazê-lo em comunidade e em real troca. Paradoxalmente, o prefixo “não” é
amplamente positivo.
Isso posto, vejamos agora como um programa de extensão em educação teatral da
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) considerado não formal,
possibilita na prática a exposição de questões que desdobradas tanto de como Gohn descreve
esse campo, como retomam a discussão da primeira parte deste trabalho. Sem, contudo, nos
atermos a um embarreiramento total desse conceito, estejamos aptos a visualizar espaços por
onde seja possível questionar, desconstruir e remontar alternativas. Lembro, portanto, que não
há pretensão na minha leitura de atribuir a esses espaços de troca, aprendizado e criação a peleja
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da salvação, mas a colaboração, aceitação e emancipação de um indivíduo que se propõe e é
proposto a fazer parte de um diálogo aberto, de um processo que não é estagnado em si e para
si.

Há certos termos que possuem uma propriedade peculiar. Ostensivamente, eles
demarcam conceitos específicos, conceitos que reivindicam uma validade
rigorosamente objetiva. Na prática, eles rotulam áreas de pensamento
indefinidas, que se deslocam, restringem-se ou ampliam-se de acordo com o
ponto de vista daquele que os utiliza, abarcando em sua gama de significados
concepções que não só não se harmonizam, mas são, em parte, contraditórias.
(SAPIR, 2012, p.1)

Vamos em busca dessas harmonias e contradições, conversas que permitirão, mais para
frente, uma revisitação ao espaço escolar.

3.1. TEATRO EM (TRANS)COMUNIDADES: UMA PRÁTICA DE EXTENSÃO
UNIVERSITÁRIA
Há no curso de Licenciatura em Teatro da Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro (UNIRIO) algumas peculiaridades bastante positivas em relação a outros cursos de
formação de professores: além das disciplinas da Escola de Educação (como Didática,
Linguagem Brasileira de Sinais, Dinâmica da Organização Escolar, Currículo, etc.), os
estudantes também frequentam aulas para discussão de metodologias e questões próprias do
ensino da linguagem teatral (Metodologias do Ensino do Teatro I-IV, Movimento e Pedagogia,
entre outras); há um evento anual, a Semana de Ensino do Teatro, na qual todo o corpo docente
e discente se reúne com convidados para discutir temas relacionados à educação e ao teatro; e
os projetos de extensão do curso, que tanto corporificam a prática do ensino teatral fomentando
as discussões teóricas dentro da Universidade, como abrangem para outros espaços e sujeitos
da cidade o desenvolvimento de pesquisas realizadas no âmbito da graduação.
Observando com atenção, constata-se em todos os projetos o trabalho com grupos
marginalizados da esfera social e da prática e contato com a linguagem teatral. São eles: o
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Projeto Renascer, que realiza um trabalho com pessoas da terceira idade em um espaço cedido
pelo Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, na zona norte da cidade; o Hospital como
Universo Cênico, que leva aos pacientes do Hospital da Lagoa a apresentação de cenas e
músicas; Teatro na Prisão, que realiza aulas com detentos em penitenciárias do Rio de Janeiro;
a Oficina de Teatro Circulando, que apesar de estar inscrito no departamento de Atuação
Cênica, envolve estudantes do curso de licenciatura em um trabalho voltado a sujeitos com
algum grau do espectro autista; e o Programa Teatro em Comunidades, que desenvolve aulas
de teatro em comunidades do Complexo da Maré e na Penha6. Deste último, tive a oportunidade
de participar durante dois anos da minha vida universitária (de 2013 a 2014) e acredito que, a
partir dessa experiência, tenho mais propriedade para investigar alguns aspectos de sua prática
e seus alcances, tal como pontos que não só tocam os outros projetos, mas colaboram para
repensar a prática do teatro dentro na escola.
Primeiramente, o nome do programa já garante muitos devaneios. Teatro em
Comunidades é todo aquele que não somente se dá no âmbito da periferia, no qual a expressão
artística atravessa os limites de uma cidade partida para acessar e ser acessada por grupos
apartados do protagonismo social, midiático, cultural e hegemônico de sua “zona sul”7. Mais
ainda: propicia a criação de outras comunidades, ao juntar indivíduos de diferentes contextos
em um ambiente no qual o diálogo a partir da linguagem teatral é chave mestra. Há aqui a
permissividade para a criação e percepção de diversas realidades, partindo da potência dos jogos
teatrais.
Iniciado no ano de 2011 sob a coordenação da professora doutora Marina Henriques
Coutinho, o programa, naquela época projeto de extensão, surgiu como um braço de sua
pesquisa em teatro aplicado, applied theatre8. Numa parceria entre a UNIRIO, a Redes de

6

A coordenação de cada um dos projetos de extensão fica a cargo de diferentes professores do Departamento de
Ensino do Teatro da UNIRIO: o Projeto Renascer pela Prof. Ms. Carmela Soares; o Hospital como Universo
Cênico pelo Prof. Ms. Miguel Vellinho; o Teatro na Prisão pela Prof. Ms.Viviane Narvaes e Natália Fischer (do
Departamento de Atuação Cênica); a Oficina de Teatro Circulando pela Prof. Dra. Joana Ribeiro, também do
Departamento de Atuação Cênica; e o Programa Teatro em Comunidades pela Prof. Dra. Marina Henriques
Coutinho.
7

No âmbito da cidade do Rio de Janeiro, dividida em áreas geográficas, a zona sul é ocupada em sua grande parte
pela população com maior poder aquisitivo e a qual concentra a maior parte dos investimentos sociais e
econômicos por parte do poder público e privado.
8

O termo applied theatre (teatro aplicado) [...] trata-se de um campo de pesquisa que investiga: “O amplo leque
de práticas teatrais e processos criativos que levam os participantes e as audiências além do teatro convencional e
mainstream para o mundo de um teatro que responde a pessoas comuns, suas histórias, suas localidades e
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Desenvolvimento da Maré, uma das OSCIPs (Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público) de maior importância dentro da cidade do Rio de Janeiro, gerida e frequentada por
moradores da própria Maré, e o Observatório de Favelas. O programa ainda está vinculado à
três espaços nos quais desenvolvem-se as atividades: o Centro Municipal de Saúde Américo
Veloso, em Ramos, com dois núcleos, sendo o primeiro com uma turma de adolescentes e o
segundo de adultos, e co-coordenados pela professora e fonoaudióloga Clarisse Lopes, da
Universidade Estácio de Sá; o Centro de Artes da Maré, na Nova Holanda, com uma turma de
adolescentes; e, a partir de 2015, com a Arena Carioca Dicró, na Penha, com mais uma turma
de jovens. O programa, composto por uma teoria e uma prática que caminham coladas, atendeu
no último ano 63 participantes, além de 12 estudantes da graduação em Artes Cênicas e mantém
contínuas suas atividades nos próximos anos.
Servindo mutuamente à criação de um ambiente para a prática dos licenciandos em
teatro (que ao visarem ações educativas alternas ao ensino formal, podem tomar conhecimento
da realidade de outros grupos e ampliar assim seus terrenos reflexivos), como à geração de um
espaço que permita aos moradores locais o contato com o fazer teatral, são inúmeros os aspectos
que residem nesse encontro e que colaboram para que repensemos os propósitos reais do
exercício educativo.
Cada núcleo onde se desenvolvem os encontros é orientado por um grupo de estudantes
da licenciatura que geralmente varia de dois a quatro indivíduos. São a maioria deles bolsistas
de extensão, iniciação científica ou de incentivo acadêmico. Por vezes também são recebidos
estudantes em fase de estágio supervisionado ou que se voluntariam. Ao início de cada ano,
dando continuidade ao ciclo anterior e realizando alterações conforme demandas (como
formatura ou entrada de novos membros), a coordenação realiza uma divisão de quem serão os
orientadores de cada núcleo.
Há já na formação desses pequenos grupos de orientação uma preocupação em aliar
estudantes com mais tempo no projeto àqueles que estão dando início à experiência de

prioridades. O trabalho que acontece, quase sempre, em espaços informais, em lugares não teatrais, numa
variedade de ambientes geográficos e sociais: escolas, rua, prisões, centros comunitários, conjuntos habitacionais,
ou qualquer outro lugar que possa ser específico ou relevante aos interesses da comunidade” (PRENTKI, Tim e
PRESTON Sheila. The Applied Theatre Reader. London: Routledge, 2008.). No Brasil, os estudos dedicados ao
mesmo leque de práticas teatrais têm sido incluídos no campo da Pedagogia do Teatro, mais especificamente, na
linha denominada - “Teatro em Comunidades”. É neste ambiente de reflexão que esta pesquisa se insere.
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facilitador9. Ao abarcar um número máximo de licenciandos por núcleo possibilita-se o
desenvolvimento de uma maior autonomia no ato de ensinar e reforça-se a legitimidade da troca
com o outro. São confrontados e dialogados diferentes pontos de vistas sobre as maneiras de
solucionar questões inerentes às turmas ou orientandos, quando se projetam os caminhos que
cada núcleo construirá. Essa abertura se expõe tanto no momento da aula ao ceder espaço para
o parceiro indicar comandos e propor conversas ou jogos, como no momento do planejamento
dos encontros posteriores.
Semanalmente todos os licenciandos se reúnem à coordenação para expor questões das
aulas passadas, trocarem experiências e ideias elaboradas a partir da prática em seus núcleos.
Ali oportuniza-se entrar em contato com a realidade e processo de cada grupo, além de ouvir
opiniões dos colegas que acompanham outro espaço. A troca de propostas oxigena a prática e
torna o desafio menos assustador. O fato é que não há momento para que alguém se sinta tanto
sem aporte como sem apoio, seja dos parceiros e da coordenação, como de materiais para
trabalhar em sala de aula, enaltecendo-se o caráter comunitário dessa ação.
No vislumbre de diversos caminhos para propor uma aula, cada um dos núcleos segue
um percurso singular. Por mais que cheguem a ser propostos jogos semelhantes, as pautas e
contextos de cada encontro se aliam as particularidades tanto dos orientadores como dos
orientandos, seja na maneira como se encaminham as conversas, os exercícios e as
improvisações teatrais, seja nos temas que urgem discutir. É na imprevisibilidade de respostas
ao plano de aula que as manhãs de sábado são gratas surpresas no Centro de Artes da Maré, no
Centro Municipal de Saúde Américo Veloso ou na Arena Dicró.
Por parte dos orientandos os perfis dentro e entre os núcleos também são bastante
singulares. Ainda que o espaço físico em torno dos polos componha uma atmosfera que os
envolvam como comunidade, há em cada um deles um propósito diferente na escolha de
participar das aulas: pelo anseio de se tornar ator/atriz; por ver naquele espaço um lugar onde
pode ouvir e ser ouvido; por compartilhar com amigos e colegas a experienciação de outras
formas de olhar o mundo; ou mesmo pelo prazer de fazer arte. De fato, para além de desenvolver
e permitir o contato com a linguagem teatral, há na escolha desses jovens e adultos uma vontade
O termo faz analogia ao papel do professor apontado por Paulo Freire em “Pedagogia da Autonomia”, no qual
longe do lugar de detentor do conhecimento e responsável por transferi-lo aos seus estudantes, deve estar
consciente do processo de aprendizado de cada um daqueles indivíduos, desafiando-os, problematizando situações
e facilitando, não no sentido de tornar fácil o acesso, mas de esboçar caminhos possíveis de construção por parte
dos pupilos, com curiosidade, bom-senso, escuta, diálogo e compreensão.
9
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de compartilhar vivências e histórias, algo intrínseco às artes cênicas (principal mediador dessas
relações).
Nesse movimento independente de obrigatoriedades, mora na opção pela participação
um potencial ao desfazimento das fronteiras que delimitam os espaços da cidade e daquelas que
compõem cada um dos sujeitos do espaço da aula (orientadores e orientandos). Esses encontros
e diálogos conclamam uma “zona de fronteira que, em si própria, é mais interessante que os
dois (ou mais) lados que ela delimita, porque é nesse lugar único que as trans-ações são
verdadeiramente possíveis” (FÉRAL, 2015, p.377)
Da abertura ao novo torna-se impossível uma fidelidade total a qualquer planejamento
ou expectativa que se faça do processo. Há sem dúvida uma grande importância que, por parte
dos orientadores, seja constantemente realizada uma avaliação e se tenha uma ideia planejada
da estrutura do encontro (mesmo que lacunar pela imprevisibilidade do momento). Em
colaboração a isso, há na postura dos licenciandos a generosidade de compreender seu papel de
educador em processo de aprendizado. Para muitos de nós, vendo nesse lugar um primeiro
contato com a prática de dar aula, esses passos iniciais abraçam não só um suporte por parte
dos companheiros de grupo e da coordenação, mas dos próprios jovens que frequentam as aulas
como orientandos. Ali, todos se enxergam constantemente aprendizes. Constante e
continuamente.
Sendo uma ação que parte do território universitário para outras zonas da cidade, o
programa não se limita, como muitas oficinas e cursos promovidos por agências do terceiro
setor, a realizar, antes da própria atividade, uma propaganda de si mesma ou de se pretender
salvaguarda daqueles “marginalizados”. É que aqui os propósitos dos participantes se colocam
tão mais nos diálogos e na criatividade coletiva que o encontro teatral media. E sendo em
comunidade, no sentido mesmo do “fazer junto”, surge ali um novo contexto. Um contexto que
extrapola a própria cidade, a universidade e a comunidade periférica. São tecidas redes entre as
realidades dos estudantes universitários oriundos das mais diversas zonas da cidade (inclusive
da própria Maré) e a dos jovens que frequentam as aulas.
Como lugar de experienciação e visto por todos que o completam como tal, outro tópico
que não pode ser esquecido é o fato de que há uma sede em explorar nas diversas metodologias
reunidas pelos licenciandos, na universidade e em seus percursos artísticos, as possibilidades
de diálogo com a instância da sala de aula. De fato nada é trazido para ali sem que haja uma
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conversa com todos os membros do grupo (parte licenciandos, parte orientandos) e com as
temáticas que permeiam os encontros.
Lembro com bastante clareza, no ano de 2014, no qual eu fazia parte do grupo de
orientadores do núcleo do Centro de Artes da Maré (CAM)10, quando Gisele Santiago, uma das
outras licenciandas, propôs que utilizássemos princípios do Rasabox para dar início ao processo
do espetáculo de fim de ano. Como os outros orientadores nunca haviam trabalhado com essa
prática, houve uma preocupação de que durante os planejamentos ela nos desse uma base de
como funcionava a técnica e que, durante os encontros, participássemos juntos aos orientandos
do curso adaptado.
Em resumo, este método foi idealizado entre os anos 1980 e 1990 pelo performer
Richard Schechner como uma maneira de auxiliar performers a “acessarem, expressarem e
controlarem seus sentimentos/emoções dentro do contexto performático"11. Consiste em um
grande tabuleiro quadrado dividido igualmente em nove partes e montado com fita crepe no
espaço do palco. Cada parte, com exceção da central, corresponde a um diferente sentimento
humano. Ao total, portanto, são oito emoções trabalhadas pelo jogo: amor, raiva, tristeza,
maravilhamento, nojo, medo, alegria e coragem. Todos os jogadores se posicionam em volta
dessa grande caixa. A principal regra é que, uma vez ultrapassado o limite da fita e posicionados
dentro de uma das rasas eles devem se tomar pela energia da emoção ali correspondente. Por
exemplo: uma vez na rasa da tristeza, todo o corpo do jogador deve expressar esse sentimento,
de acordo aos comandos do orientador. Gradualmente, seguidas algumas etapas para adaptação
ao jogo, tais como experimentar as emoções em cada parte do corpo; realizar exercícios em
forma de coro dentro de determinado box; construir um diálogo corporal entre dois ou mais
indivíduos, cada um em um registro emocional diferente, podem ser desenvolvidos infinitos
exercícios de improvisação individual ou grupal que auxiliam na construção e compreensão
subjetiva/expressiva de um personagem em diversas condições.
Já na primeira aula após as férias do meio do ano iniciamos o encontro de sábado com
o espaço demarcado. Os adolescentes chegaram eufóricos buscando entender do que se tratava.

10

Neste ano, compunham o grupo de orientadores do núcleo do Centro de Artes da Maré os seguintes licenciandos:
Caroline Franklin, Diego Marques, Gisele Santiago, Gustavo Henrique Wanderley e Marcelle Seba. Além destes
estudantes, seguiam no projeto de extensão Phellipe Azevedo, Caroline Barbosa e Juliana Souza, no núcleo jovem
de Ramos; Juliana Longuinho e Wallace Lino, com o grupo de senhoras, também no Centro Municipal de Saúde
Américo Veloso, em Ramos; e Walney Gomes com um grupo de adolescentes na comunidade do Cajú.
11
Mais informações: http://rasaboxes.org/about/, acessado em 25/01/2016.
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Após um aquecimento breve, todos nos posicionamos para um primeiro contato com o jogo, no
qual Giselle explicou o funcionamento básico. Tendo parte de sua concepção em princípios
orientais, cada rasa recebe uma nomeação em sânscrito, que traduz de maneira crua a essência
daquelas emoções. Dividida em oito grupos, a turma confeccionou cartolinas com o nome
original de cada rasa e em um primeiro contato, já posicionados os nomes em cada box, todos
tiveram a oportunidade de desenhar nas cartolinas algo que remetesse àqueles sentimentos.
Dessa forma, durante os jogos de improvisação no espaço cênico, ao olhar para as quadras, não
evocaríamos nosso senso comum para cada um daqueles sentimentos, mas matizes outras da
alegria, da tristeza ou do nojo, a partir da decodificação dos desenhos e de um nome “estranho”
a nós. O contato constante com o jogo, como uma linguagem, permitiria que com o tempo nos
adaptássemos a sua forma e, posteriormente, a superássemos criativamente.
Após esse primeiro contato, ao final do encontro, foi questionado aos orientandos suas
primeiras impressões sobre o jogo. Tendo a maioria expressado interesse em seguir com ele nos
encontros posteriores, foi colocada a importância de estarem presentes em todas as aulas, pois
estar inteirado da progressão de uso daquele método nos permitiria, mais para frente, usá-lo e
superá-lo no processo criativo do espetáculo.

Figura 3- Orientandos do Centro de Artes em jogo com o
Rasabox.

Figura 4- Cartolina da rasa Vira (ou Coragem) com
ilustrações dos jogadores.

Com esse exemplo é possível extrair alguns questionamentos: 1) em que aspectos o fato
de utilizar uma metodologia, a priori desconhecida pela maioria, trazida de outro contexto e
imbuída de uma série de regras, pode ser um desafio a apropriação da mesma e adaptação às
necessidades criativas do grupo?; 2) até que ponto a proposição, tendo partido do grupo de
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professores, realmente interessa aos orientandos, no sentido de conseguirem visualizar a longo
prazo que a “repetição” daquele jogo implica um processo criativo no qual eles devem se sentir,
e são, pertencentes?; 3) de que maneira o planejamento e formato das aulas permite um diálogo
constante entre orientadores e orientandos numa concepção conjunta dos encontros?; 4) e, mais
subjetivamente pensando, como a demarcação de fronteiras na cena, espelha e ao mesmo tempo
colabora para a superação dos limites impostos a esses sujeitos no espaço da cidade e dentro de
um processo artístico pedagógico?
De início é possível antecipar que quando trazido para o espaço do encontro, o método
toma outras proporções e quaisquer de suas características limitadoras deixam de ser
enxergadas como barreira, mas como amparo para o processo criativo. Portanto, metodologia
seria a melhor maneira de nomear essa trans-ação artístico pedagógica. Assim, a bagagem
trazida e apresentada por Giselle tanto a nós orientadores como à turma, já sofria naquele
primeiro encontro uma adaptação de percurso e de expectativas por parte de todos. Fosse a
partir da tradução individual do que são aquelas emoções nos corpos, sem que houvesse
qualquer doutrinação, certo ou errado, ou na criação de novas maneiras de improvisar dentro
das rasas surgida pelo imprevisto das reações ao jogo.
É assim que nos dissociamos de maneiras fixas de agir e reagir. Justamente por sermos,
desde o princípio, disponíveis a ver nas reações aos planos, às avaliações, aos jogos, ao percurso
de aprendizado como um todo, a riqueza que mora tanto no imprevisível como nas decisões de
como prosseguir. E isso também nos leva a rever as finalidades de nossas ações: se para um de
nós o desafio de encontrar no eu expressões que nunca havia investigado; no outro talvez uma
possibilidade de repensar maneiras de orientar o jogo; de confrontar como os colegas dão corpo
a um mesmo signo de maneira completamente diferente da minha; ou de confirmar meus limites
no espaço teatral e como superá-los.
Por mais que o espaço delimitado para a realização do jogo colabore para que se pense
em uma série de limitações, palavra que à primeira vista é completamente díspar do conceito
de criatividade, o fato de ter noção de que o teatro é uma arte de transgressões e de permutas
desloca qualquer dúvida sobre sua potência.

Com efeito, como em toda moldura, o enquadramento teatral é dotado de uma
dinâmica dupla: visto do exterior garante a ordem; visto do interior autoriza
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todas, ou quase todas, as transgressões. ‘A essência do teatro não está, antes
de tudo, na capacidade de transgredir as normas estabelecidas pela natureza,
o Estado e a sociedade? [...] Essa possibilidade de transgressão garante a
liberdade cênica do ator e a potência do livre-arbítrio dos diversos
participantes. [...] O jogo é ao mesmo tempo aquilo que autoriza e proíbe. Não
é constituído por todas as liberdades. As liberdades que oferece são dadas por
regras iniciais” (FÉRAL, 2015, p.97)

É no percurso dos encontros, na experimentação do espaço de jogo e dos
desdobramentos na cena que as amarras iniciais vão se desatando e dando lugar a algo que não
é mais só o jogo e nem só questionamentos sobre a ação teatral, mas ao como isso interfere em
outros aspectos da realidade do grupo. Como amplia não só os horizontes dentro do próprio
teatro, mas da vida com a qual ele conversa.
Ainda incorporando, fora os núcleos, outras ações como idas ao teatro, os Encontrões e
os Saraus, quando todos os grupos se reúnem ou para um aulão em conjunto promovido pelos
licenciandos ou por um professor da UNIRIO, há a oportunidade de trabalhar com todos os
participantes outras linguagens teatrais (como o melodrama, a performance e o teatro de rua).
Somam-se assim um conjunto de ações que garantem a eles cada vez mais material para traduzir
em cena os debates sobre seus contextos.
Aquele fora um ano em especial bastante conflituoso dentro da cidade e mais ainda
dentro da Maré. O governo do estado e o exército estavam realizando ocupações para
“pacificação” da comunidade em decorrência do mundial da FIFA. Uma pacificação bastante
duvidosa por sinal. Os moradores, em grande maioria, pobres e negros, passaram a viver dias
cada vez mais incertos e inseguros. Foram obrigados a conviver com a iminência da agressão
policial, que atacava e revistava a grande maioria como bandidos em potencial; a dividir as ruas
com tanques de guerra e fuzis; presenciar a troca de tiros entre traficantes e policias durante dia
e noite; a viver sob a sombra do medo. As respostas foram diversas. A comunidade chegou a
realizar algumas manifestações em protesto à atitude do governo e à morte de pessoas inocentes,
mas ainda assim as UPPs (Unidades de Polícia Pacificadora) permaneceram naquele território.
Afetando diretamente a rotina dos que frequentavam as aulas e também a incerteza do
encontro nas manhãs de sábado, tais situações foram bastante abordadas nos debates e na cena
do grupo. Assim sendo, sugerimos ensaiar a peça “A Alma Boa de Setsuan”, do dramaturgo e
35

diretor alemão Bertolt Brecht. Em paralelo ao trabalho com o rasabox, fomos trazendo
elementos dessa peça que, pelo seu enredo, conversavam bastante com as questões que
debatíamos durante o encontro: o caráter humano; a relação com o Capital; a inexistência de
maniqueísmos nas relações sociais, onde o olhar sobre o outro reitera pontos de vista infinitos;
relações de poder; etc.

Figura 5- Orientandos em cena na adaptação de "A Alma Boa de Setsuan", de
Bertold Brecht, realizada no Centro de Artes da Maré em dezembro de 2014.

Figura 6- Orientandos em cena na adaptação de "A Alma Boa de Setsuan", de
Bertold Brecht, realizada no Centro de Artes da Maré em dezembro de 2014.

Ou seja, toda essa série de acontecimentos e realizações acabaram por incidir sobre a
proposta cênica abordada em sala. Isso colaborou para que um primeiro olhar dirigido ao jogo
como algo incompatível com as temáticas mais urgentes logo fosse deglutido e ressignificado
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às necessidades de todos. Aí sim o sentido dado a ele por cada um emerge do espaço de
encontro.

O espaço como trabalho sobre o sentido. Ele é o que é representado em sua
realidade imediata; é também o que representa ou aquilo que os jogadores
esforçam para fazê-lo representar. Assim começa o trabalho sobre a noção de
metáfora, as formidáveis variações em torno do sentido. Tudo se torna
possível a partir de um mesmo cadinho. [...] O jogo é um meio de ‘recarregar’
os espaços. (RYNGAERT, 2009, p.128)

É um meio de recarregar os espaços não só que o circundam (a Maré, a UNIRIO, o
Rio de Janeiro e todos aqueles sujeitos), mas do próprio jogo. Deixa ali de ser somente um jogo
de regras a ser realizado, mas algo que alimenta os sentidos do encontro. Ou seja, ele é ao
mesmo tempo material de aprendizado da linguagem teatral, de debate e de mediação do
movimento criativo de cada um daqueles sujeitos. Ao praticar o diálogo também se endossa
que o corpo agente, ao passo que dá vida à cena, imprima em si mesmo a memorização
significativa daquela linguagem.
Como facilitadores é inevitável durante o exercer de nossas tarefas que se busque pensar
as melhores maneiras de acessar pelo uso da linguagem trabalhada todo ou grande parte do
repertório trazido pelos educandos. E nem sempre as respostas aos estímulos reproduzem as
expectativas que colocamos no processo. O mesmo se faz no caminho inverso. Não só da
proposta dos educadores é dado vida à sala de aula.
Não era raro que alguns dos orientandos mais interessados trouxessem propostas para a
continuidade do processo do espetáculo. Outros demandavam mais um direcionamento nosso.
E balancear esses mecanismos também se mostrou uma tarefa instigadora para nós, no sentido
de tentar manter nos encontros um espaço de construção democrática e sem uma excessiva
dependência de que fossemos somente nós os proponentes da ação artística.
O fato de não haver a obrigatoriedade que a escola carrega no que se refere à
assiduidade, a uma avaliação numerada ou ao alcance de determinados conteúdos fixados pelo
currículo, também abarca a necessidade de uma conscientização constante sobre a importância
da presença nos encontros. Isso tanto para os jovens como para nós orientadores. O que acaba
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por tornar o desafio de manter a potência dessa comunhão em sua maior carga, tanto para que
se preserve o interesse e o prazer da participação vivos, como para que a evasão não seja um
sintoma de que o jovem não sentia mais ali um local do qual fosse pertencente.
É claro que como em todo processo educativo e/ou artístico é preciso trabalhar com as
frustrações. Nem sempre é possível que o processo carregue os anseios de todos os envolvidos.
Sendo um trabalho coletivo, são constantemente debatidas nas conversas e avaliações ao final
de cada encontro as melhores opções de seguir o rumo deles de uma maneira interessante a
todos. Cabe, portanto, a nós, facilitadores, a tarefa de alinhavar ao processo tanto os nossos
objetivos quanto o deles.
A constante articulação entre orientadores e orientandos garante que ali passe a ser uma
zona onde as hierarquias da sala de aula se dissipam. Aqui “o espaço torna-se intersticial para
as pessoas. O cruzamento de fronteiras é o que conecta e não o que separa. Ele permite transações reais, baseadas não em trocas dicotômicas ou de via única, mas um network de
movimentos e trocas” (FÉRAL, 2015, p.370).

Figura 7 - Parte dos orientadores e orientandos do núcleo CAM/2014.

A progressão da autonomia dos membros desse espaço que em sua não formalidade é
pensado e executado com bastante propriedade e solicitude, induz que a responsabilidade sobre
a concretização do processo caiba visivelmente a todos. E a presença desse motivo reforça no
Programa não uma ação que ali se construiu pela “carência”, mas pela potência criativa
inexplorada, fosse por negligência do poder público ou pela marginalização daqueles sujeitos,
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que propõe soluções e superações no diálogo entre aqueles cidadãos. Numa esfera onde o “nós”
se sobrepõe à dicotomia “eu-eles”, reside uma revolução não só na lógica que cristaliza o papel
do mestre e do pupilo, mas dos indivíduos que são taxados de acordo com o espaço geopolítico
que ocupam na urbe.
Sendo questão tanto do papel no espaço educativo e artístico, como em relação às áreas
da cidade que acessamos, ocupamos e pertencemos, institui-se uma porosidade na qual, pelas
brechas extrapola-se o que é espaço de aprendizado e o que não é. Nas idas ao teatro; nas
apresentações e encontrões na UNIRIO; nas oficinas promovidas pelo CAM divulgadas aos
adolescentes durante os encontros; nas manifestações nas ruas contra um governo e polícias
desumanos, promovem-se interlocuções e diálogos com a ação que são essenciais na
constituição identitária tanto do projeto como de todos os seus sujeitos.

Figura 8- Encontrão realizado no CAM, em agosto de 2014.

Figura 9- Encontrão realizado na UNIRIO na presença da prof.
Christina Streva sobre a temática Teatro de Rua, em julho de
2013.

Rizomado, se assim pudermos dizer, o fazer teatral amplia todo universo de
possibilidades nas outras esferas da vida desses indivíduos, ao reconhecerem no território e suas
inserções dentro dele as limitações impostas e as prováveis projeções de seus futuros. Como,
por exemplo, o ingresso no ensino superior. Ademais, o convívio nessas diversas esferas
colabora para o estreitamento dos laços, uma maior empatia com os sujeitos da convivência e,
sobretudo, a criação de consciência que também se tece em rede. A plurissensorialidade que a
cena teatral emana no processo do jogo e no ato do espetáculo vem colada com esses mais
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diversos estímulos sensoriais aos quais os corpos se expõem critica, emocional e artisticamente.
Subjetivamente e em comunidade.
Podemos dizer aí, que para além da própria categorização da esfera educacional em que
o programa se abarca, é possível analisá-lo como espaço de trans-formação, no sentido de que,
muito menos que reproduzir estruturas estabilizadoras ele se concebe no trânsito constante
desses limites que pretende deslocar. Se em alguns aspectos o que se produz dentro da
instituição escolar são incentivos a um movimento solitário no qual o indivíduo, menos que se
constituir por uma oscilação entre o eu e a comunidade, baseia-se numa competitividade
avaliativa e na abordagem de conteúdos que pouco conversam com sua realidade, há de se
confirmar em todos esses caráteres positivamente indefinidos da prática dita não formal, um
turning point sobre a quem, de que maneiras e a que nível de consciência subjetiva uma ação
educativa (principalmente de linguagem artística) deve se pautar e se fazer. “A cultura
individual permanece indissociável de uma cultura universal; os questionamentos de cada um
reequacionam aqueles que a humanidade inteira se coloca sobre a vida, a morte, o medo e o
amor” (FÉRAL, 2015, p.305).
Assim, um trabalho que visibiliza em sua teatralidade a contemplação dos limites que o
circundam, responde não com o desfazimento das zonas limítrofes em que se inscreve, mas
com o deslocamento dessas barreiras. Isso de maneira alguma é algo restrito a tal ação. Longe
da tentativa de estipular modelos, ela se engaja nessa “vontade deliberada de ir de um ponto a
outro”.
A contemporaneidade está envolta por um zeitgeist, como um espírito de seu tempo,
exposto inclusive na natureza deste trabalho. Há um ímpeto positivo em questionar as
contradições, os caráteres binários com os quais insistimos em rotular o mundo. Pela maneira
que aprendemos a História, que separa os seus sujeitos em heróis e anti-heróis, na própria
Pedagogia que referenda suas esferas em categorias, na Literatura que se divide entre nobre e
popular. Agora, há sempre uma desconfiança que pretende não só questionar, mas explorar as
zonas que entremeiam os polos. E, como dito no título do ensaio de Josette Féral, “toda transação conclama novas fronteiras”.
É nessas fronteiras que mora o ponto de partida para uma “nova paisagem inédita do
visível” (RANCIÈRE, p.65).
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Se nos contentamos em salientar nas produções artísticas, sua adequação com
o real ou com o discurso que elas possuem sobre o mundo, a démarche é
certamente útil, mas corre o risco também de ter uma contribuição limitada; o
trabalho da pesquisa só é interessante se ela consegue ler, descobrir, traçar
dentro disso que nos é apresentado caminhos ainda inexplorados. (FÉRAL,
2015, p.376)

Tal caráter acaba por instigar que as fronteiras demarcadas na cena, seja no caso do
Rasabox ressignificado àquele contexto, ou de qualquer jogo cênico (incluindo o processo do
espetáculo produzido ao final de cada ano), se tornem mais um mote a ser transpassado na
constituição artística do grupo. O surgimento de novas propostas para o exercício cênico, até
então desconhecidas, também serve como agente motivacional.
A progressividade do curso colabora ainda para pensarmos a linearidade de uma ação
educativa. Apesar de o primeiro semestre de cada ano ser voltado mais para a investigação de
jogos e improvisações cênicas desprendidas de um resultado final e o segundo se pautar no
processo de ensaios de uma peça que retoma questões construídas durante meses, a
temporalidade do programa é menos uma linha reta evolutiva que um espiral progressivo. Ou
seja, não há o entendimento de que ao final de cada ano os indivíduos daquela turma atingirão
um nivelamento ou maturidade artística que impede, no ano seguinte, a entrada de novos
membros “inexperientes”; ou mesmo que, ao decorrer do processo, não seja necessário retomar
aspectos da linguagem teatral visitados anteriormente. Pelo contrário. Essa característica torna
válido que se vislumbre o aprendizado não como um pacote fechado a ser conquistado, mas
como um “campo de experimentação criativa” passível de inscrição nos mais diversos
contextos, que pode ser ocasionalmente retomado e reelaborado.
O fato também de conviverem jovens de faixas etárias diversas e com tempos diferentes
no projeto viabiliza que, em contrapartida ao ambiente escolar, seja dada a importância àquela
retomada de alguns motes pertinentes à cena e ao jogo, tanto como parte necessária ao processo
dos que entraram mais recentemente, como na participação dos mais experientes para auxiliar,
induzir e estimular estes novos membros. Essa convivência também colabora para que as
relações ali criadas partam do diálogo sobre uma mesma realidade sob pontos de vistas ainda
mais distintos, mas complementares. Disso é importante destacar que na trajetória do grupo, já
conviveram desde crianças com 6-12 anos até adolescentes entre 14-18 anos e adultos.
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Por fim, levando em consideração a ancoragem social na qual se baseia o Teatro em
Comunidades, cabe dizer que em contrapartida às exclusões sociais que formatizam o espaço
da cidade, o processo da chamada inclusão, longe de se basear numa estrutura de adaptação dos
entes ditos “marginalizados” às amarras de uma cultura e classe dominantes, se regula pela
criação de um ambiente no qual simultaneamente todos os seus participantes procuram partilhar
e delimitar uma nova zona trans-cultural e sem hierarquias.
É destes múltiplos “vai e vens” trazidos pela experiência teatral que se acaba
entrelaçando tanto uma valorização e alimentação das “realidades do imaginário”, sempre
relacionadas com as estruturas subjetivas e comunitárias do indivíduo, às estruturas simbólicas
inerentes a qualquer linguagem. E isso não se pode negar: sendo uma linguagem, o teatro
carrega em si uma série de símbolos e simbologias a serem percebidos, retratados e
reconstruídos.
Mediador e alvo da experiência educativa, é ele um exemplo ímpar de estrutura
dinâmica que atravessa ordens e desordens constantes. E isso é mesmo o que deve permear a
educação que se pauta em seres entendidos na coletividade como múltiplos e idiossincráticos.
Nessa gangorra do saber, da qual os centros de gravidade são os questionamentos e a
imprevisibilidade, residem, para além das algumas aqui apresentadas, infinitas brechas pelas
quais podemos penetrar e retornar ao espaço escolar. Mas não àquele hermético, fechado em si
mesmo. A outro espaço escolar que se entenda como “estrutura dissipadora”, cercado e ao
mesmo tempo diluído na realidade em que subsiste e com a qual conversa.
Reiterada a positividade de um projeto não formal de educação artística, penso que, para
além de nivelá-lo seja por eficácia, seja por amplitude, em relação à maneira como grande parte
das instituições formais constituem seus processos educativos, podemos vislumbrar no exemplo
apresentado uma série de fatores que, mais do que contribuir para desqualificar a instituição
escolar, podem funcionar como contradispositivos na tentativa de repensá-la.
Sem dúvida poderíamos usar mais uma série de argumentos para defender esta e tantas
outras ações educativas que se erigem desvinculadas da escola. De fato o peso que damos à
educação escolar, tanto retira das outras esferas da vida (família, comunidades, cursos
extraclasse, etc.) a importância “formativa” nelas presentes, como as diminuem em relação à
primeira. Além de fortalecer a necessidade de criar mais espaços educativos e artísticos como
o do Teatro em Comunidades e dos outros projetos de extensão do curso de Licenciatura em
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Teatro da UNIRIO, urge explicar como tais características podem passar a ser percebidas,
concomitantemente, dentro do espaço escolar. Isso colaboraria para reforçar o diálogo da
instituição com os seus, pensando-o como espaço mutável, prazeroso, de possibilidades e
consciente de si mesmo. Pois acima de tudo, como aponta Rubem Alves, a escola como
ambiente de aprendizado e crescimento precisa entender que antes da ferramenta vem o prazer.

Figura 10 - Reunião de planejamento com orientadores do
núcleo REDES em 2013. Gisele Santiago, Gustavo
Henrique Wanderley, Maria Siqueira e Marcelle Seba.

Figura 11 - Núcleo CAM 2014, setembro de 2014.

Figura 12 - Orientadores do núcleo CAM em 2014. Gustavo Figura 13 - Núcleo CAM 2014 antes da apresentação de
Henrique Wanderley, Marcelle Seba, Gisele Santiago, "A Alma Boa de Setsuan", em dezembro de 2014.
Caroline Franklin e Diego Marques.
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4. A ARTE (TEATRAL) POR UMA ESCOLA MENOS FORMAL
Por isso, a liberdade de tomar a palavra não deve ser
entendida como poder ou como propriedade, mas
como uma abertura para o novo e para o
desconhecido. (Jorge Larrosa)

Relatar a experiência no Teatro em Comunidades permitiu elucidar certos aspectos do
âmbito não formal de educação. Ao mesmo tempo, essas características podem criar uma ponte
na revisão do espaço escolar e, nesse processo, aclarar maneiras como o ensino das artes nesse
contexto tendem a tencionar a rigidez estrutural que grande parte das instituições adotam.
Se ali visualizamos um exemplo externo, gostaria de propor a observação de outras duas
experiências que aliam a conjuntura da educação não formal à escolar. O primeiro deles é um
diálogo entre o setor educativo de um museu e uma escola da rede pública municipal do Rio de
Janeiro. Nomeado Projeto Letrarte, essa iniciativa desenha um exemplo que parte de fora para
dentro na complementação e, por conseguinte, revisão, dos processos educativos formais. O
segundo retrata uma escola residência cujo projeto educativo propõe a convivência dos
estudantes com a comunidade do entorno, como parte do processo pedagógico. Assim, pode-se
anunciar uma proposição de dentro para fora. Nela a própria instituição escolar revisita
constantemente um modelo que se difere em partes da formalidade usual.
Em ambas as leituras a linguagem teatral é mediadora tal como no Teatro em
Comunidades. Essa particularidade permite que, após analisá-los, mapeemos aspectos que
tornam possível verificar nesse eixo artístico uma via pela qual a escola formal se
“contradispositive”. Ou seja, agregando aspectos de ambas as esferas educacionais pelo uso da
arte teatral, como a escola pode tornar-se menos formatizada?
O teatro é em si um eixo de conhecimento e expressão que necessita do diálogo para dar
corpo a seus signos e sujeitos. Assim sendo, em um âmbito escolar que segue as diretrizes
educacionais de um modelo epistemológico datado no século XIX, e que acredita poder
“ensinar a todos como a um só”, chega a ser audaciosa a oferta de uma linguagem que entende
aos seus como indivíduos idiossincráticos, com trajetórias próprias e que constituem seu
coletivo pelo respeito às diferenças. Como poderíamos pensar em um processo formativo, numa
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“disciplina teatral”, na qual os estudantes podem ser avaliados numericamente e repetirem de
ano, se essa arte (bem como as outras) é desprendida de um padrão temporal de aprendizado?
De uma expressão única de seus saberes?
A seleção e o favorecimento de determinados sujeitos a seguir ou regredir no processo
educativo; a fragmentação de um conhecimento que não conversa com o todo da vida e o
segmenta em disciplinas e séries; que entende o saber como algo hermético e que, para se
mostrar adquirido, deve passar por uma prova individual, não coadunam com a atmosfera do
respiro, do tempo amplo, do sujeito como parte de um coletivo, inerentes à prática teatral. O
teatro não está isolado, por que lhe é intrínseca a necessidade de se relacionar com as tantas
outras áreas que compõem nossas vidas. Assim, se praticado na escola, ele sente a necessidade
de ir para fora dela e, nesse percurso, conjugar outras esferas de aprendizado. Vejamos,
portanto, como essas próximas experiências podem contribuir para apontar não métodos, mas
caminhos pelos quais a instituição de ensino formal se torne tanto consciente da sua relação
com o contexto em que está inserida, como se abra a processos de constante mudança em prol
dos sujeitos que a dão corpo.

4.1. PROJETO LETRARTE: UMA INTERFACE ESCOLA, MUSEU E COMUNIDADE

No final de 2011, o Projeto Letrarte surge da iniciativa dos educadores Fernanda Castro
e Ozias Soares, funcionários do Museu da Chácara do Céu, no bairro carioca de Santa Teresa.
O projeto, de caráter continuado, se propõe a contribuir na formação de crianças em fase de
alfabetização (da Educação Infantil ao 3º ano do Ensino Fundamental), utilizando o espaço do
museu e as obras nele expostas como auxílio no processo de aprendizagem alavancado pelo
espaço escolar; norteando-se assim por um mecanismo educativo que utiliza a arte como
catalisador na constituição criativa, cognitiva e comunicativa daquelas crianças.
Para tal, o projeto é dividido em etapas. Na primeira, é proposta uma reunião da equipe
do museu com a equipe pedagógica e professores da escola, nas quais planejam as primeiras
atividades de acordo com os conteúdos abordados com a turma e com a apresentação do projeto
pelo meio de materiais educativos (fichas com proposta de atividades, por exemplo). Também
é trazida a proposta pedagógica e um calendário de ações. Tal encontro é repetido algumas
vezes ao ano para que sejam feitas avaliações, alterações de proposta, mudanças de
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planejamento e adequações do projeto a realidade mutável do grupo, de acordo com o
cronograma.
Em seguida, tendo proposto um horário semanal fixo no qual os estudantes da Escola
Municipal Machado de Assis (vizinha ao museu) são levados até o espaço expositivo, são
realizadas dinâmicas de diversos cunhos, “atividades que ofereçam uma imersão dinâmica,
agradável e acolhedora aos alunos”. Contando com exposições temporárias e fixas, o museu se
mostra um espaço de inesgotáveis alternativas para a proposição e execução de ações educativas a

colaborarem com o aprendizado impulsionado pela escola. Geralmente, as atividades
acontecem partindo de um momento de contemplação e criação narrativa/interpretação
subjetiva das obras expostas e, posteriormente, de um momento de criação individual ou
coletiva dos alunos, a partir do mote escolhido para aquele dia. A exemplo disto, já foram
utilizados como tema a visualização de formas geométricas no desenho da obra; a possível
história dos personagens retratados no quadro; os sentimentos que as cores podem expressar;
ou diferentes formas de se retratar um objeto, desde copiando ele tal como vemos numa obra
realista, até uma maneira mais pessoal, utilizando outros traços e tintas.
Abaixo, segue o relato de um dos encontros com a turma do terceiro ano da Escola
Machado de Assim e documentado no blog do projeto, no qual se descreve uma das atividades
de criação de narrativa e dramatização:

Hoje foi dia de Projeto Letrarte com a turma 1301! As crianças
chegaram ao museu bastante empolgadas. Logo no início, dividiram-se em
cinco grupos para a realização da atividade, que ocorreu no terceiro piso do
museu. Assim que entraram na sala de Arte Brasileira já surgiu uma pergunta:
"Tio, o quê que é isso?", questionou um dos alunos, se referindo à escultura
de Mário Cravo "Exu atacando o dragão" (1959). A partir dessa pergunta, um
outro aluno criou a própria história para explicar a figura. Sem saber, os alunos
já haviam dado início a proposta de atividade: partindo de alguma obra de arte
e de frases pré-elaboradas pelos educadores, a turma deveria criar uma
narrativa que contextualizasse a cena escolhida. Em meia hora as crianças
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elaboraram pequenas histórias e seguiram para a biblioteca para uma leitura
em grupo [...]12

No momento de dar vida à criatividade, sempre exaltada nos encontros, as crianças
podem experimentar com as suas próprias mãos às técnicas de algumas obras do museu que
foram a elas apresentadas (é o caso, por exemplo, da gravura, em que o artista desenha em um
suporte e a imprime como um carimbo sobre o papel); transformar massa de modelar em
personagens do dia-a-dia, como o Mestre Vitalino13, e dá-lhes vida em um filme de
stopmotion14; ou pintar as frutas que viu nas feiras coloniais pintadas por Debret. Misturam-se
as tintas e os lápis e só suas imaginações determinam o que surgirá.

Figura 15- Resultado da oficina de arte popular em massa de modelar
com a turma 1301. Realizada em 13/09/2013 no Museu da Chácara do
Céu.
Figura 14- Resultado da oficina de arte popular em
massa de modelar com a turma 1302. Realizada em
08/11/2013 na Escola Machado de Assis.

12

Trecho de relato do encontro com a turma 1301 da Escola Machado de Assis, realizado no Museu da Chácara
do Céu em 27/09/2014. Acessível em: http://educamrocm.blogspot.com.br/2013/09/projeto-letrarte-criacao-denarrativas.html.
13
Ceramista popular e músico pernambucano conhecido por suas figuras de barro que retratam personagens,
costumes, profissões e rituais do universo rural e urbano do sertão nordestino. Na Chácara do Céu é possível
encontrar algumas de suas obras, que completam a coleção de Raymundo Ottoni de Castro Maya, mecenas a quem
pertenceu a casa e as obras que compõem o museu.
14
O resultado de dois encontros do projeto com umas das turmas do terceiro ano, realizadas no mês de setembro
de 2014, culminou na realização de pequenos curta metragens. Os estudantes, influenciados pela representação de
profissões na obra de Mestre Vitalino, foram levados a criar suas próprias figuras representando ocupações
variadas e criando uma pequena narrativa na qual estes personagens estivessem presentes. É possível acessar o
vídeo pelo link: http://educamrocm.blogspot.com.br/2013/09/projeto-letrarte-curta-com-massa-de.html.
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Contando com obras de artes plásticas de caráter eclético (desde esculturas clássicas
gregas até obras contemporâneas), apesar de o trabalho deste projeto se pautar nas artes visuais
para se constituir, muitas vezes foi possível relacionar o conhecimento e as obras ao uso da
linguagem teatral na tradução e criação prática dos alunos. Fosse numa contação de histórias
transformada em cena; na experimentação espacial da técnica da perspectiva, que nos dá a
impressão de distância dentro da obra; ou mesmo na criação de sons e falas para as figuras
observadas, a linguagem teatral agregou bastante na ressignificação do museu.

Figura 16 - Experimentando a mistura das cores
primárias e os sentimentos. Turma da Educação Infantil
em 08/06/2013.

Figura 17 - Encontro com turma 1303 sobre gravuras de
Debret e dramatização pelas crianças das figuras sociais
representativas do Brasil Colônia. Realizado em
15/05/2013.

Nessa comunhão artística e relacionada com o conhecimento desenvolvido pela escola,
o museu passa a ser também espaço de aprendizado, deixando de lado a imagem de um “lugar
onde se guarda coisas velhas”. Pelo contrário, há ali um gérmen para que se ampliem as
fronteiras da escola com o que há de potente em seu entorno. Alimenta-se naqueles jovens a
noção de que aquilo que aprendem nela pode ser aplicado em outras instâncias da vida. Assim,
agrega-se sentido ao conhecimento apreendido, aguçando o olhar criativo a partir de peças
artísticas com as quais teriam pouco ou nenhum contato senão pelo incentivo ali estabelecido.
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Também se colabora para que não só os estudantes, mas os professores, encontrem novas
maneiras de acessar, criativamente, o conteúdo programático com os quais normalmente lidam.
O desenvolvimento de habilidades relacionas à leitura e interpretação do mundo, e
mesmo da expressão destas sob a forma artística, passa a ser garantida a partir de conteúdos
outros que não seriam abordados em sala de aula. As relações discursivas e sociais criadas no
espaço do museu são outras, ainda que na presença dos mesmos colegas de classe, pois diferem
daquelas desenvolvidas pelo professor. Na mudança do contexto, aquelas crianças passam a se
constituir e ser observadas pelos seus educadores sob outra perspectiva: a de cada um deles é
proponente de um estilo próprio e diverso.
O entusiasmo trazido pela diversificação do espaço de aprendizado e de lazer (pois o
jardim do museu também passa a funcionar como local de brincadeira e convivência daqueles
estudantes), funciona como estímulo e indutor para que elas frequentem a escola com mais
desejo de estar ali e curiosidade pelo conteúdo a ser explorado.
O fato dos encontros acontecerem durante o horário do período letivo, e não no seu
contraturno, agrega uma série de aspectos positivos. Primeiramente, reforça que mais alunos
sejam contemplados. Se na parte da manhã recebe-se uma turma de terceiro ano, na parte da
tarde o grupo correspondente também é atendido. Isso se dá, pois, uma vez que a escola
funciona no horário matutino e vespertino, seria empecilho acessar todo o grupo de alunos da
turma no contra turno. Ademais, estando encaixada ao horário letivo, a atividade no museu
passa a ser vista como parte relevante do processo formativo. Atribuindo aos encontros alguns
exercícios em sala de aula, promovidos pelo(a) professor(a) como atividade complementar, o
projeto realiza uma revolução na formato escolar. Atravessa-se o espaço formal como contexto
educacional mais relevante, conferindo ao museu parte basilar do processo formativo daqueles
sujeitos. Aqui entende-se que a arte e o espaço extra escolar, por estarem aderidas ao contexto
formal, também são esferas potentes.
Outra questão é que só tomam parte da ação os grupos os quais os professores de turma,
no início de ano, apresentam interesse. Assim, de forma alguma há no deslocamento da escola
ao museu um sentimento de perda de tempo ou de conteúdo, pois o facilitador compreende
naquele movimento uma extensão do espaço de aprendizado. Ao mesmo tempo é dada a
oportunidade àqueles professores, já há tempo matriculados na rede pública, de fugirem àquele
instinto de preservação e embrutecimento de metodologias. Renova-se assim a crença numa
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contínua revisão dos processos de ensino, que muitas vezes é abandonado pelos educadores que
poder público negligencia e pela realidade castigada com a qual eles têm que lidar. E sendo a
atividade uma opção que se tornou parte integrante da “grade escolar”, os estudantes têm a
oportunidade de reconhecer e fazer uso de um espaço comunitário que ou desconheciam ou
ignoravam como possibilidade de ressignificação do processo e contexto formativos.
Se durante os encontros do Letrarte os educadores e educandos marcam presença, o
mesmo acaba acontecendo em outros momentos: quando desejam dar uma aula a céu aberto ou
aproveitar o jardim da casa-museu para uma confraternização ou lazer da turma, a Chácara do
Céu abre suas portas para recebê-los, reiterando seu lugar como uma área de vivência da
comunidade.

Figura 18 - Visita de turma da Educação Infantil ao Museu Figura 19 – Confraternização de fechamento do semestre com
da Chácara do Céu em 08/11/2013. Na imagem interagem turma 1302, após atividade, no jardim do museu.
com a obra "O Mágico" do artista carioca Pedro Grapiúna.

O acesso a esse outro lugar de aprendizado a partir da arte, também colabora para que
os pais ou responsáveis daqueles alunos tomem conhecimento, passem a frequentar o museu e
entender nele um espaço de relevante importância na formação de seus filhos. Ao final do ano,
quando é elaborada uma exposição com obras compostas pelos estudantes durante os encontros,
na qual eles mesmos selecionam, nomeiam e apresentam seus processos, evoca-se o ideal de
comunidade educativa ao reunir familiares, professores, estudantes, os funcionários do museu
e os visitantes que lá estão para prestigiá-los.
Ali todos passam a se sentir pertencentes não só do percurso formativo daquelas
crianças, mas da criação de um processo educativo que congrega diferentes esferas e dá
concretude ao que se aprende. Não só como espectadores daquele ambiente, aqueles jovens
passam a imprimir no espaço a sua própria marca e, transversal à sua escola, têm um museu
para chamar de seu.
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Entrelaçados, escola e museu assumem contornos que fogem a seu lugar comum sob os
olhos de quem os frequenta. Quero dizer que deixam de se resumir ao papel que lhes é atribuído
e, para além dele, buscam alcançar novos parâmetros para se constituírem instancias educativas
de maior potência. De fato, não há uma contrapartida financeira ou publicitária que faça dessa
ação uma necessidade institucional. Ela é resultado único da força de vontade e ímpeto das
equipes das duas casas que almejam ampliar os universos possíveis daquelas crianças – e delas
próprias – que passam a se aventurar de uma maneira muito particular naquele novo contexto.
Nessa interim, menos que apreender um conhecimento externo a elas, são levadas a expor
conclusões e traduções individuais daquilo que observam e vivenciam.

4.2. A ESCOLA SESC DE ENSINO MÉDIO: TEATRO EM REDE DE DENTRO PARA
FORA

Contando como uma das disciplinas de artes no currículo da Escola SESC de Ensino
Médio, o teatro é uma das principais atividades artísticas ali desenvolvidas. Não só como
disciplina, ele é parte integrante da rotina sob a forma de espetáculos, oficinas e vivências
promovidos pelo Espaço Cultural Escola SESC que funciona dentro do campus.
A instituição construída e financiada pela Confederação Nacional do Comércio e em
funcionamento desde 2008, seleciona a cada ano cerca de 170 jovens de todos os estados do
país para ali residir e estudar gratuitamente pelo período de três anos. Localizado na cidade do
Rio de Janeiro e funcionando sob o regime de bolsas, o projeto agrega ao eixo pedagógico e
residencial as atividades culturais promovidas pela Assessoria de Cultura, incentivando a
participação dos estudantes.
Nesse projeto, espelhado em outros já realizados em Cuba e nos EUA, os estudantes
vivenciam o espaço escolar como casa, e assim sendo, necessitam de um lugar que agregue
aspectos da vida extraescolar ao espaço de convivência. A presença do edifício teatral e dos
laboratórios de arte é parte importante nesse contexto. Os estudantes, fora e durante o horário
de aula, têm a possibilidade de realizar uma confluência entre aquilo que desenvolvem em sala
ou na pesquisa acadêmica com os materiais de caráter cultural e artístico ali promovidos.
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Atendendo não só aos alunos e servidores (residentes ou não), o Espaço Cultural Escola
SESC possui uma política cultural que o portão escolar às comunidades do entorno
(Jacarepaguá, Cidade de Deus, Barra da Tijuca, Gardênia Azul e outros bairros da zona oeste
do Rio de Janeiro). Essas atividades possibilitam o acesso e desenvolvimento de ações culturais
e artísticas tanto dentro como fora da escola, além ampliar a rede de sujeitos que acessam e
contribuem para construção do espaço educativo e social.

Figura 20 - Espaço Cultural Escola SESC.
Fonte: www.escolasesc.com.br

Figura 21 - Apresentação do espetáculo "Este título foi
censurado", realizado por estudantes da ESEM no palco do
Espaço Cultural Escola SESC, em novembro de 2014. Foto: João
Pedro Pina.

Com uma programação permanente, os estudantes têm a possibilidade de trocar
experiências com a população da cidade que acessa a escola. Seja por meio dos cursos e projetos
sociais na área de cultura, arte e educação de caráter gratuito, seja por meio de eventos, palestras
ou espetáculos trazidos de todos os cantos do país. Incentiva-se também o acesso a outros
espaços da cidade por meio das atividades estendidas para fora da escola.
A parceria criada com outras instituições de formação (formais ou não), como é o caso
das escolas de rede municipal atendidas por projetos internos, como o Escola Vive Cultura,
contribui para que mais sujeitos tenham acesso às atividades ali promovidas. Por meio do
oferecimento de transportes ou oficinas, viabiliza-se a noção de que os espaços escolares
deixam de servir somente àqueles que o compõem internamente, mas também aos que estão ao
seu redor e agora passam a ser parte integrante.
No que toca as aulas de artes dentro do currículo, os estudantes das três séries do ensino
médio têm no decorrer da vida escolar o contato trimestral com as modalidades teatral, musical
e plástica. Assim, uma vez a cada ano eles desenvolverão aspectos gerais de cada uma dessas
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artes, tendo uma abordagem diferenciada do conteúdo das linguagens artísticas em período
escolar. Se usualmente tende-se a trabalhar somente uma das disciplinas ou realizar uma leitura
teórica da História da Arte, aqui os estudantes não só vivenciam o conhecimento na prática,
como exploram a especificidade de cada uma dessas linguagens.
Além disso, parte das atividades desenvolvidas no Projeto Social, viés integrante do
percurso dentro da ESEM, fazem utilização das artes cênicas e de outras modalidades artísticas
(como o graffiti, a literatura ou moda), ou mesmo pelo esporte, gastronomia e comunicação
social, como mote e mediador de suas ações. Postas em prática aos sábados pela manhã no
formato de grupos de trabalho e fugindo de um caráter assistencialista, as atividades desse braço
da escola operam como mais uma maneira de permitir a troca entre alunos e comunidade do
entorno na criação de “condições socioeconômicas e ambientais” que os figurem agentes
culturais no espaço que habitam.
Há ainda, por meio dos laboratórios do UZINA, oferecidos à comunidade escolar e
extraescolar, mais uma possibilidade de acessar a linguagem cênica como forma de expressão.
São exemplos de cursos Cia. Teatral, Teatro (Iniciante, Intermediário e Avançado), Teatro
Musical e Escrita Dramatúrgica. Ali os estudantes mais interessados na linguagem, além de
conviverem com sujeitos do entorno, podem praticá-la de maneira mais aprofundada.
A troca também surge em outras condições, como no final do ano de 2015, quando foi
produzido pelo Espaço Cultural o Festival P.E.R.I.F.É.R.I.C.O. Ao receber alguns grupos e
artistas de outros estados do Brasil e, especificamente nesta edição, da Bolívia, mediou-se pelo
período de uma semana uma série de intercâmbios nas áreas do teatro, artes plásticas e música.
Foi possibilitado a alunos que participavam das oficinas a convivência e criação junto aos
núcleos de trabalho. Experimentando uma permuta das linguagens, foram apresentados ao final
do processo uma série de materiais (entre cenas, performances, pinturas e uma vivência
musical) que traduziam o atravessamento dos estilos trazidos por cada um daqueles coletivos.
Destaco a performance realizada entre o estudante primeiranista Pedro Augusto e a artista
carioca Nina Benchmol, na qual ambos se pintavam, resultando, ao meu ver, numa espécie de
libertação dos seus tipos de arte. Especialmente nessa apresentação, visualizo de certa maneira
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uma tradução concreta desses sujeitos “de dentro e de fora da escola” que se conduzem à
transposição de fronteiras.

Figura 22- Pedro Lucas e Nina Benchmol durante finalização da
residência artística promovida pelo Festival P.E.R.I.F.É.R.I.C.O.
do Espaço Cultural Escola SESC, em outubro de 2015. Foto: João
Pedro Pina.

Figura 23- Encontro das residências de Teatro, Música e Artes
Plásticas durante o Festival P.E.R.I.F.É.R.I.C.O. do Espaço
Cultural Escola SESC, em outubro de 2015. Foto: João Pedro
Pina.

Também como atividade de lazer, fruição e, concomitantemente, de educação daqueles
sujeitos, não só como atores, mas espectadores, o oferecimento de espetáculos artísticos dos
mais diversos gêneros é constante na programação do espaço e também pode funcionar como
mote de discussão para as disciplinas do eixo pedagógico. Esse intercâmbio, que pode se dar
entre todas as áreas, permite que a escola ponha em prática por meio dos seus alunos a
construção de um conhecimento menos compartimentalizado e que conversa diretamente com
o que o filosofo e pensador francês Edgard Morin, um dos consultores do projeto, defende como
transdisciplinariedade. Em suma, esse conceito exprime a ideia de um conhecimento que
extrapola a separação entre disciplinas e ciências, de tal maneira que desvela seus limites.
Desconsidera-se uma hierarquia de especificidades por um saber construído em rede.
A “Escola Aberta”, evento produzido anualmente por todos os setores da escola, tornase também um catalizador direto à abertura do campus para visitantes que desejam conhecer o
funcionamento do projeto e ter contato com as diversas pesquisas e trabalhos ali desenvolvidos.
Com acontecimentos artístico-culturais, científicos e expositivos, os estudantes compõem um
quadro de atividades voltadas ao público externo. Lembro que quando aluno do primeiro ano,
em 2008, sob orientação da então professora de teatro Luiza Silveira, pude criar junto a outros
cinco estudantes e amigos esquetes que representavam a poética que envolve o ensino das artes
na ESEM. Ainda em seu começo, a Escola SESC dava seus primeiros passos e nos urgia
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compartilhar aquela experiência. Nomeamos o grupo de “Caixote Preto” em função dos
materiais de construção que ainda compunham a paisagem da escola, incorporados à sala de
teatro e com os quais convivíamos diariamente. O espaço e seus sujeitos se mostravam
claramente em fase de fecundidade e descoberta.

Figura 24 - Grupo "Caixote Preto" durante Escola Aberta, segundo
semestre de 2008. Acima. Luiz Rates, Gustavo Henrique
Wanderley, Jussara Jardim, Lucas Ferrazza. Abaixo. Bianca
Sampaio e Bianca Damaceno.

Figura 25 - "O Pastelão e a Torta", espetáculo encenado por
alunos durante o Dia das Crianças do Projeto Social ESEM, na
comunidade dos Bandeirantes e no campus da escola, em outubro
de 2010. Esq. Carlos Gilberto, Gustavo Henrique Wanderley,
Morgana Almeida e Felipe Dias.

Com isso é dado a ver que a vida residencial e acadêmica desses jovens está sempre
preenchida por atividades de cunho artístico, inclusive teatral. Estando presente tanto no eixo
curricular exigido na base nacional como em mais de um componente do currículo diversificado
oferecido pela instituição, o teatro se mostra essencial na criação de tramas de conhecimento
postas no ambiente escolar em si e com o entorno.
De maneira geral, o contato com a linguagem deixa de se resumir a uma disciplina da
grade. Considerada como componente curricular passa-se a concebê-la como algo de relevância
no processo de aprendizado e possibilita que, tanto os que por ela se interessam, quanto os que
a desconheciam ou negligenciavam, tenham, a partir do contato, uma noção básica de sua
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natureza. Ao mesmo tempo, o teatro passa a constar como meio de relação entre os diferentes
sujeitos da escola.

Figura 26 - Leitura Dramatizada de "O Tesouro de Chica da
Silva", de Antonio Callado, realizado pelo Espaço Cultural
Escola SESC, por estudantes do grupo de teatro da escola (então
sob orientação da professora Luiza Silveira), durante a "Escola
Aberta 2010". Na foto, o então estudante Gustavo Henrique
Wanderley.

Figura 27 - ATO - Evento artístico promovido por alunos egressos
em parceria com a Equipe de Artes, estudantes e Gerência de Vida
Residencial, em 2011, na Biblioteca ESEM. Na foto, o então
estudante Emerson Cursino apresenta esquete.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: CONSTATANDO INDUTORES E
PROPONDO ALTERNATIVAS
Ao propor outras maneiras de se relacionar a arte com o cotidiano interno e externo da
escola, o Projeto Letrarte e a Escola SESC de Ensino Médio esboçam exemplos de como a
instituição de ensino pode driblar o cerceamento formativo. O teatro contribui para enunciação
de um processo educativo flexível, autêntico e que combina o conhecimento à constituição de
sujeitos complexos. Assim, que indutores tornam essas ações experiências mais aproximadas
das características que o Teatro em Comunidades propõe, no sentido de contribuírem para uma
educação emancipatória?
Há uma série de pontos de partida que nos permitem visualizar ao mesmo tempo nessas
práticas uma desconstrução do formato escolar usual e o reforço de que a educação não formal
pode atuar não só como complemento, mas parte importante do processo educacional. A
começar pelo ímpeto dos professores ao desenhar uma sala de aula na qual os estudantes sejam
parte essencial na construção do conhecimento.
Se no projeto de extensão os licenciandos ainda se veem diretamente em fase de
aprendizado, as professoras da Escola Municipal Machado de Assis encontram no projeto
sugerido pelo museu um estímulo a seguirem revendo suas metodologias de trabalho. Na troca
com os estudantes e outros agentes educacionais, a figura do educador pode projetar no seu
ofício um mergulho constante ao desconhecido. É nesse olhar que se deixa de observar seus
aprendizes como tábulas rasas ou figuras que devem passar por um mesmo caminho didático.
O contato com o diferente se torna essencial. Se cada sujeito e, portanto, cada turma assume
necessidades e contornos próprios, a maneira de impulsionar a curiosidade também deve ser
mutável. A mutabilidade da estrutura é o que prevê conhecimentos e indivíduos em
metamorfose.
O respeito por essas individualidades em comunhão colabora para que não haja exclusão
ou negligência dos estudantes, por parte do professor, de outros educandos ou de qualquer
sujeito que participe direta ou indiretamente daquele espaço de aprendizado. Aí se incluem
parentes, funcionários da escola e população que a rodeia.
A apropriação de questões do cotidiano extraescolar, tal como faz o Teatro em
Comunidades ao mediar discussões a partir do jogo teatral e do espetáculo de final de ano,
propõe pelas outras esferas da vida um estímulo e sentido confiados ao percurso educativo. Se
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a escola tenderia a ser um ambiente no qual são postos frente a frente conteúdos que muitas
vezes não coincidem com questões do nosso dia a dia, a arte teatral passa a ser superfície de um
discurso que nos afeta. Assim, se há ponte entre o processo de aprendizado e o sujeito, bem
como se o conteúdo está inscrito em uma realidade, passa-se a dar um impulso à curiosidade
pelo que se aprende.
Passível de captura sob infinitas maneiras, o conteúdo pode enfim tornar-se
conhecimento. O auxílio do teatro na transformação desses dispositivos de aprendizado em algo
que, traduzido no mundo, é capaz de mudar o contexto interno e externo à escola, também
auxilia o sentimento de pertencimento, inclusão e constituição desses sujeitos. Paralelamente,
esses três projetos revelam a leitura e criação de materiais artísticos que contribuem para a
ressignificação do mundo e da escola para os sujeitos que aprendem/ensinam. E, justamente por
fazerem uso da linguagem teatral, reforçam o questionamento das estruturas fixas.
O prazer na troca também é elemento essencial na relação teatral em si, como na maneira
de manter viva a dinâmica de aprendizado. É o encontro, o debate e a proposição de caminhos
entre os agentes diretos e indiretos na criação do conhecimento, que mantém arejada e em
movimento a rotina dentro do espaço escolar. Na forma de avaliações em grupo, na conversa
de corredor e durante a própria aula, esses retornos e proposições reiteram a adequação de cada
ação aos seus sujeitos. “Ler com os outros: expor os signos no heterogêneo, multiplicar suas
ressonâncias, pluralizar seus sentidos. Frente à homogeneidade do saber que restringe a
diferença, a heterogeneidade do aprender que produz a diferença” (LARROSA, 2015, p.143).
O mesmo se dá pela variedade de ambientes nos quais o aprendizado é exercitado. Se o
Teatro em Comunidades propõe os Encontrões, saraus e saídas rotineiramente, o Letrarte já é
em si a diversificação do espaço da aula. A rede de oficinas, espetáculos, projeto social e a vida
residencial na ESEM também seguem essa proposição de respiro, pelo qual a escola não serve
ao fornecimento, mas à (con)vivência direta com o aprendizado. Ali, o “espaço do
conhecimento” toma a forma de um caleidoscópio que engaja experiências diversas da vida e
ressignifica a ideia de escola, confundindo-a com casa, ócio, lazer e trabalho.
Os jogos teatrais que compõem o momento dos encontros já são bastante “pano para
manga”. A demanda por especificar uma série de conteúdos no currículo escolar torna árduo e
complexo estipular funções pontuais que legitimem o ensino do teatro. A certeza que a
variedade de habilidades, técnicas e diálogos que podem ser desenvolvidos a partir dessa
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linguagem, e a maneira que o jogo teatral está sempre passível a novas contextos e
desdobramentos, colabora para que, na escola, a presença desse ramo artístico potencialize o
debate sobre a revisão do modelo educacional.
É óbvio que na incerteza e na abertura para o desconhecido, os grupos de educadores e
educandos devem estar sempre atentos aos obstáculos. De maneira alguma deve-se confundir a
flexibilidade com um processo imune de planejamentos, avaliações qualitativas e sem o qual
haja diálogo entre os participantes. Esses três projetos, cada qual a sua maneira, reforçam a
necessidade de uma série de etapas e momentos que circunscrevem o da aula. Ao mesmo tempo
em que a tornam um ambiente potente e acessível para a formação daqueles sujeitos, dão solidez
e coerência ao encontro.
As três propostas atribuem caminhos externos, internos e concomitantes à esfera escolar,
mas de maneira nenhuma compõem uma receita. O fato da principal demanda da educação não
formal ser o contato direto com contexto em que são praticadas, é um aspecto basilar pelo qual
a escola possa espelhar sua revisão. Sendo uma das principais demandas estreitar os laços ali
estabelecidos com a vida em comunidade, o dispositivo teatral e a educação não formal se
permitem corporificar antes pelas demandas locais do que por mecanismos pré-estabelecidos.
São postos em jogo os sujeitos antes de qualquer imposição de fórmulas ou métodos específicos
de traduzir conhecimento. E se a tentativa de restituir a nós nossa esfera humana passa pela
produção de experiências, sendo estas imprevisíveis e essenciais, é demanda de qualquer espaço
educativo fugir da ideia de capturar, modelar, determinar ou docilizar indivíduos despregados
de si mesmos, em prol de um processo que não lhes diz respeito.
Essa responsabilidade de escuta é, ao mesmo tempo, una e múltipla. Em unidade, pois
esses processos propõem questões que, na busca por respostas, descobrem novos
questionamentos e propulsionam curiosidade por respondê-los. Ali se pensa conjugado a partir
de motes que interessam a todos e dá sentido à experiência de aprendizado. Seja pelos exemplos
ou pelas possibilidades que eles almejam, se voltam a um coletivo que as lê em conjunto, em
comunidade. Na multiplicidade, porque cada qual traduz e redobra à sua própria maneira os
questionamentos. “O comum [...] é, assim, comunidade de diferenças ou, estritamente, uma
conversação. Mas uma conversação que tem também a sua face silenciosa, reflexiva, solitária”.
(LARROSA, 2015, p.143)

59

Quando o teatro (junto à dança, à música e às artes plásticas) passa a ser componente
curricular obrigatório na educação básica brasileira, penso que não está imposto pela Lei de
Diretrizes e Bases a anexação de “mais uma” disciplina a ser cumprida pelos estudantes. Reside
ali um gérmen pelo qual as instituições escolares podem se permitir mudar.
No caminho oposto a toda essa capacidade de gerar experiências, pode-se citar maneiras
rasas pelas quais é feito uso dessa linguagem: o teatro reduzido a um mecanismo para perda de
timidez, como terapia; no qual se reitera a lógica de palco/plateia, profissional/amador; onde o
espetáculo de final de ano é figura principal e pretexto para todos os encontros e não o resultado
de um processo rico de convivências e comunhões; instrumento que reforça a divisão de
estudantes entre aqueles que protagonizam e aqueles que figuram no espaço de aprendizado,
seguindo a lógica da meritocracia, e assim dando mais atenção a uns que a outros; quando a
aula, desprendida de conteúdos mais subjetivos que práticos, é composta por jogos
desvinculados de discussões e “porquês”; quando a capacidade lúdica e de lazer que podem
catalisar debates são trocadas por um filme passatempo. Esses apontamentos podem ser vistos
como maneiras pelas quais se colabora com um dispositivo escolar que prevê objetos a serem
estudados, seus funcionamentos e suas aplicações, e que confere ao teatro, senão funções
específicas, a expectativa de uma falsa libertação criativa.
Ao servir como contradispositivo, é preciso que ele seja “o lugar do perigo, porque aí,
fora do mundo seguro e insignificante [dessas] salas de aula, não valem as seguranças da
verdade, da cultura, do saber, do sentido” pré-concebidos. A sala deve ser colocada como
espaço intersticial entre a vida dos sujeitos, a arte, a escola e a comunidade. No qual se dá a
ver a experiência não como resultado de algo fixado, mas como atmosfera da qual podemos
pincelar conteúdos, criar conhecimento e produzir signos.
Se todas as matérias colocadas em pauta na escola propuserem esses e outros debates
catalisados pela natureza teatral e pelo investimento da educação não formal, um primeiro e
grande passo será dado para repensar a ideia de formação. É óbvio que há inúmeros debates
que questionam a validade da dinâmica e organização escolar brasileira: a remuneração salarial
dos professores, o sucateamento dos edifícios públicos, o desvio de investimentos, o caráter
tecnicista de ensino, a violência social com a qual convivem os jovens, formam uma rede
complexa de propósitos que desestimulam a crença na educação.
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Os exemplos trazidos buscam contornar essa realidade bruta de maneira bastante
satisfatória, e o fazem valendo-se da presença enigmática do teatro no ambiente de formação,
que escapa compreensões unívocas e determinadas dos saberes e sentidos que pode lançar. Na
medida em que ele cria uma ponte entre a instituição escolar e a vida como um todo, ele inquieta
a presunção de saberes fechados e a nossa vontade de aprender, coloca em questão o lugar em
que é erigido e está sempre passível de fugir às funções que o reservamos em prol de responder
a novas organizações. E não porque o faz sozinho, mas por ser induzido pela sede de mudança,
vontade de se relacionar com o mundo, de transformar a hegemonia de um modelo em um
espaço efetivamente político e diverso, que inquieta educadores e educandos.
Fugir a um método de ensino e a compreensões limitadas sobre no que consiste o ensino
teatral de maneira alguma tem a ver com uma prática anárquica. A espontaneidade
potencializada pelo encontro teatral evoca sim uma seriedade e estruturação indispensáveis não
só a uma apreensão significativa, mas ao uso subjetivo dos conteúdos ali moldados.
Por mais que inscrita em um espaço formal de educação, a teatralidade pulsante na sala
de aula reforça que o processo de formação (imbuído de debates coletivos e da construção de
personalidades) não se limita aos anos e às paredes da escola. A conversa com o âmbito tido
como não formal expõe, indispensavelmente, que estamos em constante mutação. Uma
mutação baseada no encontro com o outro. Seja onde for.
É nesse encontro, nessa troca de experiências pela palavra e pelo corpo, que o espaço
escolar visualizado pela prática do teatro permite a continuidade de nossas histórias e
subjetividades entre nós. Se o fato da contemporaneidade nos impor mais e mais dispositivos
que tendem a nos anular como sujeitos, não só o espaço escolar como locus da educação, mas
qualquer instância que se propõe educativa pode dar lugar a um mecanismo humano que segue
no caminho oposto. Não no de docilização e imposição de modos de operar o mundo. Modos
esses que refutam inclusive nossa possibilidade de compormos indivíduos passíveis de
experiência. Mas naquele que impulsiona o diálogo entre o próximo e o distante, entre o passado
e o presente, entre o eu e o nós.
Não mais cindidos, mas em confluência, seja com o outro, seja conosco, o encontro com
a vida passa a ser na transposição desses abismos que tendemos a tornar análogos a nossa forma
de interpretar a História (de figuras pontuais, heróicas e meritocráticas), de perceber e reiterar
o mundo em compartimentos e castas.
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Se nesse contexto estamos impossibilitados de atravessamento por qualquer espécie de
experiência, isolados por um tempo verborrágico e incompreensível, em que tudo nos passa
sem afetamento ou sentido, ainda é possível instaurar momentos de percepção. E se o teatro nos
proporciona esse estado então as alternativas são infinitas. Não simplesmente destruindo a
escola como fruto de um processo sem volta, mas levando-a a um nível em que o tempo passe
a nos dizer algo.
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