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INTRODUÇÃO

“Teatro se relaciona com a aprendizagem? Com o
conhecimento? Com a liberdade? Com a cura? E por que o
teatro? Talvez por significar uma prática que surge juntamente
com a humanidade e que se aprimora com o surgimento da
linguagem. Pode-se dizer que a estrutura do pensamento é
cênica e, assim, que a memória é cênica, que o sonho é
cênico, que a brincadeira da criança é cênica.”
Libéria Rodrigues Neves

O documento, apresentado a seguir intitulado “Endereçamento Teatral:
Diálogos entre Pedagogia do Teatro E os Valores Culturais dos Educandos”, foi
orientado pelo Professor Dr. Luiz Cláudio Cajaíba e concerne em reflexões a
respeito da sistematização de uma proposta didática, aplicação e análise de
vivências em educação no âmbito da Pedagogia Teatral. A decorrência deste
trabalho destina-se à obtenção do grau de Mestre pelo Programa de Mestrado
Profissional em Artes - PROFARTES, vinculado ao Instituto de Humanidades, Artes e
Ciências Milton Santos – IHAC, da Universidade Federal da Bahia - UFBA.
O produto deste trabalho é fruto de uma proposta de aplicação de processos
em teatro-educação na Escola Municipal Governador Roberto Santos – Robertinho,
situada no Cabula em Salvador. Por meio de atividades projetadas para o ensino
formal de teatro, ou ainda, oficinas teatrais, ocorreram pesquisas documentais e de
campo, sistematização de dados entre outras ações de cunho interventivo. A
instituição citada anteriormente trata-se da escola onde atuo como professor de
teatro, no diurno, sendo que as ações mencionadas foram desenvolvidas com os
alunos do Fundamental II, objetivando sistematizar uma proposta didática, para o
ensino de Teatro, endereçada a partir dos valores culturais dos educandos dessa
instituição.
Assumindo esse objetivo central busquei:
 Compreender, registrar e analisar o meu processo pedagógico como
professor de teatro no ensino público formal na aplicação de uma proposta

5

metodológica que utiliza os valores culturais dos educandos;
 Estimular a expressão e representação de ideias, emoções e sensações por
meio da articulação de poéticas pessoais, desenvolvendo trabalhos
individuais e grupais;
 Proporcionar aos participantes a improvisação e construção de um percurso
criativo articulado à percepção, imaginação, memória e sensibilidade partindo
dos elementos teatrais e de seus valores culturais;
A finalidade dessa sistematização foi desenvolver o favorecimento e a
partilha de valores culturais estudantis na prática educativa em teatro no Robertinho,
fortalecendo as múltiplas identidades da comunidade escolar, estreitando laços
afetivos e pedagógicos, que resultaria na amplitude de convivência social e
consolidaria o sentimento de pertencimento e valorização de aprendizagens do
cotidiano dos educandos. “Para o aluno, a aprendizagem acontece no entorno vital,
através de todas as experiências vivenciadas. Acontece nas ruas, nas ladeiras, nas
escadarias, na Lan House, na praça, na televisão, no ônibus, na praia, nas relações,
na escola [...]” (MENDONÇA, 2009, p.31).
As bases de sustentação que alicerçaram esse relatório estão na
apropriação das seguintes categorias conceituais: (a) Valores Culturais; (b)
Pedagogia Teatral e; (c) Endereçamento. Que objetivaram entre outras questões,
refletir sobre as repercussões das intervenções artísticas no processo formativo e
cultural dos sujeitos que vivenciaram/construíram essa experiência-ação. Realço
alguns autores, fontes de inspiração que viabilizaram a construção desse trabalho,
que são eles: José Pacheco (2012) para amparar as questões discutidas em torno
dos Valores; No campo da Educação, Paulo Freire (1987) base para a dissolução
dos conceitos de uma “educação bancária”; Augusto Boal (2008) com os princípios
fundantes do Teatro do Oprimido para preparação corporal e cênica do processo;
Célida Mendonça (2009) para refletir sobre alguns aspectos estruturantes do ensino
formal de Teatro e o seu percurso pedagógico; Elizabeth Ellsworth (2001) nas
contribuições sobre os modos de endereçamento, entre outros autores.
Nessa experiência, as surpresas foram inevitáveis e como todo processo
pedagógico o percurso inicial foi alterado, revelando verdadeiramente a flexibilidade
dos planos e metas estabelecidas. Neste trabalho pretendo trazer um relato de uma
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experiência sensível em teatro, descrevendo compreensivamente e reflexivamente a
sistematização de uma proposta de ensino endereçada a partir dos valores culturais
dos educandos na realidade do ensino público. Com esse intuito imergir na pesquisa
ao longo de 6 bimestres – o último bimestre de 2014 e os quatro bimestres do ano
letivo de 2015. Atuei no ensino formal de teatro no 8º ano e 9º ano. Tínhamos um
encontro semanal de duas aulas de cinquenta minutos cada, totalizando cem
minutos semanais, o que compreenderia a mais ou menos cinquenta e cinco horas
ao longo de um ano letivo.
As atividades desse período consistiram em oficinas de criação dramatúrgica
em vídeo, composta por estudo de roteiro, fotografia, dramaturgia e criação de stop
motion; oficinas de máscaras, objetos cênicos e oficina de maquiagem, compostas
respectivamente

por

técnica

de

papietagem

e

experimentações

artísticas;

construção de cenas coletivas a partir de jogos teatrais e dramáticos legitimando um
processo colaborativo de criação cênica; visita ao edifício teatral e apreciação de
espetáculos e montagem didática; que além da apropriação de signos teatrais,
consentiram aos educandos a postura de protagonismo juvenil e criação em arte,
respeitando e agregando a sua cultura cotidiana e local aos saberes escolares.
Nas seções que seguem apresento o processo formativo em arte dos
estudantes, e faço considerações incididas a partir da relação dos partícipes desse
processo investigativo com os objetivos propostos neste documento. Desta forma,
divido o mesmo em 4 seções, assim distribuídas: Na primeira seção intitulada,
“Ponto de Partida: Realidades do Teatro na Educação”, apresento introdutoriamente
as dificuldades do ensino de teatro no modelo atual de escola, mesmo após a
implementação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

(LDB –

9.394/96), estabelecendo conexões com o local onde atuo a Escola Municipal
Roberto Santos – Robertinho. Descrevo a estrutura física e as ações da proposta
curricular descrita no Projeto Político Pedagógico da instituição e ainda refaço os
trajetos do ensino de arte na formação dos educandos.
Na segunda seção, “Categorias Conceituais: Entrelaçando Considerações
em Movimento”, retrato as três categorias conceituais para constituição dessa
proposta didática, destacando primariamente os Valores Culturais. Propositiva
educacional que se distende em ações que valorizam as diversas formas de produzir
o conhecimento em arte, considerando a individualidade, as influências mútuas,
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sociais e culturais dos educandos. Enfatizo posteriormente as contribuições no
contexto da educação do caráter pedagógico do Teatro colocando-o como um
horizonte a ser alcançado para movimentação de estruturas estáticas do ensino
formal. Finalizando essa seção apresento o Endereçamento, conceito este utilizado
nos estudos de cinema para referir-se a relação estabelecida entre o texto de um
filme e a experiência do espectador (ELLSWORTH, 2001) para apropriação e
produção ativa de sentidos relacionados à sua identidade cultural. Apontando o
endereçamento como uma alternativa viável ao ensino de teatro na Rede Pública
atrelada à categoria anterior, a Pedagogia Teatral.
As seções seguintes, “Endereçamento Teatral: A Proposta Didática” e as
“Considerações Finais” sobre o processo ainda estão fase de construção. Mas
poderá ser compreendida com uma riqueza maior de detalhes no sumário descritivo
posto em anexo a este trabalho. De modo que, pretendo respectivamente apresentar
a proposta didática aplicada, bem como o plano de metas, cronograma e
planejamento de atividades para posteriormente introduzir através de relatório
descritivo o percurso criativo de cada ação-oficina-aula, buscando amparar o
discurso com referências teóricas que respaldem cada endereçamento investigado e
proposto. Por fim aspiro trazer um olhar reflexivo do processo e considerações a
respeito dos produtos finais de cada etapa, destacando mais uma vez a importância
de uma educação endereçada aos educandos a partir dos seus valores culturais.
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1. PONTO DE PARTIDA: REALIDADES DO TEATRO NA EDUCAÇÃO

“A idéia é fazer com que o teatro seja um trampolim para ir pra
fora de si e transformar a realidade. O teatro é um treino onde ele
entende quem é o adversário e treina as táticas e estratégias de
luta para aplicar na realidade”.
Augusto Boal

Sou professor há 13 anos, nessa trajetória vivenciei as mais variáveis
modalidades de educação, desde a Educação de Jovens e Adultos em instituições
formais de ensino a educação social em Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público – OSCIP. Todas essas experiências me fizeram crer nas diversas
formas de construir conhecimento além das quatro paredes de uma sala de aula. No
entanto, foram nas aulas de teatro que me reconheci enquanto professorprovocador. A aula de teatro sugere uma relação diferenciada, na qual o educador
deixa de ser o único portador legítimo do saber e passa a ser um mediador, um
provocador. Alguém que oferece possibilidades de construção do conhecimento,
bem como um descobridor e incentivador das habilidades teatrais, ou artísticas,
legítimas e específicas dos educandos.
O Teatro na Educação como área de conhecimento (KOUDELA, 2006) é
uma conquista para esse atual modelo de escola. Muito se publica sobre a
importância do Teatro em contextos educacionais e de fato os princípios
pedagógicos do Teatro traçam relações claras entre o Teatro e a Educação.
Considerando essa arte como uma forma humana de expressão cultural é possível
destacar algumas teorias que amparam a importância do ensino de teatro, como por
exemplo, as abordagens psicopedagógicas, sobretudo de Piaget nos estudos de
Olga Reverbel (1979); Courtney (2001) e sua considerável pesquisa que relaciona
diretamente o Jogo Dramático com o processo criativo e desenvolvimento da
imaginação; O aprendizado da linguagem teatral própria através dos jogos de
improvisação teatral de Viola Spolim (2001); O teatro como ação política, educativa e
reflexiva, presente nas propostas metodológicas do Teatro do Oprimido de Augusto
Boal (2008) diretamente ligado à concepção de “Educação Problematizadora” de
Paulo Freire (1987).
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Sistematizações metodológicas como essas, e outras que não foram
mencionadas no campo do Teatro Educação, servem para legitimar as contribuições
de saberes teatrais nos processos de ensino aprendizagem. No entanto, muitas
evidências ainda atêm e dificultam a sedimentação do teatro no espaço escolar, não
apenas no que se refere às pesquisas teóricas como ao desenvolvimento de outras
práticas.
Na minha caminhada como docente em Salvador desde o ano de 2012
naturalmente foram surgindo inquietudes, algumas dessas por vivenciar as
dificuldades de ser professor de uma Rede Pública Municipal numa das cidades
mais desiguais do mundo (EXAME, 2015). Onde há desigualdade social, claramente
há violência. E a “violência vivida pelos alunos [...] é característica de uma sociedade
excludente, que, infelizmente, muitas escolas ainda ajudam a reproduzir”
(PACHECO, 2012, p. 55). Estas desigualdades são evidenciadas no espaço de
ensino público e somadas as metodologias tradicionais, aulas centralizada nos
saberes do educador, falta de estrutura física nas escolas, a deficiência de material
didático, a falta de merenda escolar com qualidade e tantas outras ausências em
inúmeras outras questões, resultam em algo que não poderia ser outra coisa senão
o fracasso escolar. E aqueles alunos que ainda assim resistem na escola são
vítimas de uma sistemática queda de desempenho com as mudanças estabelecidas
a cada novo governo, a cada nova secretaria, a cada nova meta, a cada novo
projeto elaborado sem o entendimento real das adversidades e necessidades do
ensino público.
Quando trago essa problemática ao meu entorno, a Escola Municipal
Governador Roberto Santos –Robertinho, identifico características fortes, que
corroboram a contradição da lógica contemporânea: se por um lado há progressos
no pensamento crítico social e avanços nas questões tecnológicas, por exemplo, por
outro, as transformações do processo pedagógico seguem na contramão, parecem
não avançar. Isso traz à tona a pobreza da qualidade de ensino e a continuidade em
fracassar pedagogicamente (FORTUNATI, 2009), ratificando a abnegação dos
alunos e dos professores pelos ambientes formais de aprendizagem.
Em relação ao ambiente do Robertinho, esse é constantemente sucateado.
Desde o ano que ingressei na Rede Municipal de Ensino, a escola passou por
diversas reformas que nunca ofereceram melhores condições de trabalho. A última
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começou em 2014 e até o início do último bimestre de 2015 não havia terminado e
não tem previsão de término. As aulas do ano letivo de 2015 ocorreram
simultaneamente à reforma, e além de ter que desenvolver estratégias para lidar
com as dificuldades dos educandos no que se refere ao interesse, foi preciso
disputar a atenção destes com barulho de marretas, furadeiras, maquitas entre
outros ruídos que só contribuíram com o caos instalado a partir de uma infinita
reforma.
Com a reforma em vigor, algumas imagens da escola: objetos inservíveis,
livros didáticos mofados, cadeiras enferrujadas, entulhos e tapumes, todos
espalhados, amontoados e dispostos nos espaços externos da sala de aula, onde
circulam, convivem, machucam-se e brincam a maioria dos educandos.
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Figura 1, 2, 3 e 4: Imagens de uma reforma inacabada.
Fonte: O autor

Nessa estrutura física, também, não disponho de material didático
necessário, de espaço de convivência com qualidade, como também não tenho sala
de aula apropriada para o ensino de teatro, e a única alternativa que resta é a
reorganização do espaço da própria sala de aula, repleta de cadeiras, com a ajuda
dos alunos, compondo assim um ambiente ao menos próximo do ideal, aquilo que
Mendonça (2009, p. 28) destaca como “atmosfera de teatralidade”. Meus desafios
são diários e permanentes, na tentativa de construir atmosferas teatrais ou mesmo
novos olhares sobre o teatro num espaço sem vida, carente de estruturação, sem
empatia, que reflete a distância entre a vida e a arte, e falta de prazer de estar ali,
ora do educando, ora do próprio educador.
No entanto, ainda assim, muitos dos educandos fazem do Robertinho o lugar
do encontro (SILVA, 2014). De rever os amigos, ou mesmo da socialização de
vivências, presente muito mais nas aulas “filadas” do que nas aulas ofertadas. Esse
espaço caótico serve para alguns como espaço de entretenimento, pois, fora a
escola, as igrejas e os campos de futebol de areia e barro, não há nenhum outro
espaço de entretenimento - me refiro a teatros, cinemas, escolas de arte, academias
de dança e/ou espaços de arte semelhantes, no entorno da comunidade escolar.
De um modo geral não há nenhum reconhecimento de produções artísticas
estabelecidas pelos nossos educandos ao redor da comunidade estudantil na
periferia onde está localizado Robertinho. Muitos dos nossos alunos não conhecem
a cidade além da que se mostra na televisão, nunca fizeram outros caminhos além
do trajeto de casa para escola e seu retorno. A maioria nunca foi ao teatro assistir
espetáculos teatrais, e, aqueles que já estiveram num espetáculo teatral, fizeram por
intermédio de ações pedagógicas da própria escola e não por interesse ou gosto
pessoal, como é a relação na ida ao shopping assistir um filme no cinema, por
exemplo.
Além disso, nossos estudantes vivenciam um processo crescente e fora do
controle de corrosão social dos valores somado a desvalorização e destruição do
patrimônio público. O exemplo mais claro são os atos de depredação da escola. As
paredes pintadas na reforma do ano de 2014 já se encontram sujas, riscadas e
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manchadas. Os bebedouros dispostos nos longos corredores que dividem a sala de
aula estão entupidos ou tiveram suas torneiras arrancadas e ainda acontece
arrombamento de portas e furtos constantes de lâmpadas fluorescentes e outros
atos de violência física e moral.
Para Debarbieux (2002, p.18), na escola, as violências se manifestam como
“incivilidades”. Elas são um conjunto de transgressões a uma ordem previamente
estabelecida que acarreta, além dos danos oriundos diretamente do ato infrator, o
sentimento de insegurança, desordem e instauração do caos. De acordo com o
autor, são incivilidades, entre outros, as indelicadezas, os desacatos, a impolidez, as
agressões ao bem estar do outro e da convivência comum e o vandalismo,
comportamentos intencionais ou não, mas que levam à destruição ou à desfiguração
dos ambientes físicos de propriedade pública.
Acredito que essas incivilidades são também o reflexo da perda de
referenciais de valores e de princípios excludentes de uma sociedade desumanizada
(PACHECO, 2012, p.54). Os ataques constantes da própria comunidade estudantil à
escola geram para aqueles que a frequentam a falta de oportunidade em vivenciar
situações dignas de educação. Há também outros casos específicos, que a relação
que se funda entre o jovem e a sua comunidade local limita-se ao ir e vir da escola
para casa, e a “rua” é posta como uma alameda à vulnerabilidade social, que em
alguns casos não deixa de ser verdade e ocasiona a perda de indivíduos para
universo do crime.
Situações de incivilidade refletem também o desamparo do espaço público
de ensino e são expostas nas conversas entre docentes periodicamente em
unidades escolares de Salvador. Aparecem em algumas pesquisas universitárias, se
comprovam nas promessas de melhoria nas eleições municipais, nos discursos
panfletários, políticos, sociológicos e etc; E a busca solitária dos professores por
mudança acaba fortalecendo práticas pedagógicas instintivas de manutenção da
disciplina através de atitudes intimidadoras, e infelizmente isso só contribui para a
consolidação de um espaço castrador (DEBARBIEUX, 2002, p.256)
São essas e outras improváveis situações relacionadas à educação que me
levam a questões como: O que faço é educação? Esse caminho é o certo? Por que
falha a escola? Quais fatores fragilizam as ações educativas pensadas/planejadas
por nós professores para diminuição dos impactos negativos sociais no cotidiano dos
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educandos? Falta identificação dos educandos com a instituição escolar? Como
aproximar os educandos de outros saberes e fazeres em Teatro? Seria o ensino de
Teatro ferramenta para estreitar elos entre a comunidade estudantil e a instituição
escolar? De que forma, se identifico um Teatro distante de realidades estudantis?
Na intenção de esquadrinhar respostas e possibilidades para tais
investigações, me aproximo mais ainda do contexto no qual atuo, onde é
visivelmente possível notar nos corredores e nos pátios uma adolescência, faixa
etária do Ensino Fundamental II, desencantada com a escola e completamente
distante do fazer teatral. Para eles a escola é um espaço antiquado, obsoleto e
chato, frequentado por imposição da família ou para fugir desta. O que é
perfeitamente compreensível, pois o interesse dessa geração ultrapassa a rasa
estratégia de ensino do atual modelo de escola. “A escola já está pronta. Há 50
anos. Mesmo programa, mesmo conteúdo, mesmo livro. Ela está encaixotada, no
formol, porque esse conteúdo morreu. Não tem nada a ver com a vida, a
necessidade, o momento” (ROCHA apud MENDONÇA, 2009, p.20). O público que
frequenta essa estrutura ultrapassada, aqueles que recebem o nome de estudantes,
não acredita nesse espaço como local de aprendizagem. São direcionados pela
atual conjuntura social a infinitas outras novidades extraescolar, e para os
“estudantes” a sala de aula escura, repleta de tradicionalismo, disposta com cadeiras
e lousa não lhe causam fascínio.

Figura 5 e 6: Sala de Aula do Fundamental I e Fundamental II respectivamente
Fonte: O Autor
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Toda e qualquer atividade planejada nesse contexto se dissolve,
concedendo lugar às contravenções sociais como violência, sexo inseguro, drogas e
outros aspectos que abarcam a juventude. Esses enfoques denotam a necessidade
de chamar atenção para discussão da importância de tornar a instituição escolar um
espaço de reconstrução dos saberes por meio da experiência sensível em Teatro,
para o reconhecimento dos Valores, validando a identidade e a cultura dos
educandos. Celso Vasconcellos (in PACHECO 2012, p.7) defende que:

“não é possível pensar com rigor a existência humana sem um
conjunto de valores de referência. Pode-se questionar a relevância
dos valores assumidos, sua consistência ou seu grau de coerência,
mas não sua presença na vida concreta das pessoas.”

É nessa perspectiva dos valores assumidos em concretude na vida
estudantil, que me lancei na investigação de uma proposta didática para o ensino de
teatro, aliciada diretamente com a realidade e situações descritas, mirando não
somente as respostas para a problemática, mas a possibilidade mínima de
mudança, de movimentações, afinal, o conhecimento traz mudanças, movimenta o
indivíduo, e, acredito ainda que o Teatro movimenta realidades. No entanto, não
basta o reconhecimento do potencial educativo e cognitivo do teatro. É preciso
repensar, ou até mesmo entender, os desafios que surgem no ensino do teatro nas
escolas públicas, sobretudo da cidade de Salvador, antes de qualquer coisa, é
necessário conhecer a realidade em que se encontram estas instituições e o lugar
que o Teatro-Educação efetivamente ocupa no espaço escolar.
É do nosso conhecimento, com base nos estudos e nas publicações em
Teatro-Educação no âmbito nacional, que essa linguagem artística tem conquistado
um espaço teórico/prático nas escolas públicas e nos últimos anos tem deixado de
ser apenas um suporte didático de outras disciplinas e aparecido menos ainda como
adereço complementar das festas e comemorações do calendário letivo. (SAMPAIO,
2010)
É evidente que essa realidade também tem nos alcançado, sobretudo após
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os dois últimos concursos realizados pelo município de Salvador para as múltiplas
linguagens artísticas: teatro, dança, música e artes visuais, que oportunizou o
entendimento e a aplicabilidade em educação das especificidades de cada uma
delas. Essa situação é um avanço primordial se for levado em conta que a maioria
das escolas de Salvador está localizada fora do “eixo cultural” onde se encontram os
edifícios teatrais e outros espaços desse fazer artístico, tornando o teatro, na visão
do educando, e de alguns educadores, um espaço deslocado do seu entorno e de
seu acesso cultural.
Sob esse viés, temos a escola, em alguns casos, como o único ambiente
proeminente na formação artística de crianças e jovens, uma vez que, em geral, é o
lugar primeiro em que eles entram em contato com a arte, especificamente com o
fazer teatral, como referido anteriormente. Esse fazer teatral requer uma série de
ações e olhares pedagógicos que ultrapassam os limites geográficos e do
conhecimento histórico, técnico e instrumental tratados no âmbito escolar. E nesse
âmbito escolar caótico qual o coeficiente de qualidade que se pode ofertar no ensino
formal de teatro?
Para romper com a realidade distanciada que o fazer teatral ocupa em
relação ao educando, seja ele criança ou jovem, é preciso mais que estratégias do
professor-provocador, é necessário trazer significado a experiência teatral,
estabelecendo proximidade entre os valores culturais do educando e a linguagem
artística em questão. É preciso ações parceiras com instituições artísticas. É preciso
(re)conhecer o caos das múltiplas realidades de uma escola oprimida por um
sistema de ensino externo. É preciso repensar o currículo que o sistema de ensino
pretende ofertar para legitimar saberes em teatro.

1.1 A Escola Robertinho e o seu Currículo

Apresento nesse espaço a escola na qual foram realizadas as ações dessa
pesquisa, com alunos do 8º e 9º do Ensino Fundamental II da Educação Básica, no
decorrer dos 4 bimestres do ano letivo de 2015, objetivando sistematizar uma
proposta de ensino endereçada aos educandos tomando como fio condutor seus
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valores culturais.
A Escola Municipal Governador Roberto Santos foi fundada como instituição
estadual no Governo de Roberto Santos em 13 de fevereiro de 1979, conforme a
publicação no Diário Oficial da Bahia de mesma data. Se destacou como uma das
principais instituições da Rede Estadual na oferta do Ensino Fundamental, no
entanto, devido as mudanças ocorridas no cenário da educação a partir da
promulgação da L.D.B. de número 9.394/96

que outorga ao Município a

responsabilidade pela oferta do Ensino Fundamental, essa Instituição Pública de
Ensino passou a ser administrada pelo município desde o ano de 2012, ano que
ingressei na Rede Municipal em Salvador como Professor de Teatro.

Figuras 7 e 8 : Calçada externa e Portão de acesso a escola
Fonte: O Autor

Figuras 9 e 10: Portão de entrada e acesso a área interna
Fonte: O autor

17

“Robertinho” foi o apelido dado pela comunidade para diferenciar outra
escola homônima, Colégio Estadual Governador Roberto Santos, cognominado
também pelos moradores da região de “Robertão”. O Robertinho está situado na
Avenida Silveira Martins, bairro do Cabula IV. O Nome Cabula é de origem Congolês
e Angolana, pois a região antes era uma fazenda povoada por negros que tocavam
e dançavam o "kabula", ritmo quicongo religioso que deu origem ao nome do bairro
(NICOLIN, 2007). Este se localiza geograficamente no centro da península
soteropolitana estando à margem oeste da rodovia Salvador – Feira de Santana
chamada de Acesso Norte. Limita-se com os bairros de São Gonçalo do Retiro,
Pernambués e outros conforme figura 7.

Figura 11: Localização do Robertinho no Cabula IV
Fonte: Google Maps

O Robertinho é considerada uma escola de Grande Porte Especial porque
atende a nos três turnos uma clientela de mais ou menos 1.150 alunos. Tem oferta
de Ensino Fundamental I e II no diurno e Educação de Jovens e Adultos no noturno.
É composto por 13 salas de aula, sendo 09 do prédio principal e 04 do pavilhão em
anexo. Possui ainda biblioteca, refeitório, sala multimídia, laboratório de informática,

18

secretaria, sala de professores, diretoria e coordenação. Na área externa é
composto por uma quadra esportiva, sem cobertura, campo de futebol e outros
espaços ociosos. Ao longo do ano letivo desenvolvemos alguns projetos
pedagógicos com base nas orientações da Secretaria Municipal de Educação, mas
possuimos projetos fixos no calendário escolar tais como: Rádio na Escola em
parceria com a Universidade do Estado da Bahia – UNEB, implantado no início do
ano letivo de 2015; Festival de Talentos Estudantis e Gincana Cultural, que ocorrem
desde 2012 respectivamente na semana do estudante, em agosto e no dia da
consciência negra, em novembro.
Ainda sobre o Robertinho, seu quadro é composto por 75 funcionários. Que
se dividem em:
 equipe de gestão: uma gestora e 03 vices gestoras;
 equipe de coordenação pedagógica: 5 coordenadoras;
 equipe docente, 45 professores nas diversas áreas de conhecimento;
 equipe

organizacional

assistentes

e

administrativa:

administrativos,

secretários,
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funcionários

agentes

de

entre

portaria,

cozinheiras e auxiliares de limpeza;
Todos distribuídos ao longo dos três turnos de funcionamento, para tentar
garantir na medida do possível maior qualidade aos estudantes matriculados.
Nossos problemas

não se configuram diferentes das demais escolas

públicas da Rede Municipal e/ou baianas. São situações que remetem à dificuldade
de aprendizagem, à falta de recursos metodológicos e didáticos, abandono dos
alunos, violência, carência de motivação tanto dos educandos quanto dos
educadores, mas, sobretudo a precariedade em vivenciar situações culturais.
Situações conceituadas por Mendonça (2009, p. 85) de “Fome”.

A fome reconhecida nesses espaços não se refere à ausência de um
único alimento. Nem simplesmente ao “corre corre” no horário da
merenda. É fome de imagens, fome de ser bem tratado, fome de
infância, fome de aulas planejadas, fome de reconhecimento, de
socialização, de visibilidade, de valorização, de recursos
tecnológicos. [...] E, sobretudo, fome de cultura, fome de arte, fome
de teatro. (grifo da autora)
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O Robertinho tem fome de iniciativas, de organização, tem necessidade de
valorizar-se, de (re)conhecer-se. Comungando desse pensamento no final do ano
letivo de 2013, as equipes de gestão, coordenação pedagógica e docente
mobilizaram-se coletivamente na construção do Projeto Político Pedagógico –
PPP da Escola Municipal Governador Roberto Santos. O nosso PPP, ainda em
fase de revisão, reúne propostas pedagógicas de ações concretas a serem
executadas durante o ano letivo; e aponta para uma provável mudança quando
considera o âmbito escolar um espaço de formação complementar de cidadãos
conscientes, responsáveis e críticos, que atuarão individualmente e coletivamente
na sociedade. (GURGEL, 2009).
Acredito que ao romper com esta visão que aponta para a escola a total
responsabilidade da formação do indivíduo, visualizamos respostas em outros
cenários, outros espaços como potencializadores de educação. O complementar
assinala, pois, que a escola não é o espaço único de formação dos sujeitos. A
escola sozinha não pode realizar totalmente o processo de formação de uma
consciência crítica, mas ela se torna importante espaço para tal processo por ser
o lugar historicamente visto pela sociedade como espaço de sistematização dos
saberes e, portanto, cabe a ela uma nova dimensão do fazer pedagógico.
Do mesmo modo em que as sociedades não são estruturas estáticas, a
escola também não pode ser. Deve buscar acompanhar o compasso das
modificações da vida social, das demandas desse viver e romper com as
estruturas arcaicas de submissão ao sistema vigente, trazendo a família como
parceira na construção de uma educação mais sólida.

1.2 O ensino de teatro no Robertinho

Quando ingressei em 2012 na Rede Municipal de Ensino de Salvador para
atuar como professor de teatro com a carga horária de 40h aulas semanais assumi
08 turmas do Ensino Fundamental II no diurno. Não complementando carga horária
mínima necessária, e para não ser deslocado para outra escola, a gestão escolar
com amparo da Secretaria Municipal de Educação – SMED, solicitou um projeto
didático para complementação das demais aulas. Na época a SMED consentia ao
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professor de artes e outras linguagens a complementação de carga horária em
projetos na própria escola de sua atuação desde que não ultrapassasse um
determinado número de aulas como uma forma de otimizar a disposição do quadro
de professores, evitando um série de transtornos no deslocamento e lotação dos
docentes que as vezes precisariam ser distribuídos em diversos bairros.
Nesse período assumi um projeto de criação e encenação teatral
frequentado por alunos da instituição em contraturno. Esses, por um critério que
beirava apenas o interesse, se inscreviam e frequentavam dois dias da semana as
oficinas de teatro. Um desejo futuro, que contava com o apoio da equipe gestora e
de coordenação pedagógica, era a criação de um grupo de teatro.
Por sua vez o segundo projeto para complementar a carga horária tinha um
cunho recreativo intitulado de Intervalo Interativo. Consistia em desenvolver
atividades lúdicas, recreativas e show de talentos dos estudantes matriculados no
Ensino Fundamental I. Mediadas por mim e outro professor-pedagogo que se
reversava continuamente, o Intervalo Interativo era feito durante todos os intervalos
de segunda a sexta na intenção de equacionar o alto índice de violência durante o
recreio.
Ambos os projetos foram suspensos em 2013 sem qualquer conhecimento
da eficácia de sua aplicabilidade, quando a nova administração da SMED entendeu
que havia um alto número de professores excedentes na Rede fruto do grande
número de projetos aplicados nas escolas municipais. Para a SMED era necessário
alocar todos os docentes em sala de aula, suspendendo os projetos de artes e
outros com intuito de ter um controle maior do quadro de professores e uma mesma
linguagem em Arte na Rede Municipal de Ensino em Salvador.
Quanto ao ensino formal de teatro, apliquei algumas aulas práticas quando
ingressei em 2012, essas aulas eram ofertadas no ensino formal em duas aulas
semanais em turmas de 35 a 42 alunos. Inicialmente apliquei uma proposta que
pesquisei na graduação, que intitulei de teatro-telenovela1. Por sua vez, essa
1

Experimentações de aulas do Teatro do Oprimido estimuladas a partir das temáticas
socioeducativas discutidas na teledramaturgia brasileira. Essas experimentações foram
aplicadas com jovens oriundos do Ensino Médio da Rede Pública de Ensino na cidade de
Salvador com o caráter de oficina. Dessa vivência resultou a escrita e documentação do
Trabalho de Conclusão de Curso sob o título “Da sala de casa para a sala de aula: Breve
Estudo do Método Boal de Teatro a partir dos Temas Socioeducativos da Telenovela
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proposta no Robertinho não gerou um bom resultado. Não consegui avançar nas
aulas, não houve interesse dos educandos pelas aulas no decorrer do ano letivo,
alguns resistiram às aulas práticas e foram poucos os que se dispuseram a
participar.
Havia nessa resistência dos educandos uma resposta? Por que resistir ao
novo? De acordo com Vieira (2010) “as pessoas podem resistir à mudança por
muitas razões. Há o medo do desconhecido, a insegurança, há comodismo daqueles
que não sentem necessidade de mudança, falta de boas informações, medo de
perder o poder e falta de recursos”. O autor me leva a ideia de que sempre por trás
de uma razão para não mudar, há uma opinião, ainda que essa não seja explícita.
Há nessa forma de pensar uma essência da abordagem construtivista, pois, hoje
percebo que a resistência dos educandos à mudança era uma defesa do seu
espaço, do seu cotidiano, uma defesa desse estado de inércia e que aparentemente
seria ameaçado com aulas extracotidianas de teatro.
É interessante que desde esse fato observo que todos tem uma relação
muito próxima com a arte, ainda que não se reconheçam enquanto fazedores dela,
ou enquanto ser sensível, os educandos de uma forma ou de outra estabelecem
contatos com a arte. A música, por exemplo, ouvem-na ininterruptamente, alguns
cantam em igrejas, outros tocam em grupos de percussão de projetos sociais, há os
que dançam e os que desenham. Mas ninguém faz ou fez teatro. Teatro parece o
mito inalcançável. Lembro-me de uma atividade que fiz no 6º ano, em 2014, e no
meio de uma conversação perguntei onde eles viam arte. E para minha constatação,
ninguém se referiu ao teatro. Na formação desses estudantes pude descobrir que o
contato maior foi com as artes visuais. Todos eles em algum momento se referem ao
desenho, a pintura, o mosaico entre outras atividades notoriamente ofertadas de
maneira difusa, o fazer por fazer, e com toda a precariedade de material didático
existente na Rede Pública de Ensino.
Diante de tal contexto, em 2012, desisti da oficina de teatro-telenovela e
tentei aproximá-los do teatro através de uma estrutura mais teórica e histórica, como
uma forma de apresentá-los a essa linguagem artística. Acreditando que esse seria
Brasileira“. (2011).
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o caminho mais correto, comecei pela apreciação. Levei cenas teatrais em vídeo,
imagens da história do teatro, filmes como “Em busca da Terra do Nunca” (FOSTER,
2004) e “Burlesque” (ANTIN, 2010). Posteriormente trechos escritos de cordéis do
Ariano Suassuna, fragmentos de obras do Martins Pena e alguns poemas de Brecht.
Mas ainda assim me inquietava a inércia dos estudantes.
Não sabia como romper com a resistência física de fazer teatro. Como
estimular aquele corpo engessado dos educandos. O corpo dos nossos alunos
reflete a educação que tiveram nas realidades que o circundaram, refletem “todas as
relações que estabelecem de convivência ou a ausência desta e pelas relações que
se estabelecem em espaços delimitados, como é o caso da escola”. (MENDONÇA
2008, p.49) Às vezes um simples círculo de mãos dadas demora uma eternidade
para acontecer e quando acontece, toca o sinal e acaba a aula.
Posteriormente, em 2013, num dado momento nos corredores da escola,
encontro os alunos sob o efeito viral do “Porta dos Fundos”2.

Identifico nesse

“burburinho” dos alunos um sentimento de apreciação. Diante dos comentários
eufóricos discutimos e fizemos brotar um projeto de roteiros e vídeo, que apliquei
com as turmas do 9º ano no quarto bimestre do mesmo ano letivo. O “Porta dos
Fundos” serviu de inspiração para a execução das atividades e os roteiros e os
vídeos foram construídos, chegando a ser realizada uma pequena mostra em sala
de aula. Foi uma atividade bem produtiva que implicou em resultados significativos
em arte. Mas ainda estava incomodado, e permanecia o desejo de ver esses
educandos produzindo, ensaiando e fazendo teatro.
No primeiro bimestre do ano seguinte, 2014, planejei entre outras atividades
a ida ao edifício teatral. Acreditava que com essa iniciativa de apreciação pudesse
aproximá-los do fazer teatro. Mas não consegui firmar parcerias com instituições
teatrais e na Prefeitura Municipal de Salvador as autorizações para passeios
extraclasses estavam suspensas. Na elaboração dos planos me aproximei das artes
visuais e cada vez mais me distanciava do teatro. Nesse mesmo ano soube da
seleção do PROFARTES e me inscrevi com um projeto inicial que foi alterado até
surgir a atual pesquisa: construir um percurso didático em teatro endereçado a partir

2

Coletivo artístico que produz conteúdo audiovisual em comédia e sátira, voltado para a web
com qualidade de televisão e liberdade editorial da internet.
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dos valores culturais dos educandos. Sobre essa pesquisa, sobre os valores
culturais e endereçamento tratarei na próxima seção.
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2. CATEGORIAS CONCEITUAIS: ENTRELAÇANDO CONSIDERAÇÕES EM
MOVIMENTO

Nessa segunda seção apresento as categorias conceituais dessa pesquisa:
Valores Culturais, Pedagogia Teatral e Endereçamento, atrelando-as numa proposta
didática para o ensino formal de teatro que foi vivenciada desde o ultimo bimestre de
2014 com os alunos da Escola Municipal Governador Roberto Santos – Robertinho,
no bairro do Cabula, Salvador.
Conforme foi exposto na seção anterior, muitas são as realidades que
cercam o educando e o educador na perspectiva de aprender e ensinar ou viceversa. E a maioria dessas realidades na Rede Pública de Ensino em Salvador é
dificultosa, por diversos fatores também elencados anteriormente. Ao sugerir um
ensino de teatro endereçado aos educandos a partir dos seus valores culturais, parto
de um entendimento que contemple o ensinar e o aprender numa visão global.
Quando me refiro ao endereçamento menciono questões de educação com a
perspectiva de destacar a participação destes indivíduos, estudante e professor,
inseridos no contexto educacional nas várias etapas da efetivação dos Pilares da
Educação: “Aprender a Conhecer, Aprender a fazer, Aprender a viver e Aprender a
ser” (DELORS et al., 1998).
Vamos então à primeira categoria.

2.1 A Recíproca dos Valores Culturais

Os valores culturais se desenvolvem na vida familiar, na convivência
humana, no trabalho, nos movimentos, nas organizações sociais e nas escolas. É
uma questão fundamental da sociedade atual, que imersa numa rede complexa de
situações e fenômenos, exige, a cada dia, a interação dos indivíduos para
valorização dos múltiplos valores culturais. Em seu livro, Dicionário de Valores
(2012), José Pacheco aponta para reflexões que expressam, antes de tudo, uma
prática, uma vivência concretizada no âmbito da Escola da Ponte, em Portugal e
outras escolas, inclusive brasileiras que partilham dos mesmos princípios. Assentar
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os valores no cotidiano é necessariamente uma ação do campo da prática e da
vivência.
No Prefácio da obra de Pacheco (2012) o Prof. Celso Vasconcelos ao se
remeter ao objetivo do livro destaca um aspecto muito importante para a construção
dessa proposta didática em teatro, para Vasconcelos (In PACHECO, 2012, p. 7)
nossas escolas sofrem de um grave equívoco: são ricas em “diagnósticos” e “planos
de ação”, mas omissas ou muito frágeis nas questões axiológicas e valorativas.
Sobre o termo axiológico podemos entendê-lo como tudo aquilo que se refere a
um conceito de valor ou que constitui uma axiologia, isto é, os valores
predominantes em uma determinada sociedade (REALE, 1991, p. 131).
Etimologicamente, Reale (1991, p. 131) esclarece que o fenômeno
axiológico não é reconhecido nos registros históricos da Antiguidade Clássica. O
autor aponta que as primeiras noções foram captadas pela civilização grega ao
utilizar o substantivo “axia” – raiz do termo axiologia – para evidenciar o valor, do
ponto de vista econômico, e, somente algum tempo depois, o adjetivo “axios”
substitui o uso do anterior para demonstração de estima e qualidades dos heróis
como a valentia e ou ainda as virtudes dos artistas.

[...] a plena revelação do Valor em seu status epistemológico próprio
(o que marca a passagem do verbo valer para o substantivo Valor) é
o resultado de uma longa experiência mundanal, à medida que o
homem veio adquirindo ciência e consciência do Valor em distintas
esferas de sua faina histórica, no plano militar, no plano artístico e no
plano econômico. (REALE, 1991, p. 136)

Nesse contexto, o valor, ou aquilo que é valorizado pelas pessoas, parte de
uma noção de uma escolha individual, subjetiva e que seria produto da cultura onde
o indivíduo se insere. São desses valores culturais pessoais, construídos pela
realidade que está em torno do educando que me refiro quando reflito sobre valores
culturais. Esse tema surge inicialmente a partir de inquietações cotidianas
observadas nas colocações dos educandos do Robertinho nas aulas ou fora das
salas. Inquietações como:
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“Vixe, lá vem esse professor, só sabe

“Aff que aula chata, me dá sono só de

escrever!”

pensar.”

“Essa escola não tem nada. Não tem

“Teatro? Oxe eu não vou fazer, não vou ser

merenda boa... nada velho!”

atriz!”

“Não professor! Me deixe ‘queto’ na moral...

“Não sei para que @$%¨*`´ eu saí de casa!”

arte não reprova. Então tá tudo certo.”

Falas como essas legitimam as aflições, rejeições e contínuas insatisfações
dos estudantes com as aulas, com a estrutura escolar, com os conteúdos, com a
organização ou modelo atual de escola e também refletem a falta de entendimento e
distanciamento do teatro no contexto da educação.
Fundamentalmente para que essa distancia seja ao menos diminuída é
indispensável por parte do educador, identificar com clareza em que consiste o papel
da escola, e na investigação aqui tratada perceber a especificidade da linguagem
teatral e o seu papel na cultura estudantil, permitindo aos educandos possibilidades
de identificação e apropriação desse tipo de conhecimento na sua vida. Não se pode
negar a essência culturalmente popular do teatro. O teatro é uma arte de princípios
provenientes do povo, que servia ao povo e refletia desde as primeiras civilizações
os valores culturais desses que o representava. E embora tenha deixado de ser tão
popular quando ganhou aspectos aristocráticos (BOAL, 2005, p. 48) e/ou
industrializados, o teatro não perdeu a possibilidade de desenvolver a habilidade da
apreciação e identificação, seja no ato de olhar o outro em cena, ou ver a nós
mesmos, seja na esfera artística, ou no campo da educação.
Fazendo

teatro

ou

assistindo

uma

representação

teatral

ocorrem

reciprocidades. O ator, o professor, o educando ou espectador, percebe o que vê,
identifica-se ou não com que está sendo representado, partilha emoções nessa
identificação, troca experiências e constrói valores culturais e estéticos. Sobre os
valores, eles são absolutamente fundamentais para a catarse, para as relações do o
Homo Sapiens Sapiens, as questões em torno da ética e os processos pedagógicos.
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É evidente que podemos — e devemos — discutir valores. Mas, essa
discussão terá sido tempo perdido se, simultaneamente, não se partir
para a incorporação — ainda que paulatina, contraditória — nas
ações cotidianas, quais sejam, se não se traduzirem em atitudes, em
valores assumidos integral e praxiologicamente pela equipe, uma vez
que sabemos que a transmissão de valores se dá pela convivência,
pelo exemplo, pelo contágio emocional [...]” (VASCONCELOS in

PACHECO, 2012, p. 7)

Corroboro com o autor ao acreditar que são os nossos valores que nos
direcionam, completam-nos enquanto seres humanos e identificam-nos enquanto
indivíduos sociais. Acredito que a escola poderia vir a ser um dos espaços para o
ensino-aprendizagem dos valores, cumprindo, se tratando de educação para a vida
em sociedade, a finalidade do pleno desenvolvimento do educando, seu preparo
para o exercício da cidadania, sua compreensão de mundo mais sensível ou ainda
sua qualificação para o mercado de trabalho.
Quando observo

minha trajetória, os meus caminhos e escolhas

profissionais/artísticas, percebo que estes foram orientados a partir dos valores
culturais que me cercaram ao longo da construção do meu acervo pessoal. Foi
assim na escola, na graduação e tem sido assim na escrita desse trabalho. Com os
educandos esse processo é semelhante, apesar de parecer cliché, é notório que, tão
quanto educadores, os estudantes possuem seu acervo de valores culturais e o
acessam constantemente. E muito da rejeição ao espaço escolar e ao currículo
proposto em teatro, por parte do corpo estudantil, vem dessa insatisfação ou
desencontro com os valores que o cercam.
Para Manuel Fria Martins (2010) os valores podem ser também de ordem
estética, e estes não são sinônimos de um estado social, ou poder aquisitivo, mas
pertencem ou se constroem a partir de processos que se revelam decorrentes da
lógica da evolução social e cultural de um indivíduo estimulada por um sistema
tônico, que poderiam ser as instituições de ensino se estas cumprissem
efetivamente o seu papel. Sendo assim, ainda que se apresente sem mudanças no
tempo e no espaço, o valor estético surge como um processo multiforme e
complexo, manifestando-se, por exemplo, nos acordos entre a apreciação artística e
o fazer artístico vivenciados pelo indivíduo.
Refletir sobre Valores Culturais no modelo educacional é, antes de tudo,
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autenticar os aspectos sociais que estamos inseridos, é desviar-se de situações que
suprimem o entrelaçamento das relações de aprendizagem. No atual modelo de
escola, predomina a hombridade da razão sobrepondo-se à descrições de emoção.
Nessa premissa também está presente o Robertinho, mesmo com todo o esforço do
corpo docente, gestão e coordenação pedagógica em construir um projeto político
pedagógico que contemple a autonomia e protagonismo estudantil, a ausência de
alicerces firmes no âmbito da educação pública acaba por lançar no ralo os desejos
e ideais de mudança de muitos professores, persistindo então o modelo engessado
de escola apresentado na figura 12 .

Figura 12: Modelo Engessado de Escola
Fonte: O autor

Nesse contexto a escola nega a importância de uma educação pautada nos
valores culturais e oferta um currículo descontextualizado e tradicional, promovendo
“a deseducação dos sentidos” (DUARTE JUNIOR, 2004, p.23), onde a prática
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pedagógica exerce a função de manipulação, e suprime as múltiplas identidades,
oprimindo assim a criticidade e a criatividade dos alunos, aspectos de uma
sociedade modernista que reflete a veracidade dos acontecimentos e a exatidão
como primazia dos processos. Esquecendo-se que a arte, o teatro especificamente,
pode consistir num precioso instrumento de reciprocidade para a educação e
(re)conhecimento dos valores e do ser sensível.
Essa reflexão, apresentada na perspectiva de uma educação em teatro
endereçada aos educandos a partir de seus Valores Culturais, reluz a crença
pessoal de que os processos pedagógicos são subjetivos, horizontais e não
verticais, problematizadores e não afixados, dialógicos e não definitivos. Um
processo tracejado pelos ambientes sociais, pela cultura local, mas também da
própria relação do indivíduo. Embasado nessas observações questiono: Por que o
fazer teatral fica subjulgado aos espaços culturais dos grandes centros e distantes
da periferia? Esses centros culturais deveriam difundir espetáculos teatrais como
uma possível alternativa de desenvolvimento do “gosto” pelas artes cênicas nos
espaços escolares? Como tratar de valores culturais, histórias e narrativas pessoais
nas aulas de teatro num espaço tão decadente como a escola?
Vamos à próxima categoria.

2.2 Pedagogia Teatral: Horizontes que se Apresentam

Constantemente tem se discutido sobre o Teatro-Educação como área de
conhecimento (KOUDELA, 2006). E como pontuei na primeira seção, muitos são os
aspectos que ainda limitam e dificultam a sedimentação de pesquisas teóricaspráticas significativas na área. Para Cavassin (2008, p. 40) o termo Pedagogia do
Teatro apresenta a integração entre os pólos de criação cênica e a ciência da
educação. Nessa conjuntura a Pedagogia do Teatro acaba por firmar sua atuação
em Grupos Profissionais, na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e no Ensino
Médio, em Cursos Superiores de Licenciatura e nas Organizações Extra-Curriculares
como o Lazer, Terapia e Saúde e no setor Empresarial. (KOUDELA, 2006). Mas por
que Pedagogia Teatral?
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A Pedagogia é uma ciência e uma arte da educação (PLANCHARD, 1979, p.
11) e tem como objeto de estudo os processos de ensino e aprendizagem. Para
Durkheim ( apud AMADO, 2007, p. 6) “a pedagogia é a teoria prática da educação” e
“ a educação é a matéria da pedagogia”. Na esfera da atuação do ensino de teatro
Maria Lúcia Pupo nos esclarece que “quando falamos em pedagogia teatral estamos
nos referindo a uma reflexão sobre as finalidades, as condições, os métodos e os
procedimentos relativos a processos de ensino/aprendizagem em teatro [...].”
(PUPO, 2007, p. 109). E por esse motivo assumo no decorrer desse trabalho o uso
do termo Pedagogia Teatral. Essa pesquisa é um pensamento sobre os fins, meios,
condições e processos concernentes ao ato de ensinar teatro. É de comum acordo
nos estudos em Pedagogia Teatral que há no teatro a capacidade de desenvolver o
ser humano integralmente reverberando em outras questões além das cognitivas,
pois, “entre as artes, o teatro é, por excelência, a que exige a presença da pessoa
de forma completa: o corpo, a fala, o raciocínio e a emoção”. (NEVES, 2006, p. 23).
De toda sorte, acredito que o conhecimento ou a experimentação teatral
produzida a partir dos valores culturais do próprio sujeito permite a este conhecer-se
a si mesmo, percebendo-se como ser histórico que mantém conexões com o
passado, que é capaz de intervir em situações futuras, que toma consciência de
suas concepções e ideias, podendo escolher criticamente seus princípios, superar
preconceitos e agir socialmente na transformação da sociedade da qual faz parte.
No entanto, mesmo estando o Teatro – Artes como componente curricular
obrigatório, no Robertinho, não há de forma tão presente a construção de saberes
que façam sentido ao educando e retome a sua experiência em arte no que diz
respeito aos valores culturais, inserindo os mesmos na estrutura curricular. Tadeu
Tomaz da Silva (1999, p. 62 a 64) ao analisar a estrutura do currículo escolar cita as
contribuições da “Educação Problematizadora” (FREIRE, 1987) e esclarece que para
Paulo Freire o currículo deveria conceber a experiência dos educandos como a fonte
primária para temas significativos ou geradores. Ao salientar a importância dos
valores dos educandos envolvidos no ato pedagógico e na (re)construção de seus
próprios significados, de sua própria cultura, acredito estabelecer modos de
endereçamento entre a pedagogia e a política, entre a educação e o poder,
problematizando o processo de ensino aprendizagem.
É nessa circunstância e por diferentes gretas que enxergo que ao ensinar
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teatro, estou ensinando o indivíduo a ser um cidadão mais crítico, ensinando a ver
melhor o seu redor, ensinando a ter um alvo a alcançar, ensinando a conter a
violência, enfim, ao ensinar teatro estou afirmando que essa linguagem artística nos
instrui a termos completude e a entendermos a condição de sermos humanos.
Nessa perspectiva o teatro é pedagógico. E discorrer sobre o território da Pedagogia
Teatral – ou Pedagogia do Teatro – constitui em entender, antes de tudo, o que é
ensinar, o que é aprender e como essas tarefas podem ter êxito (ICLE, 2007).
Perceber quem são os aprendizes em teatro no Robertinho quando preparo duas
aulas de cinquenta minutos. Quem aprende nesse processo, eu, enquanto
provocador, ou os educandos enquanto feitores das ações teatrais?
Para Icle (2007) a ação teatral é um “ambiente movediço, disperso, partido,
descontínuo, a sua pedagogia [...] uma desejável ciência do ensinar e aprender
teatro, se torna objeto difícil de ser [...] enquadrado e retido nas fronteiras de uma
arte que insiste em mudar”. Com efeito, pois em teatro não adquire-se um único
método de ensinar e não apresento uma alternativa pedagógica fechada em si, ao
contrário, na mesma proporção que o teatro é marcado pelas diferenças da própria
prática teatral, nos estudos atuais na área da Pedagogia do Teatro encontro diversos
modelos didáticos e relatos de aplicações de atividades que obtiveram sucesso
mesmo numa situação de caos, conforme algumas teorias expostas inicialmente
nesse trabalho. No entanto, Beatriz Cabral (2007) destaca a importância de criar
estratégias nas abordagens pedagógicas para o ensino de teatro que alcance um
equilíbrio entre o fazer e o apreciar. Para a autora:

A ampliação da percepção crítica requer vivências diferenciadas.
Assim, a variedade de abordagens, no percurso das experiências de
teatro na escola, como canal para perceber e aceitar a diferença
pode ser uma meta, além de evitar a reprodução cultural e social de
um modelo específico. O risco de um modelo, no contexto do ensino
de teatro na escola, é o seu gradual distanciamento do fazer teatral
contemporâneo. Este risco pode se acentuar se o professor não se
precaver contra a rigidez e a rotina na adesão a uma metodologia
específica. (CABRAL, 2007, p. 2)

Uma das precauções dentro dessa estrutura arcaica de ensino que está
inserida o Robertinho e muitas outras escolas, seria entre algumas medidas rever o
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próprio modelo de ensino. Avançamos muito, a sociedade progrediu, mas nosso
modelo de escola ainda é do século XIX. Continuamos buscando fórmulas prontas e
propostas mágicas, para vivências de processos pedagógicos.

Sendo que a

pedagogia deve ser desenvolvida como uma prática que permita ao professor
encarar o ato de educar como um empreendimento político, social e cultural
(CABRAL, 2007).
É notório que quando ganha espaço no cotidiano escolar, o teatro, acaba
sendo ensinado de modo incoerente, seja por desconhecimento ou por mero
descuido. Em algumas escolas o teatro é a oportunidade de se produzir grandes
espetáculos, em outras serve como arteterapia para desenvolver habilidades
cognitivas que serão utilizadas pelo educando em outras áreas, como Matemática e
Língua Portuguesa. De um modo geral a arte ou o teatro, sempre é posto no ensino
como o canal para sarar as dificuldades de aprendizado e de comportamento de
alguns estudantes.
A necessidade do Teatro estar na escola e no currículo escolar deveria ser
reflexo do reconhecimento pedagógico dessa linguagem artística como um fim em si
mesmo, e não de ser instrumento para fins de outra natureza educativa. Silveira
(2006, p. 3) ressalta que não devemos encarar a “presença do teatro na escola
como um simples treinamento para o palco”, tendo, exclusivamente, “um enfoque
voltado para a formação de atores e atrizes”. Muito menos com a tarefa de
“promover a desinibição e socialização, procurando motivar os alunos a participarem
das atividades de outras disciplinas.”
Conforme salientam os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s, é
função da escola dar continuidade ao potencial criativo de sua clientela em relação à
arte teatral, uma vez que:

o teatro, no processo de formação da criança, cumpre não só função
integradora, mas dá oportunidade para que ela se aproprie crítica e
construtivamente dos conteúdos sociais e culturais de sua
comunidade mediante trocas com os seus grupos. No dinamismo da
experimentação, da fluência criativa propiciada pela liberdade e
segurança, a criança pode transitar livremente por todas as
emergências internas integrando imaginação, percepção, emoção,
intuição, memória e raciocínio (BRASIL, 1997, p. 57). (grifo meu)
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As atuais pesquisas na linha da Pedagogia Teatral nos levam a crer na
prática de um ensino de teatro dinâmico e em constante trânsito, o que é natural,
afinal o teatro é uma arte que muda radicalmente com o ser humano, pois as
técnicas teatrais são também técnicas de comunicação (SPOLIN, apud CABRAL,
1998). Para Viola Spolin “a existência da comunicação é muito mais importante do
que o método usado. Os métodos se alteram para atender às necessidades do
tempo e espaço” (SPOLIN Apud CABRAL, 1998, p. 3). Trago essas questões para
amparar uma crença: a convicção de que não existe apenas uma única razão ou
caminho para o desenvolvimento do trabalho com teatro na escola, existem várias
possibilidades, várias razões. E as “razões que motivam uma pessoa a fazer teatro e
mantém seu interesse são as mesmas que eventualmente afastam outras”.
(CABRAL, 1998, p. 2)
Quando apresento a Pedagogia Teatral como categoria de suporte à
sistematização dessa proposta didática, faço por acreditar que o processo
pedagógico se dá inicialmente na clareza das escolhas do caminho a ser trilhado
pelo próprio educador. Aquele que orienta os processos de educação, aquele guiará
seus educandos nas descobertas do fazer artístico e, sobretudo, aquele legitima no
contexto da educação a capacidade do teatro em transformar o indivíduo ou o meio
que este está inserido. Confesso que a palavra transformar abre prerrogativas para
interpretações alheias ao que se propõe o ensino de teatro. Por exemplo,
transformar, conforme Dicionário Aurélio (FERREIRA, 2002) traz entre outros
significados “dar nova forma”. Formar não é um termo muito apropriado para a
Pedagogia Teatral, nem para educação. Formar perpassa por conceitos ligados
estabelecer um molde fixo, um protótipo, uma padronização.
Para a Pedagogia Teatral, talvez o termo “movimento” em lugar de
“transformação” funcionasse como o mais adequado e mais útil. É mais preciso
quando se trata de processo educativo falar de movimento. Uma mudança requer
movimento. Educação tem tudo a ver com mudança (ELLSWORTH, 2001, p.41).
Todos os segmentos artísticos, administrativos, sociológicos, ou quaisquer que
sejam as linguagens artísticas não existiriam sem movimento. Ao construir
conhecimentos, criar conexões, (re)conhecer valores culturais, relacionar fatos,
analisar argumentos, duvidar de algumas verdades, descobrir ou inventar outras,
realizamos movimentos fundamentais da Pedagogia Teatral. Entendo o fazer teatral
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como um estado de disposição interior de aprender, de descobrir, de construir.
Estados de permanentes movimentações.
Quando me refiro a movimento me recordo das aulas de Física, dos
conceitos de Inércia que eu estudei na época do Ensino Médio. Movimento Retilíneo
Uniforme, Inércia em repouso, Inércia em movimento, esta por sua vez idealmente
conceituada “ como um movimento uniforme num ambiente sem qualquer resistência
e sem qualquer atrito” (MENDONÇA JÚNIOR, 2015, p. 32) . Por exemplo, uma
pessoa no interior de um automóvel, esta pessoa se move em relação à estrada,
mas está em repouso em relação ao banco no qual está sentada.
Sob um ponto de vista alegórico, para ofertar o ensino de qualidade é
preciso romper a inércia do repouso. A inércia do repouso de um sistema castrador,
de uma escola engessada e de modelos ultrapassados de ensino. E quando existe
deslocamento e esse deslocamento é constante, se faz necessário também energia
para manter o movimento. Poeticamente poderia dizer que o teatro, é indicador de
movimento, funciona como ponto de partida no processo de educação ou ainda uma
energia endereçada aos educandos e comunidade escolar que altera o estado inerte
de uma escola imobilizada.
Sobre endereçamento trato a seguir.

2.3 Endereçamento: Uma coisa de Educação, também de Teatro

O título dessa subsessão é uma referência ao capítulo “Modo de
endereçamento: uma coisa de cinema; uma coisa de educação também” de
Elizabeth Ellsworth (2001, p.7), do livro “Nunca Fomos Humanos no rastro Sujeito”,
tradução de Tadeu Tomaz da Silva. O conceito de Endereçamento de Ellsworth
muito me interessa e como foi exposto é uma das categorias conceituais para
efetivação dessa proposta didática. Mas antes quero passear pelo entendimento de
educação.
O que sempre foi comumente compreendido por educar? Quem educa?
Quem são os indivíduos desse processo? Ao pensar na educação, acredito que esta
não é apenas uma ação de questões pedagógicas, ao contrário, o ato de educar
perpassa por demandas culturais, sobretudo, políticas. Ao educar transmito
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conhecimentos (DUVE, 2012) e imprimo valores, sejam esses de cunho filosófico,
político, sociológico ou teatral. Quando Freire reflete sobre a “Educação
Problematizadora” (1987) ele aponta que a escola ou o sistema de ensino não
modifica a sociedade, mas a sociedade é que pode mudar o sistema instrucional.
Refletindo sobre esse posicionamento questiono o que é problematizar senão
movimentar algo em torno de análises e discussões de aspectos complicados ou
mais difíceis; senão elaborar um conjunto de questões articuladas, questionar ou
inventariar questões provisórias; O que é problematizar senão movimentar uma
realidade estática?
Problematizar a educação é pensar sobre a escola e o sistema educacional
como um espaço de coeficientes de consciência participativa do educando, aquele a
quem se destina a educação. Logo, o Endereçamento, como uma ação constante na
educação, poderia contribuir para revelar a ideologia esquecida de uma educação
materializada a partir da consciência participativa dos saberes do aluno, uma
“Educação Problematizadora”. Encontro nesse aspecto a defesa de que como
professor de teatro, antes de qualquer coisa, preciso, sobretudo na realidade que
está inserida o Robertinho, despertar o interesse e o olhar sensível do meu aluno
para as produções artísticas que o cercam. Se o Teatro não é parte do cotidiano do
meu educando, que o seu cotidiano se revele, ou, seja (re)conhecido enquanto
possibilidade desse fazer teatral.
Posto isso, é preciso então chegar ao conceito de Endereçamento. Apesar
de ser apropriado e desenvolvido para o mercado audiovisual, especialmente o
cinema, o Endereçamento é um conceito que incita considerar as características do
indivíduo-espectador para gerar a identificação nas produções fílmicas. Estas por
sua vez tem a finalidade de serem vistas e entendidas de uma determinada forma.
Assim, “para que um filme funcione para um determinado público [...] a espectadora
deve entrar em uma relação particular com a história e o sistema de imagem do
filme” (Ellsworth, 2001, p. 14). Seus produtores, diretores e roteiristas planejam
como o filme deve ser visto respeitando a experiência do espectador. Essa relação
entre o texto, imagem, hipertexto e a experiência do espectador é chamada de
Endereçamento. E os modos de destinar as ações fílmicas estão baseados no
argumento fundamental, segundo o qual, para que um filme “funcione” para um
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determinado público, o espectador deve entrar em uma relação intimista com o
sistema imagético e a história relatada na obra.
Através do Endereçamento o espectador entenderá o produto a partir de
suas experiências de mundo. Por meio de referências estéticas e valores culturais
os modos de endereçamentos consideram, portanto, que o espectador tem papel
atuante e ativo na construção de mensagens e não é apenas o decodificador, pois,
também atua na efetivação do sentido dessa comunicação e consequentemente no
sucesso da obra. Partindo dessa convenção desloco a figura do espectador para o
entendimento dele como destinatário. E no contexto da educação o espectador, ou a
quem se destina o ato de educar, é o educando. Voltarei a essa questão mais
adiante.
Nos estudos sobre endereçamento Ellsworth (2001, p. 10) destaca o caráter
político e ideológico que há nas formas de destinar algo. A autora aponta que os
aspectos mais políticos-ideológicos do endereçamento são planejados por uma
equipe de produção e roteiristas que estudam o seu público, e as propostas de ação
dramatúrgica, bem como qualquer intenção clara ou não no filme, e toda e qualquer
decisão são tomadas a partir de dois questionamentos centrais: a) “Quem este filme
pensa que você (espectador) é?” e, b) “Quem este filme quer que você (espectador)
seja?” (ELLSWORTH, 2001, p.11). São as hipóteses que a equipe de produção faz
sobre os valores culturais e o provável conhecimento de seus espectadores que
estimula esse público a assumir um posicionamento frente a situações concretas do
roteiro, ainda que de maneira fictícia. Tal circunstância cria no espectador a relação
e o anseio de levar ou não a experiência vivida para o campo da ação e da prática
social. É quando ocorre na vida concreta de quem recebeu a narrativa a
incorporação do imaginário e da subjetividade de elementos trazidos da ficção.
No entanto, quais significados trazem as duas questões “quem o filme pensa
que você é” ou “quem este filme quer que você seja”? Fica explícito que essas duas
indagações trazem as formas de ação e finalidade do endereçamento em dois
pontos cruciais: O Reconhecimento dos Valores e Orientações para o
Movimento. Vejamos.
A primeira questão – Quem esse filme pensa que você é? – nos sugere um
exame em torno do reconhecimento dos Valores Culturais do espectador. Pensar
quem é o espectador requer dos produtores identificar as características e os valores
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culturais dessa plateia, e a partir disso, escolherem “um personagem e uma história,
um tipo de narrativa ou de modelo estético que eles acreditem ser da familiaridade
do espectador” (PASTOR JUNIOR et al., 2013, p. 3). Desta forma, o destinatário
poderia se identificar com essa figura dramática e submergir na história se
envolvendo ou aderindo mais facilmente a uma narrativa construída segundo
padrões experimentados ou conhecidos para aquele suposto perfil de público.
Na segunda questão – Quem este filme quer que você seja? – a análise do
endereçamento nos sugere que o filme procura trazer ao espectador previamente já
reconhecido alguma orientação. Ao elaborar a narrativa para o um perfil de
espectador já reconhecido os roteiristas criam a identificação catártica e com isso
sugerem orientações que trazem conceitos potencialmente transformadores,
esperando minimamente desse espectador “uma tomada de decisão ou uma
mudança de atitude”, ou conforme apontei anteriormente movimento a uma situação
inerte. (PASTOR JUNIOR et al., 2013, p. 3)
Entendo que a análise das duas questões acima e dos dois pontos são
cruciais para a compreensão das formas de atuação e dos efeitos dos modos de
endereçamento, são potencialmente esclarecedoras também sobre os seus
aspectos educativos e como o educando pode ser constituído enquanto espectador,
no sentido individual, mas também no significado de espectador como parte do
social: a comunidade, a escola, o bairro. Ellsworth esclarece em seus estudos, que
os modos de endereçamento têm a ver com esse arrolamento entre o “social” e o
“individual”.
Nas formas de idealizar o endereçamento há noções desenvolvidas para
esse fim, isto é, para analisar os limites entre o social e o individual quando se trata
de uma obra fílmica e seu espectador, ou de qualquer outra obra e quem a
contempla, ou da escola e do educando. Ou, de acordo com Ellsworth (2001, p. 12)
para compreender as respostas a pergunta: “qual é a relação entre o lado de ‘fora’
da sociedade e o lado de ‘dentro’ da psique humana?”. Para a autora a partir dessa
questão o endereçamento se liberta de sua ideia original e se apresenta dessa forma
enquanto evento.
Essa noção de endereçamento como evento é o que nos aproxima da
educação. Observe que os filmes, os programas de televisão, a novela, os reality
shows e, também, a educação, são destinados por um sistema tônico a alguém.
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Esse mesmo sistema mira e idealiza um determinado tipo de público alvo que as
vezes está distanciado das identidades reconhecidas. E assim como os produtores
de cinema e televisão, o currículo escolar e o modelo atual de escola estão,
frequentemente, distanciado dos “espectadores ‘reais’ ou concretos’” (ELLSWORTH,
2001, p. 13) da educação: os educandos. Distâncias diversas, econômicas ou
temporais, geográficas, históricas e outras, construídas socialmente entre o meu
aluno e a escola, entre o educando e a arte, que afetam diretamente os processos
pedagógicos do ensino de teatro.
É necessário pontuar que entre o planejamento e a concretude desse na
sala, as aulas passam por diversas modificações que fogem ao controle e
capacidade do educador, e o atual modelo engessado de escola contribui
diretamente na prática docente, quando estimula um processo estático pautado na
mera transmissão de conteúdo, aquilo que Paulo Freire nomeou de “educação
bancária” (FREIRE, 1987). Acredito que esse modelo “bancário” de educação, bem
como as barreiras para o alcance do efetivo ensino de teatro, pode ser diluído,
desde que os valores e as características culturais do meu educando sejam notórias
no currículo escolar. Defendo ainda que é preciso tentar mirar uma educação com
estratégias diferenciadas que sejam endereçadas de dentro para fora dos muros
institucionais, e quem está dentro da escola são vários sujeitos, entre eles o
educando.
Para Freire (1999) o educando não é mero espectador do processo de
ensino aprendizagem, pois educar é uma relação de respeito aos saberes dos
educandos. “Respeito é uma dimensão do afeto. Em palavras mais simplificadas
pensar certo exige respeito aos saberes com os quais os educandos chegam na
escola e também discutir com eles a razão desses saberes” ( FREIRE, 1999, p. 33).
Trazer o educando, esse indivíduo estático repleto de saberes e valores culturais, a
condição de protagonista ou conforme Boal (2008, p. 236) a categoria de espectator, requer antes de qualquer coisa uma aproximação às questões centrais do
endereçamento: “quem eu penso que é este aluno?” ou ainda “quem eu quero que
este aluno seja?”
Ao questionar “quem eu penso que é este aluno?” reposiciono a postura da
escola na construção do currículo e, nesse caso específico, na forma de
compreender o ensino de teatro, principalmente no reconhecimento dos valores que
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cercam o público alvo da instituição escolar: o educando. Quando no cinema os
seus produtores se preocupam em endereçar ao público uma obra que atinja o
máximo de pessoas e se caracterize como sucesso, há uma postura capitalista, mas
há também, o interesse que o espectador seja capaz de construir novos
conhecimentos sociais, políticos e econômicos a partir do produto apresentado.
(ELLSWORTH, 2001, p. 19). Um processo de ensino e aprendizagem em teatro
precisa ser menos teórico e incorporar práticas teatrais endereçadas ao educando,
assim, haveria educação dos sentidos (DUARTE JUNIOR, 2011, p 42), e essa seria
vivenciada integralmente.
Outro aspecto a ser notado sobre o reconhecimento dos valores, está nas
questões de identidade do educando. Quando reconheço as múltiplas identidades
desse sujeito construo autonomia.

“ [...] a autonomia é um conceito de vasto aspecto semântico que se
desdobra em muitos apêndices: autoestima, autoconfiança,
autocontrole, autodisciplina […] autonomia é o primeiro elemento de
compreensão do significado de “sujeito” como complexo individual
[...] exprime-se como produto da relação. Não existe autonomia no
isolamento, mas na relação EU-TU”. (PACHECO, 2012, p. 11)

Entendo também que a autonomia é um valor que se constrói, sobretudo, a
partir das relações sociais que um indivíduo estabelece com o meio em que está
inserido. (OLIVEIRA, 1992, p. 30). E quando potencializo esse sujeito autônomo
trago a tona outros valores culturais, suas vivências e o seu cotidiano, o torno
protagonista do fazer teatral.
Há ainda na aproximação do segundo questionamento: “quem eu quero que
este aluno seja?” diversos atos educativos de ideologia política e sociológica, mas
também um “ato cognoscente” (FREIRE, 1981, p.78).

Pensar nisso a partir da

noção de educação articulada com a vida e a transformação social, o ato
cognoscente, para Freire, é a possibilidade do sujeito expressar um processo de
autopercepção no mundo em que se encontra (FREIRE, 1981). O ato cognoscente
tem proximidade com a questão central do endereçamento, pois traz em seu modelo
fortes princípios de orientação para acontecer o movimento. Parafraseando Paulo
Freire o ato cognoscente é um ato poético que se atinge quando o educador
desperta no educando a necessidade de se perceber como alguém que trilha um
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caminho de sentidos de uma vida humana mais plena, como um ser humano que se
ver em busca de suas realizações e sua vocação de “Ser Mais”. (FREIRE, 1983, p.
35)
O ato cognoscente é um ato de protagonismo. E um modelo de educação
pautado no endereçamento é pensado a fim de preencher os espaços ociosos de
“prazer, enredo, emoção, metáfora, artefatos culturais e de envolvimento e interação
com o público”. (ELLSWORTH, 2001, p. 11). Esse modelo foi almejado na
construção dessa proposta didática. Ao buscar a consciência do ensino de teatro
endereçado aos educandos tomando como fio condutor seus valores culturais estou
também preocupado com as dificuldades profissionais dos professores de teatro em
Salvador e o lugar que o fazer teatral ocupa na Rede Municipal de Ensino. Se
considerarmos especificamente a falta de propostas metodológicas em teatro que insira
no currículo escolar os valores culturais dos educandos, veremos também a
necessidade de intervir nas questões identitárias que alcance esses indivíduos
distanciados dos “eixos centrais de produção cultural” e principalmente do fazer teatral.
No processo de elaboração dessa proposta, oriundo da investigação feita
diretamente

com

os

estudantes

do

Robertinho,

almejou-se

movimentar

artisticamente a escola e a comunidade escolar em um ano letivo através de ações
endereçadas

aos

educandos. Aqueles

educandos

inertes

precisariam

ser

movimentados em teatro a fim de alcançar a legitimação dos saberes a partir de
seus próprios valores culturais. Valido ainda que o maior intuito desse trabalho não
está em apresentar um modelo a ser seguido rigidamente por outros professores,
pois nada aqui é absoluto, ao contrário, essa vivência é uma experiência única. E
compreendo essa vivência como um momento reflexivo e elucidativo sob os
aspectos de uma trajetória criativa desses sujeitos frequentadores do Robertinho.
Uma experiência-ação em consonância com a perspectiva das ações didáticas
planejadas

e

endereçadas,

uma

vivência

que

refletiu

constantemente

e

principalmente sobre o que é “teatro”, e o que se pode entender por ensinar “teatro”?
(ICLE, 2007).
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APÊNDICE A - Sumário Comentado

Seção 3. ENDEREÇAMENTO TEATRAL: A PROPOSTA DIDÁTICA

Conforme descrito na introdução, essa terceira seção se encontra em fase
de escrita até o atual momento. Tenho como meta nesta parte:
 Apresentar a construção da proposta didática voltada para o ensino de
teatro aplicado no Robertinho, deixando claro para o leitor o ponto de
partida inicial e as trajetórias percorridas na execução da mesma;
 Divulgar dados investigativos colhidos a partir de entrevistas feitas com
os estudantes do 7º e 8º ano em 2014 do Robertinho, a fim de
compreender a relação dos educandos com o Teatro e com a Escola
a partir de seus Valores Culturais.
Nessa seção pretendo dialogar com o texto construído anteriormente e com
alguns autores que amparam as três categorias conceituais descritas na segunda
seção, que são: José Pacheco (2012) Maria Lucia Pupo (2007), Elizabeth Ellsworth
(2001), João Francisco Duarte Junior (2011) e Flávio Desgranges (2003).

3.1 O Percurso Criativo

Almejo introduzir através de relatório descritivo o percurso que resultou na
“escolha” das três ações de endereçamento teatral. Essas ações foram pensadas a
partir do questionário aplicado nas turmas de 7º e 8º ano no final de 2014 que
detectou alguns valores culturais presentes no comportamento e no interesse destes
educandos. Os dados deste questionário foram interpretados e incorporados na
construção do Plano de Ação – Anexo B, e resultou em três oficinas endereçadas
aos mesmos educandos partícipes da entrevista e que em 2015 estudaram no 8º e
9º ano. Partindo de observações, coletas de dados nas entrevistas e dos valores
cotidianos e culturais que cercam esse público alvo, surgiram os seguintes
endereçamentos: I) Valores da Cultura Digital; II) Valores da Cultura de Massa /
Indústria Comercial; e III) Valores da Cultura Popular.
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3.1.1 ENDEREÇAMENTO 1: VALORES DA CULTURA DIGITAL

Apresentarei o termo Cultura Digital a partir das colaborações de Rodrigo
Savazoni e Sergio Cohn (2009), para posteriormente sustentar a necessidade de se
construir vivências em Teatro na apropriação das Tecnologias de Informação e
Comunicação – TIC. Relatarei a aplicação da oficina “Criação Dramatúrgica em
Vídeo”, ação que pertence ao primeiro endereçamento e é composta por estudos de
roteiro, story line, story board e fotografia, dramaturgia e criação de vídeos em Stop
Motion. Descreverei também o produto final dessa ação, uma mostra de vídeos
curtos em sala cujo título foi “O que nos move?”.

3.1.2 ENDEREÇAMENTO 2: VALORES DA CULTURA DE MASSA / INDUSTRIA
COMERCIAL

Discutirei a necessidade da valorização da cultura de massa nos ambientes
educacionais e apropriando-me dos conceitos de Guy Debord (2003) e Zygmunt
Bauman (1999) construo paralelamente as contribuições de Renata Cardoso Silva
(2008) e José Roberto Santos Sampaio (2009) uma oficina de maquiagem como
ação desse segundo endereçamento. Na oficina “Arquétipo” perfez-se um breve
panorama histórico da maquiagem no ocidente e oriente, buscando a compreensão
da maquiagem como elemento teatral indispensável na composição visual da
personagem. No processo tomamos como referência para experimentações o clipe
“Thriller” (1982) do cantor pop Michael Jackson, o produto desta ação foi uma
apresentação coreográfica da canção no “Festival de Talentos Estudantis”, evento do
calendário letivo do Robertinho.

3.1.3 ENDEREÇAMENTO 3: VALORES DA CULTURA POPULAR

Com base no pensamento de Stuart Hall (2003) e Nestor Gárcia Canclini
(1998) sobre a Cultura Popular descreverei o processo de orientação feito aos
estudantes na pesquisa de fatores externos que originaram a cultura cotidiana e
local de seu bairro, o Cabula. Nessa parte delinearei como chegamos aos dois
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objetos de representação visual e cênica - a máscara e o vaso - que posteriormente
serviriam para composição da exposição “Visualidades Teatrais”. Relatarei
também a parceria com Teatro Sesc Senac Pelourinho, destacando a importância de
ações conjuntas entre a escola e espaços de “produção e veiculação” cênica e
artística para aproximação e legitimação desse fazer teatral/artístico nos educandos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pretendo trazer um olhar reflexivo do processo e fazer considerações dos
produtos construídos que finalizaram cada uma das três etapas. Discutir
reflexivamente a importância de pensar num ensino de teatro que desenvolva uma
experiência escolar endereçada aos valores culturais dos educandos, na intenção
maior de oportunizar o surgimento de um aprendizado calcado na relação do
educando com a herança cultural que lhe é transmitida pelo outro – o professor, o
colega, o porteiro, a secretária, entre outros funcionários – no ambiente escolar.
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APÊNDICE B – Matriz do Plano de Ação do Projeto3

PLANO DE AÇÃO
IDENTIFICAÇÂO
 Projeto: Endereçamento Teatral: Diálogos entre a Pedagogia do Teatro e os
Valores Culturais dos educandos.
 Organização Responsável: Universidade Federal da Bahia, Instituto de
Humanidades,

Artes

e

Ciências

Professor

Milton

Santos,

Mestrado

Profissional em Artes, e Escola Municipal Governador Roberto Santos.
 Orientação do Mestrado: Prof. Dr. Luis Cláudio Cajaíba
Responsáveis:
Prof.ª Dr.ª Marise Berta – Coordenadora do PROFARTES na IES UFBA.
Prof. Dr. Luis Cláudio Cajaíba – Professor Orientador
Prof.ª Maria de Fátima Simões Brito – Gestora do Robertinho
Prof. Gilmário Gois de Souza – Professor/Pesquisador
Patrícia Almeida Moura – Coordenadora Pedagógica do Robertinho

OBJETIVO GERAL
Sistematizar uma proposta didática para o ensino de Teatro endereçada aos
educandos do Robertinho tendo como fio condutor os valores culturais que o
cercam.

METODOLOGIA DO TRABALHO
Objetivo: Proporcionar aos sujeitos participantes do processo a construção de um
percurso criativo em Teatro articulado aos Valores Culturais, à percepção,
imaginação, memória e sensibilidade.

3

A composição em tabela do Plano de Ação foi inspirada na estrutura da Matriz do Plano de
Ação do Projeto de Pesquisa da Mestre em Educação Kátia Soane Araújo (2015) - A Rádio
Da Escola Na Escola Da Rádio: Uma Proposta De Educação Científica Desenvolvida Com
Alunos Da Escola Municipal Roberto Santos/Ssa-Ba.

Abordagem

Ação

Carga
Horária

Recursos/
Instrumentos

Pesquisa
Bibliográfica

Fichamento de obras já
publicadas sobre Valores,
Endereçamento
,
Pedagogia
Teatral
e
demais
assuntos
das
seguintes
áreas
de
conhecimento:
Teatro,
Ensino
de
Teatro,
Antropologia Cultural e
Educação.

Não específica
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Internet, notebook, livros, ebooks,
filmes,
caderno,
caneta, fichas, entre outros.

“Quem eu penso que é
este aluno?”
Elaboração
de
questionário
tomando
como princípio norteador o
questionamento
acima.
Pesquisa de Realização de entrevistas
Questionário,
gravadores,
20h
Campo
e coleta de dados para
papel,caneta, entre outros.
obter informações sobre
as relações que os
estudantes estabelecem
com a escola, com a
comunidade e com o
teatro.
“Quem eu quero que
este aluno seja?”
Confronto
dos
dados
teóricos
com
aqueles
coletados a partir da
pesquisa de campo para a
identificação
dos
Confronto de resultados. Análise dos
Notebook,
fichas,
papel,
20h
Dados
resultados e elaboração
caneta, entre outros.
do plano ação didática.
(Re)conhecimento
dos
Valores Culturais a serem
endereçados
os
educandos no ano letivo
em 2015 oriundos dos
resultados analisados.
PROCESSOS DE ENDEREÇAMENTO TETRAL
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Objetivo: Estimular a expressão e representação de ideias, emoções e sensações
por meio da articulação de poéticas pessoais de cunho valorativo, desenvolvendo

Endereçamentos

VALORES DA
CULTURA
DIGITAL

Orientações para o
Movimento
Oficina de Criação
Dramatúrgica em
Vídeo

Carga
Horária

Processo: Estudos de
roteiro, story line, story
board e fotografia,
dramaturgia e criação
de vídeos em Stop
Motion.

I Bimestre

trabalhos individuais e grupais em teatro;

Produto: Mostra de
vídeos curtos.
Oficina de Maquiagem
“Arquétipo”

Recursos/
Avaliação
Instrumentos
Análise
do
endereçamento
como
Projetor,
ferramenta
notebook,
potencializadora
sala
do
multimídia,
fichas
de conhecimento
tecnológico
roteiro,
para produções
aparelho
teatrais
celular, sala
contemporâde aula.
neas;

Processo: Estudo do

panorama histórico da
maquiagem

VALORES DA
CULTURA DE
MASSA/
INDÚSTRIA
COMERCIAL

e

oriente,

elaboração de croquis,
experimentações
práticas.

Produto: apresentação

coreográfica

de

“Thriller” de Michael
Jackson (1982).

I Bimestre

ocidente

no

Projetor,
notebook,
papel, lápis,
borracha,
lápis de cor,
papel
higiênico,
cola,
base,
tinta para o
rosto,
algodão,
pincel,
mel,
corante
comestível,
entre outros.
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VALORES DA
CULTURA
POPULAR

Processo: Estímulo à
investigação
da
formação da cultura
local,
escolha
de
objetos
para
representação
visual
dos dados obtidos no
processo
de
investigação,
confecção dos objetos
em
papietagem,
organização
da
exposição.
Produto:
Exposição
Visualidades Teatrais.

II Bimestres

Oficina de Papietagem

Percepção da
importância das
relações entre
os sujeitos e
comunidade na
Papelão,
composição
tinta, pincel, cênica
de
cola,
jornal, histórias
barbante,
individuais
e
rolinho
de sociais.
espuma,
água, balões
coloridos,
elásticos,
entre outros.
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APÊNDICE C - Visualidades do Processo

Endereçamento 1: Valores da Cultura Digital.
Educandos do 8º ano B Matutino experimentando criações de roteiro e Stop Motion
na área externa da Escola.
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Endereçamento 2: Valores da Cultura de Massa/ Indústria Comercial.
Educandos do 9º ano nos preparativos, retoque e apresentação da coreográfica de
“Thriller” – Michael Jackson.

53

Confecção de bonecos inspirados nos Mamulengos

Visita ao Pelourinho e ao Teatro Sesc Senac

Confecção de vasos na técnica de papietagem e apresentação de Samba de Roda
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Cartaz da Exposição

Endereçamento 3: Valores da Cultura Popular.
Cerimônia de Abertura e Coquetel de Lançamento da exposição Visualidades
Teatrais.
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Endereçamento 3: Valores da Cultura Popular.
Exposição Visualidades Teatrais.
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APENDICE D – Questionário Investigativo
1. VOCÊ JÁ FOI AO TEATRO ASSISTIR UM ESPETÁCULO?
( ) Sim ( ) Não
2. É A PRIMEIRA VEZ QUE VOCÊ VAI AO TEATRO?
( ) Sim – Se marcou sim passe para a questão 4.
( ) Não – Informe na medida do possível o número de vezes que já foi assistir um
espetáculo teatral sem contar com a visita de hoje.
3. QUANDO FOI SUA ÚLTIMA VISITA AO TEATRO? ( Marque apenas uma
resposta)
(
(
(
(

) Há menos de 06 meses.
) Entre 06 meses e 1 ano.
) Entre 1 e 2 anos.
) Há mais de 2 anos.

4. VOCÊ NAS HORAS DE LAZER SENTE VONTADE DE IR AO TEATRO?
(
(
(
(

) Sempre
) Sim, as vezes
) Não
) Depende, vou apenas quando a escola me leva

5. QUAIS FATORES DIFICULTAM SUA IDA AO TEATRO OU OUTROS CENTROS
CULTURAIS AQUI EM SALVADOR? ( Marque nas questões abaixo SIM ou NÃO ou
NÃO SEI DIZER)
a) Custo do Ingresso
( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SEI DIZER
b) Outros custos de uma visita, como transporte de ida e vinda, alimentação e etc.
( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SEI DIZER
c) Dificuldades de acesso – distância entre sua casa e o centro cultural ou edifício
teatral.
( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SEI DIZER
d) Violência urbana
( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SEI DIZER
e) Falta de divulgação/informações sobre espetáculos, exposições e etc.
( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SEI DIZER
f) Outro fator não descrito acima. Qual seria?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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APÊNDICE E – Fichas da Oficina de Criação Dramatúrgica em Vídeo
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APÊNDICE F – Texto do cartaz da exposição Visualidades Teatrais

Esta exposição é resultado de uma pesquisa de Mestrado em Teatro do
Mestrado Profissional em Artes - PROFARTES da Universidade Federal da Bahia –
UFBA em parceria direta com estudantes da Escola Municipal Governador Roberto
Santos – Robertinho. Ao longo de dois bimestres após estudos sobre a cultura
popular e “experiênci-ações” endereçadas aos educandos, consegui reunir obras de
um processo colaborativo em “Visualidades Teatrais”.
O conjunto dos vasos em moldes que se repetem, foram criados pelos
educandos do 8º ano. Os vasilhames ecoados suscitam novos olhares, novas
contextualizações e se revelam na legitimação de um processo pautado no olhar
popular e no cotidiano.
As máscaras, um dos elementos mais simbólicos da linguagem cênica, pelo
olhar do 9º ano, deixam a representação imagética e se revelam enquanto múltiplas
identidades. Ao observá-las, somos convidados a criar diferentes narrativas que nos
remetem a eventos do passado e do presente. Cada peça estática à espera do olhar
do espectador, o observa. Uma poética que sugere uma aposta: quem olhar
primeiro, ganha!
As

“isopogravuras”

feitas

pelos

estudantes

das

duas

séries

são

aproximações da xilogravura, técnica de entalhamento de madeira para reprodução
de desenhos de origem chinesa popularmente difundida no nordeste do Brasil.
Nossos livretos trazem versos curtos de amor, de amizade, de festas, da vida. Não
são pendurados nos cordões, esses dão espaço aos elásticos que costuram o
ambiente e interligam o processo.
“Visualidades Teatrais” é, pois, o produto desta interligação entre as Artes
Visuais, o Teatro, a Literatura e a Dramaturgia. Uma possibilidade de oportunizar um
novo olhar sobre o evento artístico, (des)banalizar os fatos, registrar caminhos no
tempo e humanizar esses caminhos através de gestualidades ou de escolhas,
atribuindo valor a um universo carente da legitimação de valores culturais: a Escola.
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