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O nosso sonho é que a arte possa, cada
vez mais, permear a vida de todos.
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A chave para
o portal
por Diogo
Editor

Cavazotti Aires

Entrei no Pé no Palco pela primeira vez com os
olhos de um expectador. Ocasião esta para assistir
ao espetáculo “O Conto da Ilha Desconhecida”.
Percebi, naquele momento, que ali havia mais
que uma escola de teatro, mais que um espaço
cultural. Mas também um ambiente propício para
a criação, para exercer a criatividade. Para dar voz,
independente de quem fosse.
O segundo contato foi como aluno de teatro.
Impossível esquecer o início das aulas, quando
alunos e alunas traziam fronhas com objetos
dentro. Tinham 15 minutos para contar um pouco
da própria vida por meio daqueles instrumentos.
Desta forma, o Pé no Palco dava voz para cada um
de nós, com diferentes histórias e anseios.
Anos se passaram e entrei na equipe da Associação Amigos do Pé no Palco. Acompanhei de perto
jovens integrantes de escolas públicas que, na
maior parte das vezes, nunca tiveram acesso aos
bens culturais. No palco, despiam-se de qualquer
entrave social para compartilhar sonhos, com
olhares brilhantes e um futuro tão imenso que
somente um portal, igual ao ministrado nas aulas,
poderia abraçar.
Nesta revista, os profissionais que fazem parte
desta jornada multicultural compartilham
ensinamentos, técnicas, conhecimentos que
construíram ao longo de anos. É um presente,
para que o trabalho se perpetue, ultrapasse as
paredes do Pé no Palco e chegue a mais escolas,
em mais grupos, em mais vidas. Onde tiver
vontade, estes ensinamentos serão úteis.
A revista é como um portal, dado gratuitamente
para quem quiser ir mais longe, usar a cultura
como plataforma de conhecimento, de integração, de ressignificação de sonhos. Para mostrar o
quanto cada vida é importante e útil. Você ainda
tem dúvida disso? Então veja o depoimento da
aluna Victória:
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“Eu estive no projeto dos 15
aos 18 anos. Lá eu conheci
as primeiras pessoas que
deram importância pra
minha voz, onde eu senti ser
escutada. Foi o lugar que
me mostrou que eu mereço
todo o amor do mundo, mas
primeiro ele tem que vir de
mim. Foi onde eu entendi o
que era política e por que era
tão importante a gente ter
opinião e senso crítico. Além
de me ensinar disciplina e
comprometimento na vida
profissional. Realmente
eu fui uma menina muito
sortuda de crescer nesse
espaço.”

Os casos são diversos, já que passaram por aqui
centenas de jovens. Histórias com passados, muitos deles difíceis. Aqui, aprenderam que o futuro
também pode ser complicado, mas se estamos
mais preparados, a mudança pode ser realizada
com mais assertividade.
Usem esta revista. Abusem desta revista. Apliquem os conhecimentos aqui abordados. Frequentem o Pé no Palco, conheçam os projetos da
Associação Amigos do Pé no Palco. Sejam instrumentos transformadores. Ao contribuir com a
vida de uma criança ou jovem, certamente estará
engrandecendo a sua própria caminhada.
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DE ONDE FALAMOS
Relatos, memórias e
reflexões de um lugar
pulsante e transformador
de vidas
“Caminante no hay camino,
se hace camino al andar.”
por Fátima Ortiz
Diretora, Autora, Atriz e Arte-educadora

Esta revista é resultado do projeto Teatro com e
para crianças e jovens, e busca retratar a importância das descobertas de uma equipe em
uma jornada mágica iniciada em 2002: a equipe
Pé no Palco de criação, docência e produção em
teatro e arte-educação.
Para entendermos esta convergência do teatro
COM e PARA crianças e jovens (docência e
montagens teatrais) é primordial reconhecer a
inventividade, a disciplina e o saber apurado dos
orientadores, mediadores das vivências criativas e
porventura atores e atrizes, bem como enaltecer
o valor da produção sociocultural abrangente e
inclusiva.

O Pé no Palco é um espaço aberto a todos os que
desejam mergulhar no fazer teatral. Nossas reflexões sobre arte estão norteadas pelo princípio
da supremacia dos valores do mundo sensível e
pelo comprometimento com a liberdade de criação. A convivência criativa nos torna mais íntegros
e nos aproxima sempre da nossa essência espiritual. O teatro que fazemos e ensinamos intensifica
o desejo de fruição da beleza e a utopia de um
mundo perfeito, onde cada artista pode edificar
sua poética original.

Os discípulos superam os
mestres e os levam a
descobertas singulares.

Esta publicação contemplará a poética de um
grupo: difundindo os princípios metodológicos de É a lei da evolução, tão real e poderosa como a lei
nossa escola e igualmente cumprindo a função de da gravidade, ou a de causa e efeito; ela é forjada
registro das atividades socioculturais e dos prono afeto e na lei maior do amor.
cessos de grupo na criação dos espetáculos.
Minhas palavras aqui terão sempre a aura da
Colocamo-nos aqui movidos pela análise reflexiva gratidão. Gratidão aos movimentos sincrônicos
das formas praticadas no ensino do teatro e na
e mágicos da vida. Muitos artistas educadores
prática da encenação nestes anos. Ou isto ou
passaram pelo Pé no Palco e poderão se sentir
aquilo, ou se educa criativamente para a autono- aqui representados neste projeto específico. Uma
mia, construção da subjetividade e capacidade de equipe desde há muito comprometida e envolvireflexão, ou se repetem os padrões de condicioda com um sonho/acontecimento que se revigonamento da educação repressora. A arte liberta
ra no aprendizado constante do ofício teatral para
os pensamentos, e o teatro desperta a identidade colocar em prática projetos idealizados na força
singular de cada um por meio da potência do
da cumplicidade e dos desejos comuns.
trabalho em grupo.
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Desejos que a cada dia demandam trabalho sério
e que se redimensionam em ações efetivas repercutindo positivamente em todos, solicitando mais
trabalho. Mais e mais dedicação. Aplausos.
Somos poucos ou somos muitos? Nossa história
de construção de um saber próprio, de uma ética
edificante carrega junto com ela a experiência no
sentido mais verdadeiro do termo, que é aquilo
que nos atravessa e nos faz reconhecíveis trazendo sempre novas parcerias ativas e confiantes.
A equipe Pé no Palco aqui reverenciada nos faz
acreditar verdadeiramente na força da arte, no
mundo poético, na resistência criativa e na potência das ações comunitárias.

Falamos deste lugar vivido.
Aqui compartilhado.
Vocês terão oportunidade de ler alguns escritos
que abarcam aspectos objetivos e subjetivos
deste trabalho com crianças e jovens, cada texto
com uma marca, um jeito próprio de dizer e de
ressignificar a experiência coletiva.
Os temas são diversificados e poderão ser facilmente identificados pelos apreciadores e estudiosos dos assuntos que envolvem o fazer teatral,
sobretudo, as aulas para crianças e jovens. Os
títulos são abrangentes e complementares, com
temáticas importantes, ou seja, aquelas que se
referem aos processos criativos em grupo e que,
mediadas pelas técnicas e práticas efetivas, se
renovam constantemente incorporando novas estratégias de aplicação, porém sempre embasadas
em princípios norteadores comuns.
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Somos de tantas idades
“A fragmentação do ser humano em tempos estanques
(infância, maturidade e
velhice) é, pois, resultado de
uma situação histórica que
trata o tempo humano como
se este não fosse uma coisa
total, unitária, simultânea”
Regina Zilberman
É importante ressaltar neste momento de balanço
o quanto nossa experiência foi se construindo, no
exercício da docência, por etapas que cumpriram
com o atendimento aos diferentes grupos etários:
primeiro os adultos, nos Cursos Livres de Teatro,
depois as crianças nos projetos sociais e, por último, os jovens no projeto Palco Escola.
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Esta sequência hoje nos parece extremamente
significativa. Depois dos adultos vieram as crianças trazendo intensa disponibilidade, prontidão e
alegria; todo um arsenal de poesia e simplicidade
nos foi presenteado pelos pequenos, naturalmente modificando nosso jeito de dar aulas, pela
inclusão, sobretudo, de atividades que reportavam os alunos adultos ao seu mundo primevo e às
lembranças da infância − repetir exercícios teatrais do jeito que a criança faz é estar sempre com
o olhar estrangeiro, sentindo e vendo tudo como
uma grande novidade.

dimensão aos exercícios; uma potência maior foi
dada às conduções e mediações, e muito especialmente a demanda por mais momentos de fala
refratando as ideias e a circulação das questões.
Estas transformações hoje circulam por toda a escola, assim como eles, os jovens, sempre dispostos
a colaborar conosco em outras atividades.
Este aprendizado nos propiciou um desmonte
positivo das fronteiras que costumam ser impostas ao processo de descobertas criativas.

Finalizando, queremos lembrar que antes do
mergulho coletivo no processo de criação teatral
Depois, em 2012, quando iniciamos o atendimento existe um momento solitário, que brinca com a
aos jovens na faixa etária de 13 a 18 anos, a neces- pergunta: por que eu faço teatro? Repetir a persidade de revisão e atualização metodológica foi
gunta constantemente e jogar com as respostas
menos desafiadora do que o impacto e a surpresa garante uma atualização permanente do sentido
das aulas que se tornaram mais vigorosas pelo
do trabalho em grupo. Sabedoria e discernimento
convívio com a moçada. A extrema capacidade e
são necessários para que saibamos cada um de
desejo de autoconhecimento que os jovens mani- nós dos nossos desejos mais especiais e possafestam em suas posturas idealistas, e até mesmo
mos assim escolher estar no próximo projeto, na
suas dúvidas e inquietações, nos abriram compor- próxima aula ou na próxima montagem, ou seja,
tas que coincidem muito com a função da arte nas estar com o pé no palco.
suas intervenções questionadoras e suas utopias.
O envolvimento fácil com o grupo e a propensão
Abraços carinhosos a todos!
às amizades repentinas dos jovens trouxe outra
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A Arte e os Projetos
Socioculturais e
Educativos da
Associação Amigos
do Pé no Palco
“Investir em cultura
significa investir em
tolerância, diversidade,
criatividade e também
em emprego, tecnologia e
desenvolvimento cultural.”
Eduardo Nivón

por Giselle Lima
Produtora e Gestora Cultural, Atriz,
Arte-educadora e Relações Públicas
A arte em suas inúmeras expressões e manifestações tem sido reconhecida, cada vez mais, como
um importante instrumento para a educação
integral e a transformação social das crianças,
adolescentes e jovens do nosso país e do mundo.
Atualmente, a educação por meio da arte vem
ganhando expressiva importância no cenário
educacional, especialmente nos aspectos social,
cultural e profissional.
Assim, a arte pode contribuir de modo expressivo
com a educação integral, que se fundamenta na
compreensão de que o desenvolvimento pleno
dos indivíduos só é possível quando se observam
suas diferentes dimensões: física, afetiva, cognitiva, ética e socioemocional. Portanto, é necessário
criar múltiplas oportunidades de aprendizagem e
acesso para que o desenvolvimento do indivíduo
aconteça atingindo todas as dimensões de uma
educação integral.
É acreditando nas múltiplas potencialidades da
parceria da arte e da educação que a Associação
Amigos do Pé no Palco – Ação em Valores Humanos vem trabalhando desde 2002 para oportunizar que crianças, adolescentes e jovens da rede
12

pública de ensino, com menor poder aquisitivo
e muitas vezes expostas à vulnerabilidade socioeconômica, tenham acesso à arte e à cultura.
Isto para que possam se desenvolver enquanto
sujeitos, ampliando sua relação com o mundo e
sua percepção de seu lugar neste mundo, e assim
gerar uma transformação pessoal e social. Desse
modo, poderão criar e construir por meio da arte
um olhar mais sensível, crítico e perceptivo do
mundo, e identificar elementos estéticos e seus
variados significados, gerando saberes que contribuem efetivamente para a educação integral e
consequentemente transformadores da realidade
de muitas famílias e comunidades.
A arte sempre buscou um entendimento da humanidade, tocando no que atualmente o mercado
global em sua totalidade pretende atingir: o coração, a mente e o espírito humano. Nossos projetos
socioculturais e socioeducativos colaboraram com
o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, inserindo-os na arte teatral, oferecendo a
segurança de continuidade das atividades artísticas no decorrer do seu crescimento e amadurecimento enquanto seres humanos.

Dessa maneira, estamos oferecendo a possibilidade de continuar fazendo a diferença na vida
desses indivíduos enquanto eles amadurecem,
tornam-se jovens e são preparados para a vida
adulta, auxiliando-os no momento importante
caracterizado pela juventude, onde as escolhas
passam a ser feitas por eles e os caminhos profissionais começam a ser trilhados. Este é um momento em que o sujeito se depara com seu destino e seus desejos e com a difícil tarefa de decidir
se vai segui-los ou não. Assim, o teatro como uma
expressão artística profunda e transformadora
ajudará os alunos atendidos em nossos projetos
a construir e definir sua visão de mundo, potencializando suas escolhas particulares, sejam elas
relacionadas ao fazer artístico ou não.
Segundo Klein, democratizar o acesso à arte é
criar condições para que todos tenham a chance
de participar da renovação da cultura, criando e
usufruindo de todos os tipos de arte, sejam eles
eruditos ou populares. A experiência que a arte
nos proporciona afeta nossos sentidos e nossos
sentimentos, revelando um novo entendimento
do mundo e de nós mesmos. É por isso que a arte
é tão indispensável, tanto quanto a alimentação.
Com isso, podemos afirmar que é por meio do
acesso à arte e à cultura que construímos a nossa
consciência de cidadania cultural, dando a estes
alunos participantes de nossos projetos de arteeducação a possibilidade do autoconhecimento,
de se aceitarem, de se comunicarem melhor, de
construírem o pensamento crítico e científico, de
criarem empatia, e por fim de se tornarem protagonistas de sua própria história, produtores de
cultura, aptos a transformar a realidade em que
vivem.
Nossa experiência mostra que o acesso a atividades artísticas e culturais apresenta inúmeros
benefícios nas relações sociais, desde a melhoria
da autoconfiança, a qualidade de aprendizagem
nas escolas, nas relações interpessoais e mesmo a
diminuição da intolerância, do racismo, da depressão, da ansiedade e da desigualdade social.

a diversidade cultural, o pertencimento, a relação
com a comunidade, tanto na condição pessoal,
quanto no âmbito coletivo. Pode-se afirmar, portanto, que os alunos e seus familiares atendidos
por nossos projetos são salvos de muitos problemas socioemocionais e socioeconômicos, tendo
a oportunidade de desenvolver suas potencialidades e suas competências, desvencilhando-se de
uma experiência de vida limitada e estagnada.
As atividades artísticas culturais despertam o
lúdico, a criatividade e a sensibilidade de cada um,
o que muitas vezes não é estimulado e despertado. E sabendo dos variados benefícios que a arte
pode trazer para o desenvolvimento intelectual e
emocional do indivíduo, torna-se imprescindível
oportunizar sua democratização e acesso a todos.
Podemos citar vários exemplos, porém citamos
dois exemplos alarmantes, em que a arte pode
ajudar, que são os 11,5 milhões de brasileiros
que sofrem de depressão e os 18,6 milhões que
sofrem de ansiedade para sair desse lugar assombroso e muitas vezes fatal (esses números são de
uma pesquisa da OMS – Organização Mundial de
Saúde, realizada em fevereiro de 2017).
Nessa perspectiva, é sabido que a arte não vai
resolver todos os problemas do nosso país e do
mundo, mas é um poderoso instrumento para
que possamos pensar em novos arranjos para a
educação, o bem-estar e as políticas públicas, e
ainda, para enfrentarmos com mais coragem e
desenvoltura as desigualdades sociais.
Por fim, a arte consiste em tornar o mundo mais
belo e emocionante, as pessoas mais sensíveis e
mais humanas, aptas a desenvolverem um conjunto amplo de competências e desenharem um
projeto de vida que possa ser realizado. Investir
em arte-educação é não apenas apostar no futuro, mas reduzir nossas diferenças e desigualdades,
para transformarmos nosso país, dando esperança
de futuro para as novas gerações na perspectiva
de uma nação mais forte, humana e inovadora.

Contudo, é importante repetir que o trabalho
desenvolvido por meio da arte-educação contribui para mudar a realidade de uma parcela da
sociedade; possibilitando a participação cidadã
em várias questões complexas e urgentes, como
KLEIN, Richard G.; EDGAR, Blake. O despertar da cultura. São Paulo: Jorge Zahar, 2004.
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Teatro com crianças e
jovens: a importância
dos rituais de grupo
“De maneira nenhuma se pode dizer que não haja nada
num palco vazio, num palco que se pise de improviso.
Pelo contrário, existe ali um mundo transbordante de
coisas. Ou melhor, é como se do nada surgisse uma
infinidade de coisas e de acontecimentos, sem que
se saiba como e quando.”
Kazuo Ohno
por Vanessa Corina
Arte-educadora, Atriz e Diretora
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A noção de ritual ganhou, com a visão da antropologia uma nova plasticidade. Pode-se hoje
compreender por ritual a dimensão expressiva,
simbólica e comunicativa de toda conduta humana. O sociólogo norte-americano Erving Goffman,
um dos mais influentes do século XX, em seu
estudo “A representação do eu na vida cotidiana”
observou de modo detalhado toda a ritualização
envolvida nas interações diárias entre pessoas.
Nos rituais, podemos entrar em contato com
aquilo que Marcel Mauss, antropólogo francês,
indicou como fundamental para uma apreensão mais integral do humano: a multiplicidade e
simultaneidade de significados experimentados
em uma mesma ação.

Exemplificando alguns rituais do
Pé no Palco

Na metodologia de teatro desenvolvida pelo
Pé no Palco, o ritual se faz presente de diversas
maneiras. Para nós, ritual é aquela prática que é
repetida várias vezes, é a prática que recebe um
teor “mágico” que nos conecta com o palco vazio,
com o invisível, um mundo repleto de infinitas
possibilidades de ação.

“Tapete mágico,
tapete mágico

Nosso teatro é ritual, para nós o
palco é sagrado.

Permita-me depositar
em sua superfície

Desde o início do processo os alunos são convidados a experienciar diversos exercícios e jogos
que os levam para um criativo e instigante faz de
conta. Nosso teatro é movido pelo faz de conta
e nós, como mediadores e orientadores, criamos
vários exercícios que sensibilizam o aluno para
uma prática teatral reveladora, potente e rica em
imaginários.

o meu mais singelo
e curioso sapato.

O tapete mágico
Quando iniciam as aulas de teatro, para se pisar
no palco vazio, esse lugar sagrado e mágico, é importante que o aluno esteja com os pés descalços.
Estar com o pé no palco desprovido do peso dos
sapatos é o primeiro requisito para que aconteça
a aventura teatral.
E para valorizar essa ação dos pés nus, criamos o
ritual brincante do tapete mágico:

Guardador dos sonhos
e dos sapatos

Para que assim eu
possa adentrar
no mundo mágico
do Teatro.”
Vanessa Corina
15
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Todos os sapatos, tênis, sandálias são deixados no
tapete após o pronunciamento do texto acima.
Cada grupo pode brincar e inventar diferentes
maneiras de dizer os versos para criar diferentes
intenções para a cena/ritual.

Esta prática é inspirada em um exercício da bioenergética, criado pelo Dr. Alexander Lowen,
psicanalista estadunidense, e foi adaptada para
possibilitar ao ator/atriz uma consciência corporal
mais apurada e refinada. O movimento se inicia
com o groundin, onde é feita a conexão com a
Esta é uma prática muito simples, mas que produz Terra – aqui prevalece a consciência na planta dos
um estado importante no teatro, uma atenção,
pés, no peso do corpo distribuído nas duas perque leva os alunos a um lugar de faz de conta, de nas, e aos poucos inicia-se a conexão com o Céu,
jogo, de comunhão e concentração que é essenelevando os braços para o alto.
cial para o artista.
Esse exercício reforça o estar presente no aqui e
A Roda
agora, literalmente com os pés no chão, “pés no
palco” e oferece um aterramento que representa
Todos os encontros, todas as aulas iniciam e fina- o contato e a identificação do indivíduo com a
lizam na Roda.
realidade que o cerca.
Para nós, a Roda traz significações importantes:
ela simboliza os movimentos de recomeços e
renovações, os ciclos, a complexidade e a perfeição do universo.

“Numa roda ninguém está à
frente, ninguém está
atrás, e se alguém sai da
roda, deixa um vazio, a
gente sente falta
dessa presença.”

Conectar-se com a terra é relacionar-se com a
concretude, com o que é visível aos olhos, com
aquilo que se pode tocar. Conectar-se com o céu
é interagir com o metafísico, com o que é invisível
aos olhos, com o imaginário, com o mundo das
ideias, o impalpável.
A prática do exercício “Tenho Terra, Tenho Céu”
amplia nossa percepção enquanto indivíduos, traz
a clareza de quem somos, como somos e onde
estamos.

Ritual é potência

Os rituais permeiam todo o processo teatral:
desde o início, quando são apresentados os jogos
de integração e sensibilização, até o fim, quando
Fátima Ortiz
acontecem as apresentações de uma mostra
Vários exercícios de aquecimento corporal e vocal ou espetáculo. Eles são um código de grupo e
acontecem nesse lugar. É onde a palavra, tão im- servem como alavanca para todas as outras ativiportante no teatro, circula. Os retornos, as considades teatrais.
derações e as impressões sobre a trajetória teatral
individual e do grupo se revelam nesse espaço.
O ritual oferece uma qualidade na presença do
ator/atriz que pisa no palco. Essa maneira de estar
A roda dissolve a hierarquia formal e aproxima
no palco estimula a atenção daquele que observa.
os olhares. É um lugar que acolhe e valoriza as
O ritual potencializa o estar em cena, produz uma
diferenças.
inteireza, amplia e ressignifica as regras criadas
pelo grupo, desenvolve um estado de compromeTenho Terra, Tenho Céu
timento e contemplação expressivos, e leva a uma
dimensão mágica e brincante.
Outro exercício praticado frequentemente pelos
alunos do Pé no Palco é o “Tenho Terra, Tenho
Céu”. Neste exercício dois polos são conectados:
céu e terra (metafísico e concretude).
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Atmosfera no
ensino do teatro:
A importância de criar
um ambiente carregado
de sentidos
Vamos tratar aqui a palavra Atmosfera como uma figura de linguagem. Se, para
a física, a atmosfera é uma camada gasosa que envolve o planeta Terra (ou qualquer astro), aqui emprestaremos este termo para apoiar a ideia da importância da
criação de sentidos no ambiente que envolve o ensino teatral.
Existem muitas possibilidades para se experimentar a criação de atmosfera no estúdio de aula. Aqui compartilharemos um caminho, uma “aula/peça” dividida em
três atos. Espero que estas cenas possam inspirar outras.
por ErtaAle - Alexandre Bonin
Arte-educador, Ator, Diretor e Músico
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Ato 1 - a chegada
Descrição: Neste exercício os(as) alunos(as) são
convidados a entrar pela primeira vez em um
palco. Como se esta ação já fosse sua primeira
cena teatral.
(Ressoa o som de um címbalo. Os alunos estão
parados no corredor que leva ao estúdio de aula).
Orientador (dirigindo-se aos participantes):
Olá, todos bem? Vamos brincar de faz de conta.
Quero que imaginem que são pessoas interessadas em teatro e que vieram fazer uma primeira
aula. Vocês vão entrar se imaginando pessoas que
estão aqui pela primeira vez para fazer uma aula
inaugural de teatro. Quando a música começar,
vão entrar no estúdio, guardar os seus pertences,
tirar os calçados – tudo como se fosse uma cena
– depois disso vão entrar no palco e formar uma
roda.
(Todos entram no estúdio que está ambientado
com uma música, fazem as ações direcionadas e
formam a roda)
Orientador (na roda): Viram com quanta verdade
vocês entraram em cena? Pois de fato vocês são
pessoas interessadas em teatro que estão aqui
pela primeira vez para fazer uma aula inaugural.
É isso. Os atores e as atrizes estudam para entrar
com essa verdade que vocês acabaram de entrar.
Essa é uma atmosfera de verdade.
Fim do primeiro ato
_________________________________

Criar atmosfera no teatro é carregar de sentidos
o ambiente. Estes sentidos são formados pela
atenção a cada detalhe que se relaciona com o
espaço. O cheiro cria atmosfera, o lugar, os objetos, a música, a respiração, a vestimenta, a palavra.
Todos esses elementos, ligados a uma ação clara
estabelecida pelo orientador e mediador (como
tirar os sapatos e formar uma roda), impulsionam
o ator/atriz a entrar com mais segurança no universo teatral desde o primeiro contato com esta
linguagem.
A atmosfera no trabalho com crianças e adolescentes deve ser uma premissa desde o início do
processo. Tudo deve ser pensado para recebê-los,
surpreende-los. É importante que o encontro se
torne uma vivência cheia de estímulos. A ideia
é que, ao perceber o ambiente preparado para
o encontro teatral, o estudante também ajude a
construir a atmosfera da aula, preenchendo o
ambiente com suas verdades, inquietudes, descobertas, com o seu lado mais frágil e até, por vezes,
com o seu lado mais ridículo. E que venham à
tona também os sonhos, os impulsos criativos e o
mundo imaginário. Nestas aulas, todos são convidados a saltar de seus “trampolins particulares”
para sentir e perceber que é possível manifestar a
vida criativa que mora dentro deles mesmos. Esta
é a “mágica” de uma aula que se preocupa com a
atmosfera: essa potência de perceber que é mais
realizável se expressar artisticamente quando o
ambiente está preparado.
E então chegamos ao segundo ato. Este ato fala
sobre uma das práticas fundamentais para a criação de atmosfera: Os “cinco botões”.
________________________________
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Ato 2 - a preparação
Descrição: o exercício “cinco botões” é um
caminho para o estudante chegar em um estado
físico de maior “inteireza”, ou seja, uma presença
magnética e consciente no palco.
(Atores em pé, parados e espalhados pelo espaço.
Música criando ambiência)
Orientador/mediador: Agora nós vamos ligar
os cinco botões do ator. Quero inicialmente que
vocês imaginem um “invólucro energético” ao redor do corpo de vocês, com a cor e o formato que
lhes vierem à mente. A ideia é que carreguem esse
invólucro energético com vocês. Para isso, terão
que andar muito lentamente ao meu sinal.
(Som de címbalo)
Orientador/mediador: Muito bem, agora imaginem que vocês caminham em um grande palco
escuro e à medida que caminham um refletor vai
iluminando o primeiro botão do ator/atriz:
os pés! Agora voltem toda a atenção para seus
pés: imaginem seu pé gigante! Percebam o calcanhar... a planta do pé... Atentem para a transição
de peso natural que acontece na caminhada...
Percebam que a extensão dos pés são as pernas
e toda sua musculatura! Cuidado para não passar
um pé na frente do outro e nem acelerar a caminhada. Caminhem como se estivessem sentados
sobre as pernas, levem esta sensação com vocês.
(Atores caminham lentamente)

Orientador/mediador: Agora o refletor vai subir
para o segundo botão do ator: o quadril! Essa é
a região da barriga, que é o laboratório visceral do
ator, onde brotam emoções como o choro e o riso,
por exemplo. Tem muita energia nesta região! No
teatro oriental é uma região muito pesquisada,
pois está localizada no centro do corpo, três dedos abaixo do umbigo. Podem projetar o quadril
para a frente e para trás percebendo onde está o
eixo do seu corpo... ótimo.
(Atores prosseguem caminhando)
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Orientador/mediador: O terceiro botão é o
peito! O peito está relacionado com a presença e
é a região do coração. Abram o coração para esta
experiência! Sintam-se atriz/ator no palco. Cuidado para não projetar o ombro para trás.
(Atores seguem lentamente)
Orientador/mediador: O refletor agora chega ao
quarto botão: os olhos! Dizemos que os olhos
são o “brinquedo do ator/atriz”, pois é através
dos olhos que vocês contracenam entre si e com
a plateia. Imaginem os olhos brilhando! O olhar
revela o que se passa dentro de cada um... Olhem
o espaço com um olhar estrangeiro, como se
estivessem vendo tudo pela primeira vez. Isso!
Cuidado para não deixar o olho “perdido”. Existe
um olhar que olha para dentro e um olhar que
olha para fora. Bom!
(Atores continuam caminhando)
Orientador/mediador: E o quinto botão do ator
é o topo da cabeça! Imaginem o refletor
vindo de cima! Sintam-se maiores! Como se existisse uma força gravitacional que os estica para
cima! Vocês ganham espaço entre os ossos, sua
presença aumenta! Cuidado para não tensionar
o pescoço. Muito bom! (...) agora todos estão
com os cinco botões ligados! Os seus invólucros
energéticos estão imensos! As presenças mais
magnéticas! Quando eu tocar o címbalo, parem e
enfrentem a plateia, que será representada pelo
meu olhar.
(Toque do címbalo. Todos olham para a plateia
com os cinco botões ligados)
Orientador/mediador: Que atmosfera maravilhosa. Pensem: “Sou ator, sou atriz, estou no palco
e esse lugar me pertence! ” Isso. Olhem a plateia.
Que força! Muito Bonito!
Fim do segundo ato
________________________________
O exercício dos “Cinco Botões” prepara os estudantes para se confrontarem com o público.
Vamos avançar agora para o terceiro ato, onde
aplicaremos um exercício chamado: “enfrentamento simples de plateia”.
_______________________________
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Ato 3 - o enfrentamento
Descrição: no enfrentamento simples de plateia
vocês serão convidados a fazer uma caminhada
com os “cinco botões ligados” diante de uma
plateia (os seus colegas de turma). É importante
salientar que cada estudante pode apresentar
diferentes aspectos corporais ou posturas a serem
corrigidas. A desatenção com a respiração, por
exemplo, é muito comum, mediante a tensão que
a presença da plateia promove. A ausência da
respiração é desencadeadora de tensões. Com a
prática, todas estas questões vão sendo sanadas.
Orientador/mediador: Muito bem, chegou o
grande momento: o enfrentamento simples de
plateia! O exercício é individual. Pode vir você
(escolhe um participante) e se posicione de costas
para a plateia, no fundo do palco.
(o aluno/aluna vai até o fundo do palco e fica de
costas)
Orientador/mediador: Ótimo. Muito bem.
Quando eu tocar o címbalo, você vai virar-se
lentamente para a plateia com os “Cinco Botões”
ligados e caminhar até a frente do palco, parar e
enfrentar a plateia. Neste momento, ganhe o olhar
de todos, sinta que existem pessoas te olhando
e depois saia de cena lentamente. A plateia vai
observar tudo que pode acontecer com você em
cena, qualquer tensão, vício corporal, desequilíbrio, respiração bloqueada. Tudo isso tende a
acontecer com a presença da plateia, do observador. Concentre-se no exercício, coragem.
(Som do címbalo, o exercício acontece)
Orientador/mediador: Ótimo! Foi um bom primeiro enfrentamento, você veio em uma velocidade muito boa, o corpo bem colocado. Percebi
uma tensão na sua mão direita, podemos evitar
essa tensão se você deixar sua respiração mais
fluida. Pense no ar que entra e no ar que sai. É isso,
parabéns! Quem é o próximo?
Fim do terceiro ato
(Aplausos. Fecham-se as cortinas)
_________________________________________
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Este texto teve o objetivo de mostrar um caminho
para uma aula de teatro que se preocupe com a
criação de atmosfera para potencializar o desenvolvimento criativo dos estudantes.
O exercício constante do teatro conscientiza o
corpo, enaltece a alma e desmistifica o medo do
olhar do outro. A atmosfera, esta criação consciente de um ambiente preenchido de sentidos, faz
com que a criança e o adolescente se sintam com
mais coragem para enfrentar seus próprios desafios, quando o assunto é se expor artisticamente
perante um grupo, aspecto tão importante neste
período da vida. Os resultados, por certo, irão
repercutir por muito tempo.
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Teatro é jogo: o lúdico na
condução das atividades.
A experiência do Pé no Palco
para construir um corpo vivo
e atento
Jogo teatral é decisão, traz responsabilidade para
quem decide. O momento da escolha acolhe e
resgata um engajamento esquecido no dia a dia,
do cotidiano mecânico.
Um corpo que joga é um corpo atento.
A atividade lúdica tem como base o improviso e,
ao mesmo tempo, limites e regras que permitem
e dão suporte para os participantes “se jogarem”.

As aulas no Pé no Palco comportam um espaço de
segurança para que o aluno possa se arriscar nos
seus limites. A metodologia se baseia em três pilares fundamentais do fazer teatral: o encontro com
o EU, o espelho entre EU e o OUTRO e a abertura e
amplitude do ESPAÇO.

por Alexandre Zampier
Arte-educador, Ator, Diretor, Músico e Ilustrador

O jogo teatral é uma prática inerente ao teatro. Não existe teatro sem jogo.
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Ser criança e jovem é passar por uma fase de
reconhecimento das funcionalidades do próprio
corpo e das pressões do mundo; o jogo teatral
apura o olhar, a escuta, valoriza o corpo como
instrumento de expressão. Após o encontro com
o EU, abre-se uma nova janela; a possibilidade de
dialogar com o OUTRO, através do espelho vivo,

um encontro com experiências e saberes distintos.
Assim, o aluno descobre que suas escolhas não
são únicas, mas múltiplas. O jogo propõe aceitar
as diferenças, e a partir disso o ator/atriz amplia
seu vocabulário corporal e emotivo, criando,
renovando e ganhando repertório, entendendo
na cena que os corpos são muitos.

Um corpo formado de muitos corpos
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Acreditamos que tanto para adolescentes como
para crianças, os exercícios teatrais propõem
desenvolver a iniciativa própria, resolver conflitos
internos e externos, sendo uma via para o desenvolvimento de habilidades para a autoexpressão,
onde o corpo, por meio da experiência, reposiciona questões emotivas e cognitivas trazendo
um novo ser à tona. O aluno entende, através das
atividades lúdicas, que pode rir e chorar, sentir
diversas emoções, ser detentor de muitos eus, e
isso, futuramente, vai se qualificar também como
o repertório de cada um.

Imaginação em atividade

Exemplo
de jogos
PASSA-PALMA é um exercício apli-

cado no início das experiências teatrais no Pé no
Palco. Primeiramente, explicamos em roda no
que consiste o jogo: “Vamos passar a palma para
o companheiro do lado, mas para isso olhamos no
seu olho”.

A postura do orientador é muito importante para
exemplificar e mostrar a presença durante o jogo.
“Posição de jogo, todos com joelhos flexionados, a
atitude corporal é importante”. Nesse momento,
uma sensação de que algo inédito vai acontecer
se instaura na sala. [Pausa]. Lentamente o exercício começa, olho no olho da pessoa ao lado,
passando a palma¹ para o próximo, que recebe,
conecta com o colega ao lado e faz a palma
circular na roda. Importante começar sem pressa,
entendendo a mecânica do jogo, e assim, pouco
a pouco, a velocidade aumenta e junto com ela a
intensidade. Plac, Plac, Plac, Plac, Plac, o som das
palmas estimula a adrenalina. Todos estão dentro
do jogo, somos absorvidos por ele. Nesse momento a roda tem um mesmo objetivo, todos estão
focados e integrados.

¹ As palmas são friccionadas na intenção de jogar o som das mão para o colega ao lado.
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Durante o exercício, o orientador relembra as
necessidades, motiva e acrescenta novas regras.
“Podemos mudar o sentido da palma na roda, é
sua decisão, sua responsabilidade essa escolha”. O
exercício cresce e outras regras são adicionadas.
“Agora vocês podem mandar a palma para qualquer pessoa na roda, lembrem a atitude corporal,
a intenção de mandar a palma é o que vai garantir
chegar no companheiro”.
Nesse momento sabemos que jogar é seguir o
mesmo caminho acolhendo as diferenças. O orientador “recolhe” a palma e encerra o jogo. [Descanso]. Muitos estão rindo, alegres, comentando
o jogo; outros, porém, mantêm o nível de atenção
e silenciam esperando o próximo movimento. Temos um grupo de jovens ou crianças preparadas
para as atividades planejadas para a aula.

Conforme o jogo vai se desenvolvendo, a velocidade aumenta e se torna um desafio manter o
ritmo crescente e seguir acertando as palmas, é
quando o jovem ou a criança muitas vezes erra
a sequência. Em um jogo normal quem erra sai,
mas como estamos em um exercício teatral, a
saída/erro é transformada em uma cena; o aluno
interpreta seu “último grande ato”, uma espécie de
morte de maneira espetacular, vibrante, saindo da
roda criando uma cena, até o momento em que
todos os alunos estão no chão.
Assim, quando o jogo parece finalizar, renovamos
seu interesse, e toda corporalidade e atenção
apreendida no exercício de Muitas-Palmas se
transforma em uma cena única e particular.

MUITAS-PALMAS é exercício deriva-

do dos “jogos de mão” como Adoleta ou Babalú
que consiste em uma sequência predeterminada
de “palma com palma” entre os colegas. A atividade é jogada em roda, batendo nas palmas das
mãos das pessoas de ambos os lados.
Depois da explicação da sequência de palmas e
do entendimento do jogo, reforçamos que nos jogos teatrais não precisamos ganhar, mas sim estar
inteiros, atentos; e neste caso perder se torna o
grand finale da cena. Nesse momento, é proposto
umas das primeiras expressões de grupo para
uma turma de iniciantes no Pé no Palco.

Autoexpressão / Corpo em vida
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Nesse momento, o aluno se percebe ator/atriz, ser
que expressa, propõe no espaço, radicaliza suas
estruturas, pois toca em um pedaço seu nunca
tocado, torna vivo um momento que até então
parecia igual a todos os outros. A vida ganha luz, a
luz do teatro.
O jogo incita o mergulho e mostra que é possível ser ativo no mundo e na vida, e assim como
na vida, sua proposição faz diferença. Os jovens
e as crianças percebem que seus movimentos
transformam outros corpos, revigoram o espaço,
acolhem e são acolhidos. O teatro é um jogo vivo,
que espera presença e inteireza de cada jogador.

Expressão criativa do jogo
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Toda aula é um espetáculo. Todo jogo é cena.

O jogo, durante a aula, esquenta o corpo e mostra
que ele é capaz de atravessar os objetivos. O
orientador convida a turma para sentar-se na
arquibancada e olhar o palco vazio, o ESPAÇO.
[Silêncio]. “Na posição de público, aprendemos tanto quanto em cena, com os erros e acertos do outro”.
Atores e atrizes são convidados a se colocar diante
do público, seus próprios colegas de turma e,
nesse momento de comunhão, a doar algo. É
através do jogo que o ator encontra esse algo,
esse objeto da doação. Dizemos que a ferramenta
do ator é o seu corpo. Então o que doa o ator?
Ele próprio. Esse é o seu presente, seu corpo em
vida, atuante, engajado, mostrando os recantos
mais profundos da sua alma. Um momento de
coragem para se mostrar, para se colocar como
um ser único no mundo. Junto do orientador, com
o tempo a técnica é assimilada, o corpo alcança
outros resultados.
Jogo é treino, vivo, presente e inteiro.
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Disciplina e
espontaneidade:
considerações sobre o
equilíbrio necessário
“A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou
nos toque, requer um gesto de interrupção, um gesto que
é quase impossível nos tempos que correm: requer parar
para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar
mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar;
parar para sentir, sentir mais devagar, cultivar a atenção
e a delicadeza”
Jorge Larossa Bondía
por Maíra Lour
Arte-educadora, Atriz, Diretora e Pedagoga
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Para compreender a relação entre disciplina e
espontaneidade na prática do teatro com crianças e jovens talvez seja necessário olhar para estas
palavras e desvendar o que entendemos ou o que
ressoa dentro de nós quando nos referimos a elas.
Disciplina é uma palavra que talvez encontre
resistência no campo artístico por trazer consigo
ideias de comportamentos rígidos ou pouco
moldáveis e formatos hierárquicos de obediência
cega. Por outra perspectiva, ela é considerada
como a atitude necessária que acompanha a constância da prática, a descoberta da persistência e a
conquista do prazer de conhecer a fundo aquilo
que nos propomos conhecer e realizar.
Espontaneidade define aquele acontecimento
surpreendente que vem à tona de forma vibrante,
catártica e transformadora, mas que não conseguimos segurar entre as mãos. É como o transbordamento vivo da criatividade. Aproxima-se dos
conceitos de naturalidade, originalidade, simplicidade e desembaraço.
Enquanto disciplina é a busca por mecanismos
conscientes de ordem, a espontaneidade é o
caos, a incerteza pura. O mais interessante é que
o teatro habita justamente na intersecção desses
dois campos.

A arte séria nasce de muita
brincadeira
As crianças e jovens que, com o desejo de fazer
teatro, começam a participar dos projetos socioculturais da Associação Amigos do Pé no Palco
muitas vezes não sabem o que vão encontrar por
aqui. Desconhecem como as aulas se configuram
ou como vão precisar se portar, e que tipo de
relação vão estabelecer com os orientadores e até
mesmo com as atividades do projeto. No decorrer
das aulas os alunos vão percebendo que existe
uma linha sutil entre concentração e diversão (que
pode também ser entendida como “bagunça”) ou,
nos termos que estamos tratando, entre disciplina
e espontaneidade. O equilíbrio entre estas duas
forças pode ser considerado como a essência da
metodologia praticada aqui pelos orientadores.
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Jogos de improviso são um ótimo exemplo de
algo extremamente divertido que exige atenção
e foco. Improvisar é uma brincadeira livre e ao
mesmo tempo cheia de regras. O bom improvisador ao deixar o jogo fluir e se desenvolver, trabalha com a escuta atenta do outro, com calma e
rapidez, e compreende o valor da aceitação e da
proposição de ideias. Para crianças esses exercícios atiçam o imaginário e o faz de conta, e para
jovens, mexem com a agilidade de pensamento e
com o encontro dinâmico de soluções.
A indisciplina ou a tal “bagunça” é uma questão
delicada na escola tradicional e sabemos que
educadores e pedagogos estão sempre buscando compreender melhor esse tema e tudo
que o envolve. No ensino do teatro a “bagunça”
é, vamos dizer, “necessária”, e isso é algo muito
curioso e interessante.
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Notamos que crianças e jovens que muitas vezes
são considerados “desobedientes” ou “bagunceiros” no contexto escolar são aqueles que se dão
muito bem nas atividades teatrais. Isso porque
encontram no teatro um ambiente vibrante que
tem condições de acolher essa energia de agitação e questionamento ou de transformá-la em
outra coisa, ou seja, ela se torna matéria para a
expressão artística. Porque, por outro lado, esses
mesmos alunos ditos “bagunceiros” também se
deparam aqui com uma demanda igualmente
forte do teatro, que é a da concentração, do
cuidado com o outro, da necessidade da escuta
atenta e da comunicação afetiva. Neste momento
a noção de “bagunça” vai se transformando dentro deles, porque entendemos que desatenção e
desrespeito não são “bagunça criativa”.
É claro que nós, arte-educadores, lidamos com
questões de indisciplina nas atividades. Mas vale
ressaltar que a permanência nas atividades não
é obrigatória e que consideramos a vontade da
criança e do jovem como primeiro requisito para
participação nas atividades, o que faz diferença
em como se relacionam e como criam vínculo
com o projeto.

Os jogos, exercícios, rituais e práticas realizadas
nas aulas buscam envolver a criança e o jovem
nas atividades e desenvolver o senso de responsabilidade com relação ao seu processo individual
e a sua participação no grupo. O ensino do teatro
é um campo aberto para experienciar a criatividade, para mobilizar as negociações individuais
internas e também aprimorar as relações de
grupo. A metodologia de ensino do teatro, criada
por Fátima Ortiz e desenvolvida pela equipe de
arte-educadores, oferece aos alunos vivências em
um ambiente lúdico e mágico que os encoraja a
dar o mergulho criativo.
O teatro aproxima crianças e jovens do universo
poético e estético da arte, valoriza a autoexpressão
e colabora para a formação do pensamento crítico
como ferramenta de transformação da realidade.
Em 17 anos de experiência com projetos socioculturais colecionamos histórias de superação pessoal e transformação social.
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Teatro e sua contribuição
na promoção da
autonomia: o processo
de assumir-se enquanto
sujeito
“O prazer propiciado pela criação artística atinge o ponto
culminante quando ficamos quase sufocados de tensão,
com o cabelo em pé de medo, quando as lágrimas rolam
involuntariamente de compaixão e simpatia. Tudo isso são
relações que evitamos na vida e estranhamente procuramos na arte.”
Vygotsky
por Andreia
Psicóloga
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Porto

Um dos principais objetivos propostos nos projetos socioculturais desenvolvidos pela Associação Amigos Pé no Palco ao longo desses anos é
o compromisso de promover a autonomia para
crianças e jovens a partir do contato com a arte.
Busca-se possibilitar que cada aluno compreenda
a potência da atividade artística e o papel que o
artista assume na contemporaneidade.
Fazer teatro é assumir as responsabilidades
de suas escolhas artísticas, pensar estrategicamente, compreender a potência individual
e grupal que temos no mundo, é assumir-se
como sujeito capaz de transformar, de ressignificar suas relações com sua família, amigos e
sociedade. É pensar nas questões culturais que
nos cercam e de que maneira produzir arte nesse
contexto. O fazer teatral nos possibilita inserção
social, desenvolvimento da linguagem verbal e
não verbal, leitura e produção de textos, apropriação de signos sociais e culturais propostos com
sua especificidade.
No campo da psicologia, autores têm discutido a
importância de atividades artísticas no processo
de desenvolvimento psicológico. Lev Vygotsky
(1999)¹ , por exemplo, defende que “a arte é uma
técnica social do sentimento, um instrumento da
sociedade através da qual incorpora ao ciclo de
vida social os aspectos mais íntimos e pessoais
do nosso ser”. (p.315). Em sua perspectiva
histórico-cultural ele posiciona a arte como um
instrumento criado pelo ser humano que tem
um impacto positivo e pode contribuir para o
desenvolvimento humano.

Pensarmos em autonomia nos leva ao que definimos e compreendemos socialmente como sujeito
autônomo. Este é compreendido como aquele
que é capaz de conduzir sua própria vida, tem
condições de analisar as situações que vive de
maneira crítica para que sua tomada de decisão
(suas escolhas) seja consciente. Partimos desse
significado como um ponto de partida para refletirmos sobre esse conceito. Em nossa leitura, acreditamos que o posicionamento de Paulo Freire
(2014)² e Vygotsky (2007) diz do que acreditamos
e defendemos nos projetos socioculturais que
produzimos.
De acordo com Freire (2014), o sujeito está sempre em movimento e em constante processo
de construção de sua autonomia, pois esta se
estabelece a partir das experiências, relações e
decisões que vão sendo tomadas durante a vida.
Para o autor “ninguém é sujeito da autonomia de
ninguém. Por outro lado, ninguém amadurece de
repente, aos vinte e cinco anos. A gente vai amadurecendo todo dia, ou não. A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si , é processo, é vir a ser.” ( p.105)

¹ VYGOTSKY, L. Psicologia da Arte. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
² FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 49.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2014.
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Vygotsky (2000)³ se aproxima disso com o conceito
de autorregulação, processo importante para o desenvolvimento humano que possibilita o domínio
da própria conduta. Segundo ele, o sujeito tem
suas relações com o meio mediadas pela linguagem, em uma determinada cultura com seus signos e significados próprios para os quais o sujeito
produz sentidos de acordo com sua história. Inicialmente, a criança, ao se apropriar desses aspectos
presentes em seu ambiente, passa a conseguir
regular seu comportamento a partir disso, sem que
outro precise fazê-lo. Em um primeiro momento,
seu comportamento é regulado pelo meio, e, após
sua inserção neste meio, o sujeito passa a controlar
seu próprio comportamento.
Nessa construção da autonomia, a liberdade tem
um papel importante, sendo que no fazer teatral
ela é palco para espontaneidade e criatividade
acontecerem. É necessário coragem para estar
em cena, se permitir levar pelas organicidade do
campo sensível, da sua potência, do seu treino
técnico, da sua disciplina. O teatro insere o sujeito
em uma lógica diferente das vivências a que ele
está acostumado na lógica formal da sociedade
que nos cerca. A atividade teatral tem a potência
para transformar, ressignificar, enfrentar.

Nos projetos socioculturais que realizamos já
acompanhamos de perto mudanças significativas
no comportamento de jovens que permaneceram
por vários anos vinculados à instituição. Promover
um espaço de liberdade para estes jovens é um
ato revolucionário nos dias de hoje e espaços
como esse se fazem cada vez mais necessários na
sociedade brasileira.
Retornando à perspectiva proposta por Freire, ter
autonomia é “assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter
raiva porque é capaz de amar. Assumir-se como
sujeito porque é capaz de reconhecer-se como
objeto.” (FREIRE, 2014, p.42). Essa concepção é
como compreendemos a autonomia que buscamos promover e percebemos no fazer teatral
que acreditamos.
Dentro dessa lógica, os arte-educadores do projeto têm um papel que não está ligado apenas a
confirmar um saber no indivíduo, mas sim a seu
desenvolvimento enquanto sujeito ativo capaz de
atuar no processo em que aprende, é aí que se dá
a possibilidade de construção de autonomia.

³ VYGOTSKY, L. Obras Escogidas:. Problemas del desarrollo de la psique. 2.ed. Madrid: Visor Distribuciones S.A, 2000b. v.3
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Uma prática comum no início das aulas de teatro
realizadas nesta instituição que, ao nosso ver, é
uma representação do que nos propomos a discutir aqui é o exercício explosão da estrela - nascimento do ator/atriz. Este exercício faz parte do
método Pé no Palco e funciona da seguinte maneira: compreende um salto expandindo ao máximo
as extremidades do corpo (formando uma ‘estrela’)
e a criança ou jovem dá um grito, de frente para a
plateia. Em um primeiro momento os alunos formam uma meia lua no palco e realizam o salto um
de cada vez, em seu lugar, no coletivo. Em seguida,
são orientados a formar uma fila diagonal no palco
e, um de cada vez, correr até o centro do palco, dar
o salto e emitir o som, sozinho em cena. Em um
terceiro momento, correm até o centro do palco
mas, dessa vez, a orientação é que eles gritem seu
nome. Por fim, em uma variação, eles podem gritar
o nome de alguém importante, ou de um colega,
ou alguma palavra que faça sentido para ele.
Este exercício coloca a criança e o jovem em um
primeiro enfrentamento de plateia metafori-

camente representando o nascer da estrela, ao
mesmo tempo em que é um assumir-se como
sujeito ocupante desse espaço, no caso o palco.
Gritar o nome é uma forma de estimular que este
aluno assuma quem é, um primeiro passo para
construir a coragem de estar em cena diante de
uma plateia. É um exercício muito potente que
inicia no coletivo para que o aluno seja preparado
para o momento em que estará sozinho no palco.
Dizer seu nome no palco é um acontecimento.
Os exercícios trabalhados no primeiro semestre
instrumentalizam as crianças e jovens a se
apropriarem do palco, da cena, do espaço, o que
acreditamos ter impacto na construção desse
sujeito, estimulando direta ou indiretamente a
construção da autonomia. A partir do momento
que estamos propondo estímulos como este, que
contribuem para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, por meio de signos
culturais e teatrais, incentivamos que os alunos
atendidos aprendam a se posicionar diante de
uma plateia e também diante da vida.
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O exercício do
pensamento crítico nas
avaliações em grupo
“Educação não transforma o mundo.
Educação muda as pessoas.
Pessoas transformam o mundo.”
Paulo Freire
por Andreia
Psicóloga

Porto

por Maíra Lour
Arte-educadora, Atriz, Diretora e Pedagoga
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O processo de avaliação dos projetos culturais
que desenvolvemos tem uma relação intrínseca
com a metodologia desenvolvida nas aulas pelos
arte-educadores. Ela se dá a partir do acontecimento do teatro; ou seja, é preciso o encontro
entre os alunos e o público. Estar no palco sob o
olhar da plateia demanda que os alunos acessem
os aprendizados, as práticas dos exercícios, as
orientações dos arte-educadores e coloquem em
cena a própria experiência viva da arte. É somente
a partir desse encontro que se pode compreender
uma possível forma de mensurar ou avaliar o
ensino do teatro. As transformações acontecem,
em primeira instância, no corpo e no risco da
cena¹ . Quando os alunos somam sua experiência
ao trabalho do grupo, com as percepções que
recebem da família e amigos e com os feedbacks
dos orientadores, é que se completa o processo
avaliativo.
Consideramos, portanto, a avaliação de forma
continuada, realizada por meio da observação,
registro escrito e fala de todos os participantes:
alunos, orientadores e equipe psicopedagógica.
Temos como foco perceber o impacto do fazer
teatral no desenvolvimento humano dos alunos
e promover a manutenção das atividades realizadas. Buscamos levar em consideração a trajetória
e o convívio das pessoas que habitam este espaço, acompanhando de perto o processo de cada
um, por meio de uma prática afetiva.

Em nossa perspectiva, a avaliação acontece em
diferentes níveis: a autoavaliação dos alunos sobre
seu processo, a avaliação dos orientadores sobre
o grupo e sobre os alunos individualmente, e a
avaliação psicopedagógica sobre o grupo, realizada pela psicóloga junto à pedagoga, acerca
da repercussão do processo sobre os alunos e a
comunidade. Além disso, ao final de cada ano, a
equipe finaliza as atividades com reuniões em que
são discutidas questões importantes sobre os procedimentos artísticos e pedagógicos aplicados no
projeto cultural; ou seja, os profissionais dialogam
e realizam uma reflexão que gera mudanças para
o próximo ano de projeto cultural.
Dessa forma, uma marca importante nesse modo
de fazer teatro é possibilitar um espaço de fala e
um registro escrito que valorize a elaboração da experiência vivenciada. Alunos e equipe são estimulados a compartilhar sobre como as ações do projeto
reverberam em sua prática pessoal e artística.
Aqui, a autoavaliação tem peso tão importante
quanto as demais atividades. Buscamos abrir
espaço para que os alunos possam expressar seus
pensamentos e emoções, contribuindo para uma
reflexão sobre suas experiências de forma mais
significativa. Assim, incentivamos que os alunos se
comprometam com sua trajetória e ampliem sua
percepção de si mesmos.

¹ O teatro consiste no evento do momento presente, é uma arte que acontece no aqui e no agora, sendo cada apresentação única. Dessa forma, quando o ator/atriz está em cena, acaba correndo risco de, no aqui e no agora, coisas que não
estavam previstas acontecerem, sendo elas boas ou não para o desenrolar da cena. O risco é inerente à atividade teatral.
Como teatro é jogo, e o jogo pode mudar a qualquer momento, essa instabilidade proposta pela cena, pelo teatro e pela
própria exposição do ator e da atriz aos olhos do público é o que chamamos de risco de cena.
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As aulas começam e terminam sempre em roda,
mostrando que ninguém está à frente ou atrás,
que quando alguém falta, sua ausência é sentida
pelo grupo. Buscamos que a palavra passe de um
para o outro na roda, assim o aluno formula um
pensamento pautado no aqui e agora, elaborando
o que está sentindo. O exercício de falar e ouvir
o outro é importante no processo do teatro feito
aqui. Ao escutar o outro, a experiência dele acrescenta à minha, atravessa minha experiência. Nesse
momento, me aproximo e me distancio, componho minha fala, meu repertório. Esses compartilhamentos constroem vínculos e afetos que fazem
a diferença na prática teatral que realizamos.
Outra prática comum é o exercício de troca com
a plateia. Ao término de cada espetáculo, após os
aplausos do público, os alunos são convidados
a ouvir as percepções da plateia que, em geral, é
composta por familiares, amigos, professores e
apoiadores do projeto. O aprendizado se concretiza nessa troca com o público. Escutar o retorno
deste enriquece o aprendizado e mobiliza positivamente o engajamento com o fazer teatral.

O teatro é a experiência do aqui-agora. Em cena
tudo pode acontecer, aquilo que estava planejado
pode mudar a qualquer momento porque se trata
de algo vivo. Se há algum imprevisto, isto precisa
ser resolvido de forma rápida, muitas vezes imperceptível aos olhos do público. O artista enfrenta
os possíveis “problemas” de maneira habilidosa
e confiante. Dizemos que no teatro não existe o
erro, existe o acontecimento no agora, e devemos lidar com ele. O teatro é uma arte coletiva,
é preciso jogar com o outro, perceber quem está à
nossa volta e também ser percebido por todos. O
trabalho em grupo nos ensina a estarmos sempre
atentos para colaborar uns com os outros, nos
ensina a confiar. Estes são alguns dos maiores
aprendizados que o contato com o teatro pode
promover na vida de crianças e jovens.
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O Valor do
Espetáculo Teatral
na Vida da Criança
“O teatro para crianças deve ser
igual ao dos adultos, só que melhor.”
Constantin Stanislavski

“Elas olham, tão atentas, que me amedrontam, pois jamais
dirão o que se passou com elas durante a representação.”
Benjamim Santos

por Fátima Ortiz
Diretora, Autora, Atriz, Arte-educadora

Foto do espetáculo infantil O Caminho dos Girassóis
Texto e Direção: Fátima Ortiz
Crédito Foto: Eli Firmeza
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O teatro traz na sua essência o jogo, o mágico e o
poder de espelhar a realidade. Caracteriza-se, sobretudo por proporcionar uma vivência simbólica
e fugidia entre atores e plateia. Nesta vivência, os
pensamentos e sentimentos tomam corpo através
dos vários recursos ou elementos de que esta
atividade dispõe, ou seja: o texto, a representação
propriamente dita, somados ao cenário, figurinos,
iluminação, sonoplastia e a todas as inovações
tecnológicas que ultimamente invadem maravilhosamente o palco.
Podemos fechar os olhos, imaginar uma história,
cena ou situação dramática, agregar a imagem
àqueles recursos todos e, com uma varinha
mágica, ordenar-lhe movimento. Pronto! Abre-se
a cortina e aparece a criação expressa no palco.
Teatro “é a poesia em movimento” nas palavras de
Antonin Artaud. Este poder, esta mágica, vem
carregado de intensidade por ser baseado numa
relação de pessoa para pessoa. O teatro é uma
arte intensa e efêmera, cujo valor reside no confronto e na cumplicidade palco-plateia.

introduzi-la num mundo de convenções e signos
onde as inquietudes humanas são apresentadas.
O teatro, como arte, vai solicitar da criança uma
série de reflexões e vai ajudá-la a buscar respostas
para suas indagações existenciais e compreensão
do cotidiano.

“Hoje, como no passado, a
tarefa mais importante e
também mais difícil na criação de uma criança é ajudála a encontrar significado
na vida”. Bruno Bettelheim
O mito e as diversas formas de ficção podem suprir os vazios da capacidade intuitiva da criança,
vazios estes provocados pela sociedade moderna e pelo próprio processo civilizatório, que
no afã de conquistas materiais, deixa esfumaçar
as capacidades humanas contidas nas suas origens. Por isso diz-se não existir limites temáticos
no teatro para crianças. Na idade em que uma
criança começa a frequentar o teatro, pensamentos e sentimentos como culpa, amor, ódio, inveja,
competição, medo, alegria, tristeza, dúvidas, não
são nenhuma novidade, porque ela já os experimentou e continuará experimentando.

Todos estes fatores tornam-se relevantes se a plateia for composta por seres cuja principal característica é a vontade de conhecer e indagar tudo
à sua volta. O nível de importância que a criança
da às coisas, por estar num processo constante
de compreensão e apreensão do mundo, faz com
que as virtudes da arte dramática se ampliem e
adquiram um caráter onde o conhecimento venha
revestido da relação prazerosa e instigante, que a O desafio está em fazer com que a linguagem
apresentada atinja o nível de entendimento no
rigor deve ocorrer no teatro.
qual a criança se encontra. Ao mostrar as situaO teatro exerce na criança motivação interior e ex- ções, o teatro buscará formas diversas, onde deterior que desperta satisfações de ordem psíquica; verá ocorrer a identificação com este público tão
especial. Esta identificação com as personagens,
iniciando-a numa arte rica em interatividade e
com o conflito, com os símbolos e signos é fundacolocando-a diante de uma das mais antigas
mental para que a comunicação se estabeleça.
manifestações culturais. O espetáculo teatral vai
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Idealiza-se que o teatro possa fornecer à criança
condições ou elementos intelectuais, morais e
éticos que colaborarão na sua formação integral.
As situações e os conflitos ao serem resolvidos
levam-na a formular conceitos e a ampliar seus valores sensíveis e mentais. Isso tudo está evidentemente condicionado ao grau de competência e
seriedade empregado no processo de criação e
elaboração dos espetáculos.
O tema teatro para crianças e todas as suas variantes tem sido debatido pelos artistas há muito
tempo e em diferentes momentos e situações.
Meu envolvimento com as reflexões deste fazer
artístico, que tem suas especificidades, vem desde
os encontros nacionais promovidos pelo Teatro
Guaíra em Curitiba em meados da década de 70.

Convém ressaltar que a definição de faixas etárias
na linguagem do teatro para crianças pode ou
não ocorrer. Existem textos que se definem ser
dirigidos para os pequeninos e outros, para crianças maiores, pelo fato de expressarem claramente
pela forma e conteúdos tal definição. Alguns
poderão abranger diversas faixas etárias, sem ser
por isso melhores que aqueles. O que realmente
importa é que, de uma maneira ou de outra, sejam bem realizados.
Atuar, escrever, compor, enfim criar para crianças é
um labor que exige um grau de consciência mais
apurado. Trata-se aqui de ampliar a função da arte,
para colocá-la também como veículo de um educar hierarquizado que abrangerá a formação do
espírito sensível, da socialização e da inventividade.

Estamos vivendo a ascensão gradual de posturas
relacionando arte e cultura para Infância; festivais,
mostras e seminários de teatro reúnem artistas
para refletir sobre os temas que o assunto levanta.
Quando analisamos a dramaturgia e os espetáculos para a infância observamos que a percepção
dos criadores hoje está mais apurada e o amadurecimento das atitudes é notável nos textos e
espetáculos por meio do decantamento do processo criador, das opções de linguagens lapidadas
e da busca por expressões autênticas. Isso nos faz
crer que a premissa deixada por Stanislavski de
que “fazer teatro para crian-

A linguagem no teatro
dirigido à infância

tumam se fazer notórias nas dramaturgias
para infância. Tais atitudes se fizeram modelo por
carregar o peso das heranças históricas, e o atrelamento da arte às imposturas religiosas e conservadoras e o didatismo raso foi pouco debatido e
se manteve como regra obrigatória difícil de ser
superada.

Pierre Vayer

“A criança não nasce no
tempo zero da história. Ao
nascer ela incorpora-se de
imediato à sua cultura, com
seus símbolos, signos, mitos,
ritos, hábitos, crenças e costumes. Aos poucos, vai comças é igual fazer teatro para preendendo a realidade que
adulto, só que mais difícil”
a circunscreve. Vivenciando
tem motivado um exercício consciente e prazero- o mundo, vai construindo o
so de ações, reflexões e resultados.
seu “eu” mediante um emEstas reflexões nos levam ainda a uma questão
bate constante entre o seu
crítica fundamental ao ato criativo que é o cuidado necessário com o chamado ‘adultocentrismo’ e universo, o dos outros e o
as inserções moralistas e maniqueístas que cosdos objetos.”
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Buscar uma linguagem no teatro infantil é buscar
a própria criança, ou seja, conseguir penetrar na
linguagem de suas experiências, traduzindo-as
para o palco. O interesse em estudar esta temática
surgiu de uma grande paixão pelo mundo da criança atrelada a uma vocação misteriosa de poder
escrever textos de teatro dirigidos à infância.

Ao se pensar sobre a especificidade da linguagem A convergência do lúdico do
cênica no teatro dirigido à infância ou mais propriamente sobre o texto dramático, torna-se impres- mágico e do real
cindível pensar questões anteriores e básicas que
dizem respeito ao conceito de criança, à produção Constata-se que no teatro para crianças a linguados bens culturais a ela direcionados e principal- gem se faz através do equilíbrio dos elementos
lúdicos, mágicos e reais. Ou seja: o jogo, as brincamente ao valor do teatro em suas vidas.
deiras, o encantador, o extraordinário, as transConceitua-se, pois, linguagem cênica como sendo formações fantásticas, a imitação, a capacidade
a forma como se expressa no palco uma ideia ou de realizar e pôr em prática, a evidência de tudo
aquilo que existe de fato. A recriação constante
um tema que geralmente começa na cabeça do
autor, continua na do diretor, nas dos atores e dos destes conteúdos apontará para uma linguagem
que poderá expressar o universo da criança.
demais criadores de um espetáculo.
Jogo é seriedade, jogo é beleza. É atividade voluntária ligada ao ócio por isso mesmo é elemento
inseparável do teatro em suas diferentes formas
de construção. Assim na experiência teatral
sustentada pelo efeito do jogo ocorre a evasão
da vida real para uma esfera temporária de atividade autônoma; a ligação direta com o faz de
conta e com o sadio desinteresse às obrigações.
Os aspectos lúdicos serão garantidos no teatro
pela construção das cenas e dos diálogos onde os
jogos e as brincadeiras farão pontes com o real e o
mágico. O jogo das palavras, as rimas e os ritmos
Teatro para Crianças é antes de tudo teatro e, sen- que evoluem conforme a evolução da trama.
do assim, o fundamental é que haja comunicação.
Quanto mais isto ocorrer, quanto mais comunhão Quanto aos aspectos aqui nominados mágicos
referem-se à presença na escrita e concepção das
houver entre o palco e a plateia, quanto mais
cenas e situações dramáticas dos elementos oníriesta comunicação for isenta dos truques fáceis,
cos, da tradição dos contos de fadas, da literatura
obviedades e apelações, quanto mais incluirmos
neste universo a criança que existe em todos nós, fantástica e ainda dos movimentos internos da
mais estaremos nos aproximando do universo da inspiração por vezes caótica e impalpável. Estes
infância e da verdadeira função da arte para a vida fatores vistos como desencadeadores de ideias,
soluções e surpresas são inseparáveis daquela ludas crianças e dos jovens.
dicidade acima mencionada, uma vez que no conda ficção não se pode determinar tais fronA criança é um ser completo texto
teiras. Os aspectos mágicos representam também
as possibilidades encontradas pelas personagens
Assim, considera-se que um princípio básico neste para suprir com os elementos mito-poéticos os
processo criador é sentir e pensar a criança como vazios que ocorrem nas suas experiências.
um ser completo que, além de estar profundamente envolvida e interagindo espontaneamente E finalmente quanto aos aspectos aqui ditados
com tudo que acontece ao seu redor, está tamcomo reais, são aqueles acontecimentos que
bém especificamente interessada em aprender,
circundam a criança nas suas experiências do dia
assimilar e transformar os conteúdos da vida. Por a dia e igualmente naquilo que aparece como
isso, o artista que cria para crianças não pode
solicitação externa, premência ou demanda da
esquecer que, em sentido amplo, está atuando
convivência social, escolar e familiar. Representam
como educador. Refere-se àquela educação que
eles uma ponte que une, agrega e dá sentido ao
invade e permeia a vida e que, por um lado, é es- lúdico e o mágico que se fazem conflitos e tampelho da natureza humana, livre e inquieta; e por bém soluções curiosas.
outro lado, é o reflexo de uma natureza universal,
onde reinam a harmonia, a beleza e a sabedoria.
No teatro dirigido à criança, certas conceituações são importantes para que se possa, através
de manifestações formais, atingir o universo dos
pequeninos. Deve-se primeiramente considerar
o nível de importância que a criança dá às coisas,
uma vez que ela está num processo constante de
aprendizagem e compreensão do mundo. É necessário, pois, que a criança “veja a si mesma” no
palco e que o palco seja, ao mesmo tempo, revelador daquilo tudo que ela traz do seu mundo de
fantasias, das suas inquietudes e dos seus sonhos.
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Cumpre aqui ressaltar o papel fundamental da
música ou canções compostas para uma peça
teatral. Elas terão função de comentar ou completar o texto ou diálogos, de definir ou marcar a
passagem de tempo ou mudança de situações,
e muitas vezes servem para resgatar elementos
do cancioneiro folclórico ou canções populares
que expressarão sentimentos ou opiniões unindo
tempos e fatos importantes.

O equilíbrio da ação
e do verbal
Chega-se a um ponto sintético, que diz respeito
ao equilíbrio entre a ação e o verbal. Diz-se que,
no teatro para crianças, a ação deverá englobar,
ou até sobrepor o verbal. Ou ainda, tudo o que
é visto em cena expressa uma ideia ou um conteúdo. Tudo que se vê no palco e não só a palavra,
“fala”. Por isso diz-se que é mais difícil o fazer
teatro para crianças; pois o pensamento racional,
tão enfatizado em todos os processos humanos, inclusive nos processos de criação, deve ser
revisto ou revestido. O mundo do sentir é mais
vivificado no teatro para crianças. Ou ainda, o
pensamento é primeiramente sentido e depois
racionalizado. A razão vem então mais mansa e
menos dominadora. Na linguagem do teatro para
crianças ocorrerá o exercício da razão com o afeto
e da sensibilidade despontando à frente e abrindo
os caminhos do entendimento.

A linguagem cênica é sim uma questão ideológica, que deve estar baseada no melhor de
cada um, nos conteúdos superiores que, ao se
materializarem no palco, sendo apresentados às
crianças, obtenham comunicação simples e direta,
representem aspectos de real importância no seu
universo e, especialmente, expressem o afeto, o
amor e a preocupação com o seu futuro e o seu
desenvolvimento como pessoas. A linguagem
cênica só amadurece a partir do aprofundamento
das propostas. As adversidades enfrentadas pelos grupos, como a falta de espaços de trabalho,
a rotatividade dos elementos, a falta de crítica
eficaz, a tendência à adoção de modismos, restringem o campo de exploração da linguagem cênica.
O teatro aqui idealizado quer propiciar às crianças
a conexão de tudo o que acontece em cena com
a sua realidade objetiva e íntima. Acredita-se num
teatro para crianças onde a ação e o sensível são
mais importantes que o verbal explicativo. Acredita-se num teatro povoado pela música, pela cor,
pelo movimento e pelo brilho. Um teatro onde
habitem os sonhos, os desafios e as realizações.
O silêncio e o jogo. Um teatro profundo onde
reine a poesia. Um teatro que busca o equilíbrio
do lúdico, do mágico e do real, sendo este último
a ponte que une os outros dois. O aprendizado
deste equilíbrio é o que deve estimular a todos os
que desejam dedicar-se ao teatro para crianças.

O teatro poderá educar sem perder sua identidade. Poderá propiciar o avanço da capacidade
mental e sensível da criança, trazendo para o
palco temas que se diferenciam da educação
formal. Deve-se salientar que o teatro de alguma
forma evoca uma participação não conformista
na sociedade, e em especial, a compreensão dos
aspectos espirituais e sensíveis do ser humano.
Pensa-se que, quando se elabora um texto, encena-se uma peça ou quando se está em cena representando para crianças, todos se transformam
em agentes importantes para o seu desenvolvimento. Ali, todos são seus pais, suas mães, professores, tios, avós e amigos (visíveis e invisíveis) e
devemos ter, nós artistas, a consciência de que,
a linguagem cênica não é um elemento teatral
isolado. É parte do social que envolve o teatro e
o sujeito do trabalho, no caso, a criança. Vários
aspectos influenciam a criação e o seu desenvolvimento, pois se a questão é técnica, também é
ideológica e estética.
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Foto do espetáculo infantil Que História é Essa?
Texto: Fátima Ortiz e Enéas Lour
Direção: Fátima Ortiz
Crédito Foto: UV Studio – Edu Camargo e Laiz Zotovici

O ator e a atriz no teatro
para crianças
Outro ponto muito importante diz respeito ao
ator/atriz de teatro para crianças, pois, em última
instância, é dele a responsabilidade de estabelecer a comunicação palco/plateia e é através
dele que a linguagem cênica se concretiza. Tendo
diante de si um público extremamente sincero e
exigente, que tem reações imediatas, ou seja, que
“devolve a bola” rapidamente e expressa seus
sentimentos de forma variada; esperam-se do ator
de teatro para crianças um grande preparo e uma
grande disponibilidade. Uma esperteza, curiosidade e soltura que se identifiquem com o espírito
infantil. O teatro para crianças exige do ator/atriz
uma flexibilidade, uma entrega e uma doação verdadeira, sem o que a sua presença, sua empatia
e a identificação com este público não existirão.
Por outro lado, o teatro assim praticado propicia
aos atores, de um modo geral, um exercício de
seus potenciais e de seu talento, contribuindo em
muito para sua formação e o domínio técnico.
A criança é um mistério e conseguir penetrar no
seu mundo é admitir também os mistérios do ato
da criação. Maria Clara Machado dramaturga
que reinou soberana nos palcos do Brasil durante duas décadas nos dá como bússola o seguinte
entendimento:

“Se a criação artística é
um grande mistério que
vem das profundezas do
inconsciente, a criança
é mistério maravilhoso.
A grande decepção do
homem racional deste
século é querer saber
tudo o que se passa no
mundo infantil. Escreve
livros, inventa teorias, faz
congressos, e a criança
continua fazendo o seu
buraquinho na areia para
colocar o mar dentro,
como na história de Santo
Agostinho. Não tente me
desvendar, parece dizer a
criança.”
MACHADO 1979

Foto do espetáculo infantil O Olho D’Água
Texto e Direção: Fátima Ortiz
Crédito Foto: Mariza Tezelli

Finalmente, é importante reafirmar ser a
arte uma manifestação do espírito humano
e que o aprendizado propiciado pelo fazer
teatral, auxiliará a todos a expandir os
valores do coração.
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Receita de
acordar atriz
Uma experiência na Oficina
de teatro para professores
no Pé no Palco
por Talyssa Mendes
Professora de Teatro e Atriz

Cheguei em cima da hora! Visualizei as professoras
sentadas na arquibancada preta. Penso que boa
parte delas, como eu, tinham aparatos de anotar.
Muitas estavam de calça jeans como quem espera
ficar ali sentada registrando palavras que marcam,
passam ou acontecem com intensidade suficiente
para que mereçam ser escritas e em algum momento recordadas.

Os registros sobre o que foi aprendido na Oficina não eram a reprodução de teorias distantes.
Surgiam da necessidade de escrever sobre as
sensações de uma experiência vivida a partir da
descoberta da presença do artista naquele momento. Sim, no palco do Pé me vi artista, confiante
e pertencente.

E como se fosse uma receita de acordar atriz, os
Naturalmente, um encontro no Pé no Palco há de ingredientes foram se combinando de maneira
iniciar com um acolhedor boas vindas, uma roda, singular. E de repente estávamos todas nós lá, no
palavras e intenções. Iniciava-se então, a Oficina
palco, fazendo teatro! Vivendo a transparência e a
de teatro para professores da rede pública...
potência de quem está em sua inteireza. Uma exRespiramos, caminhamos, nos olhamos. Exercícios periência dessas remexe além das práticas artístisimples pousavam uma lupa em ações cotidianas cas da escola. É como se o teatro acendesse uma
e resinificavam o estado físico e o olhar sobre
chama que cutuca a nossa essência.
nosso próprio corpo. Roupas confortáveis fizeramse mais urgentes do que os aparatos de anotar. E
com acolhimento, a cada aula a metodologia do
Pé se revelava na prática, com orientações que
criavam códigos para o grupo, comunicando com
clareza. A sistematização dos saberes se justificava
na organicidade do processo.
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Nossa essência é tão nossa, tão interna e ao
mesmo tempo respingante aos externos. Quando
se é professora então! Professor é multiplicador,
acolhedor, estruturante e estruturado a fim de
estruturar o processo que se propõe a conduzir.
Mas depois de tantas conduções tudo fica tão
pronto, tão mesmo que é preciso sensibilidade e
concentração para manter-se presente à aprendizagem alheia. Com centro, concentro. Com
motivo, renovo. Encontrar-se com o que te motiva
é um resgate da própria essência. A chama existe
em movimento. E eu, professora, perguntadeira
que sou me pergunto: O que eu movimento?
Motivo? Multiplico? Renovo? Indaguei-me sobre
as possibilidades do fazer teatral dentro e fora da
disciplina de Arte. Da necessidade de incorporar
a arte dramática em todos os níveis do processo
educativo e em como essa forma humana de expressão tem a capacidade de conectar os alunos
com sua própria essência.

E agora, quando o processo vivido na Oficina
tornou-se uma lembrança gostosa de sensações,
dei por mim que embora tenha aprendido tanto,
junto com as memórias, ficam, insistem, renovamse e estalam as dúvidas. Questionamentos, anseios, indagações e o desejo audacioso/auspicioso
de que as perguntas persistam pra que a gente
continue a saborear com perspicácia o mistério e
o prazer das (re)descobertas.
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Festivais Estudantis de
Teatro como um Espaço
de Oportunidades
por Liziane Largura
Arte-educadora, Atriz, Diretora e Coordenadora
do FEET - Festival Estudantil de Esquetes Teatrais

Pensar em festivais estudantis de teatro e sua importância para a criança e o adolescente é preocupar-se em oportunizar a estes seres humanos que
transcendam como indivíduos.
Esta compreensão dos festivais como lugar de
oportunidades aconteceu para mim quando tive
a missão de coordenar um Festival Estudantil
de Esquetes Teatrais, promovido pela Fundação
Cultural da cidade de Indaial-SC, onde trabalho.
O Festival era direcionado inicialmente a um
público de atuadores* de escolas municipais do
ensino fundamental. Naquele momento, eu não
fazia ideia da movimentação e envolvimento dos
atuadores para alcançar o melhor resultado em
suas apresentações. Esse envolvimento se dava
porque os atuadores valorizavam a oportunidade
de poder sair de suas casas, escolas, comunidade
e representar suas criações num lugar de evidência, num espaço outro, para além do muro de suas
escolas. Era para eles instigante estar neste lugar
tendo a oportunidade de se descobrir como um
comunicador!
Essa comunicação é de suma importância, pois
distancia as crianças e adolescentes do seu cotidiano, onde muitas vezes estão movidos pelo viés
da convivência com aparelhos eletrônicos. Ela os
coloca no mundo da comunicação olho no olho,
da troca com a plateia, do calor dos aplausos...

Essa descoberta comunicativa, de troca, já acontece no processo de criação das montagens
teatrais através do jogo do teatro, que permite ao
atuador (criança/adolescente) se descobrir como
um novo ser transformado, de ações e pensamentos. Depois, para completar esse aprendizado
sobre si e sobre o outro ele precisa do público,
para então estabelecer-se no jogo da cena e
compreender a função artística do teatro. Esse
encontro de atuador e plateia é o grande momento também para o público transcender! Pois
são os festivais pontos de formação de plateia que
também transcendem seu intelecto e seu estado
emocional, e que ora ou outra procurará também
participar de ações artísticas em sua comunidade.
Já na primeira edição entendi que minha missão
era mais importante e necessária do que eu podia
imaginar. Aprendi que aquele era um espaço de
oportunidade aos atuadores, para ser, estar, atuar,
trocar e, por fim, transcender como indivíduos na
oportunidade da vivência teatral.
Já, para os grupos, as companhias participantes
ou as escolas mantenedoras de um grupo de atuadores de teatro, a oportunidade de representar
em um festival transcende por trazer, a todos os
envolvidos no processo de construção de cenas
ou espetáculo, o conhecimento, a troca, a vivência,

* Atuadores neste texto são as crianças e jovens que iam para a cena, como também os professores, diretores e pais que
acabavam se envolvendo com o processo.
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a possibilidade de progredir com o trabalho e o
reconhecimento, que são de suma importância
para a continuidade e credibilidade dos processos
de trabalho dos grupos.
Desta forma, compreende-se a importância do
fomento aos festivais estudantis de teatro, pois

os mesmos transcendem a ação, do simples fato
de existir para o fato de transgredir. Assim, transforma-se a potência cultural tanto do indivíduo
que faz quanto daquele que assiste, pois esta
experiência irá propiciar empatia com a diferença
do outro ser, e isto já basta para transformar o
indivíduo.
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Histórico dos Projetos
Socioculturais e
Socioeducativos
desenvolvidos desde 2002

As famílias, as escolas, as crianças e os jovens são
hoje fontes seguras para medirmos os resultados
e as repercussões que apontam nossos méritos e,
igualmente, os inúmeros desafios. Dessa forma,
a Associação Amigos do Pé no Palco – Ação em
Valores Humanos, em parceria com a empresa Pé
no Palco, até o momento colheu muitos frutos e
resultados. São eles:

2002/2003 – Crianças com o Pé
no Palco (Apadrinhamento): bolsas de

2006 - Meninos e Meninas com
o Pé no Palco - Valorização da
Cultura Local (Apadrinhamento e
Apoio Familiar): executado com apoio das

famílias já atendidas e de padrinhos, contemplou
45 crianças e adolescentes.

2007 - Frutos do Pé
(Apadrinhamento): continuidade dos

projetos socioculturais anteriores com o apoio de
voluntários e padrinhos, atendendo a 30 crianças
aulas de teatro para 25 crianças e adolescentes de e adolescentes.
escolas da rede pública de ensino, com o apoio de
voluntários e padrinhos.
2009/2010/2011 – Viver com

2004 - Raízes Brasileiras (Lei
Municipal de Incentivo à Cultura):

atendeu 60 crianças e adolescentes de risco social,
em parceria com o Clube de Mães “União Vila das
Torres” e FAS – Fundação de Ação Social.

2005/2006/2008/2009 - Criança
Encenação (Lei Federal de
Incentivo à Cultura): atendeu em 2005

e 2006 mais de 160 crianças e adolescentes, e
em 2008 e 2009, a 60 crianças e adolescentes das
escolas públicas.
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Arte (Lei Federal de Incentivo
à Cultura): atendeu a 60 crianças e
adolescentes da Rede Pública de Ensino.

2010/2011/2012 – Arte de Fazer
Arte (Patrocínio Direto): atendimento

a 35 crianças e adolescentes que vivem em Casas
Lares, vítimas de violência doméstica. Parceria da
Associação Amigos do Pé no Palco e da Fundação
Iniciativa e Instituto Arandu, com patrocínio direto
da empresa suíça Vacheron Constantin.

2012/2013/2014/2015 – Crescer
com Arte – Palco Escola (Prêmio Parceria Internacional): atendimento
a 472 adolescentes e jovens entre 13 e 18 anos
da Rede Pública de Ensino, focando no apoio à
profissionalização do fazer teatral em parceria
com o Instituto Arandu e patrocínio direto da
empresa suíça Vacheron Constantin.

2016/2017/2018 - Crescer com
Arte – Palco Escola (Lei Federal
de Incentivo à Cultura): atendeu 87
adolescentes e jovens entre 13 e 18 anos da
Rede Pública de Ensino, focando no apoio à
profissionalização do fazer teatral.

2019 – Teatro com e para
Crianças e Jovens (Lei Municipal
de Incentivo à Cultura): atendeu

2012/2013 - Nossas Raízes –
Bororo Vive (Lei Federal de
Incentivo à Cultura): atendimento

a 40 crianças e adolescentes da Rede Pública
de Ensino, realizado em duas etapas e focado
nas temáticas indígenas; onde foram feitas
interlocuções com as crianças da aldeia Bororo
do Mato Grosso.

2014 – Crianças com o Pé no
Palco (Lei Federal de Incentivo
à Cultura): atendimento a 40 crianças e

aproximadamente a 6.000 pessoas. Este
projeto teve como foco a formação, difusão,
intercâmbio e registro das atividades da
Associação Amigos do Pé no Palco realizadas com
crianças da Rede Pública de Ensino, por meio de
projetos socioculturais de arte-educação e as
convergências deste trabalho com as atividades
de pesquisa, montagem e apresentações de
espetáculos para crianças realizadas pelos
próprios alunos atendidos (crianças, adolescentes
e jovens) em nossos projetos socioculturais, pelos
artistas/arte-educadores que participam desses
trabalhos e por artistas e/ou companhias de
teatro convidadas.

adolescentes da Rede Pública de Ensino.

2015 – Arte de Fazer Arte (Lei
Municipal de Incentivo à Cultura):

atendimento a 51 crianças e adolescentes da Rede
Pública de Ensino.

2016/2017 – Teatro e seus Ofícios
(Licitação Prefeitura de Curitiba):

atendimento a 106 jovens entre 14 e 18 anos, em
cumprimento de medida socioeducativa em meio
aberto - SINASE, carentes de ocupação saudável
e com dificuldade de acesso aos bens artísticos
e culturais. Projeto realizado em parceria com a
Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego e a
FAS - Fundação de Ação Social de Curitiba.
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PARCERIAS
Acreditamos que investir na arte, na cultura e na
educação é investir no futuro.
Sabemos que vários projetos de arte-educação
espalhados pelo país têm apresentado resultados
espetaculares, unindo iniciativas da sociedade
civil organizada com ou sem o apoio do Poder
Público.

Estando presente num momento de inclusão social, democratização do acesso aos bens culturais,
reflexão e educação por meio da arte, inerente
aos projetos socioculturais e socioeducativos de
Arte e Cultura, a associação da marca de empresas
e pessoas físicas com projetos artístico-culturais
fortalece o vínculo social com seus consumidores
e a comunidade em geral.

Incentivando e apoiando a arte e a cultura, estas
Nesse sentido, é fundamental a união e articulapessoas físicas e jurídicas participam ativamente na
ção de pessoas físicas e jurídicas que acreditam
construção de um mundo melhor e mais sensível.
neste mesmo ideal, para juntos construirmos e
criarmos formas de interagir entre os diversos
extratos da sociedade, enaltecendo a força do
viver criativo e promovendo a democratização e o
acesso aos bens culturais, possibilitando a todos
estarem mais próximos das expressões artísticas
e dos benefícios que a arte traz para a educação e
para as relações humanas.
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As seguintes empresas contribuem ou já contribuíram para o desenvolvimento dos projetos
socioeducativos e socioculturais da Amigos do
Pé no Palco, tornando o nosso trabalho possível e
valorizando a arte, a cultura e a educação.
Agradecemos imensamente a todos:
Cesbe, Uninter, Unimed, Servopa, Berneck,
Blount, Brose, Volvo, Vacheron Constantin,
Instituto Arandú, Itambé, Banco do Brasil,
Copel, ABS, Siemens, Tritec Motors, Grupo
Elo, Bematech, ALL Logística, KMX Advogados
Associados, Sansores Assessoria Contábil,
Tamanduá Iluminação, Diprotec, Casa Cinco
Arquitetos, Diogo Cavazotti Comunicação,
Designer Érico Almeida, Padaria América,
Carmesim Urbanismo, Editora InterSaberes,
FAS - Fundação de Ação Social, Fundação
Cultural de Curitiba, Ministério da Cultura,
Prêmio Itaú-Unicef.

Público-alvo
Beneficiado
pelos Projetos
Socioculturais e
Socioeducativos
Nossos projetos beneficiam diretamente crianças, adolescentes e jovens com idade entre 8 e
18 anos, de ambos os sexos, oriundos da Rede
Pública de Ensino, com dificuldade de acesso
aos bens culturais e expostos à vulnerabilidade
socioeconômica. Durante o desenvolvimento de
nossos projetos, ministramos oficinas de teatro
destinadas aos familiares e/ou responsáveis pelos
alunos participantes, e também oficinas de teatro
para professores de escolas públicas. Da mesma
forma, contamos com o público participante das
atividades de integração com as escolas públicas
parceiras, bem como apresentações dos espetáculos que são produzidos e realizados durante
o processo de execução de cada projeto, como:
familiares, amigos, artistas, arte-educadores, alunos e professores de escolas públicas, empresas
incentivadoras e apoiadoras, e a comunidade em
geral interessada.
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Pé no Palco e o Teatro com
e para Crianças e Jovens
por José Simões de Almeida Junior
Professor e Pesquisador - Teatro e Educação

A pesquisadora Anne Ubersfeld propôs definir
o Teatro como espaço teatral. Isso porque
ela considerou o teatro como o lugar da
reorganização dos signos do mundo, mais
propriamente como uma possibilidade de se
ler o mundo.

Cabe destacar que não há a possibilidade de
reprodutibilidade dessa criação. Ela é única. O que
é criado no/pelo teatro não deseja ser represado
ou contido, ele quer (e deve) ser compartilhado
com o outro. Este é um dos prazeres do teatro:
a partilha.

Ir ao teatro e/ou fazer teatro é, portanto, nesta
acepção, se enredar nas possibilidades de leitura
do mundo. Esta leitura, todavia, segundo a autora,
não é de uma cópia do mundo ou de um lugar
sociológico. Pois para a autora o teatro é o mundo,
criado e constituído na cena.

Dentre os desafios presentes no processo teatral
destaco a dificuldade de se conseguir reunir as
condições necessárias para que ocorra a criação,
na hora e no local desejados. Isso porque o
processo de criação a que nos referimos não é
mecânico. Não se trata somente de repetir o texto,
realizar as marcas cênicas, etc. É preciso mobilizar
os sentidos para que permitam a fruição. Não se
trata de uma tarefa fácil.

Há, portanto, no fazer ou na participação como
público no Teatro o germe da criação. A criação
no teatro tem peculiaridades, diferente das outras
artes, ela será sempre coletiva e relacional. O
É bem por isso, que o processo de formação
teatro é a arte do coletivo.
artística é necessário. Não é inato o processo de
criação artística. Artistas e público necessitam da
É neste processo de criação que se potencializa
formação para que possam vivenciar e explorar
um movimento capaz de alterar os sentidos, o
mais e mais as possibilidades de fazer teatro e,
corpo, as sonoridades e, também, as relações
também, de ler o mundo.
entre os corpos envolvidos, os materiais e,
também, com o lugar.
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Nesse contexto, a escola de teatro Pé no Palco é
metaforicamente tal qual uma grande biblioteca
do mundo, um espaço destinado a desenvolver
leitores de textos, de imagens, de cenas, dos
sentimentos, que ao final funciona como um
espaço de mediação. O lugar da relação do
homem com seu espaço sociocultural.
É desse modo que se organizam as atividades
artístico-formativas desenvolvidas pelos
profissionais do Pé no Palco. Nele os profissionais/
artistas fincaram uma bandeira no solo do teatro
para e com crianças e jovens. Desenvolveram um
repertório de práticas compartilhadas carregado
de peculiaridades.

a capacidade de reorganizar os signos, e se
desenvolvem como leitores do mundo no/
pelo palco e cena. Há singularidade nesta
abordagem.
Assim, por estas e outras questões, o Pé no
Palco e o seu espaço teatral, se constituíram
ao longo desses anos como referência na
produção e formação do teatro com e para
crianças e jovens.

No material produzido e acumulado pelo Pé no
Palco pode-se observar a centralidade do lúdico,
como fio condutor dos processos de constituição
do espaço teatral e leitura do mundo. Nos jogos
e brincadeiras estão presentes: o esforço/tensão
no fazer, e o prazer e a consciência desse fazer, em
pleno diálogo com a cultura vivida e vivenciada.
Os protagonistas no processo são as crianças,
os jovens e o Teatro. Estão juntos em igual
condição. Nele desenvolvem a expressividade, a
criação, a autonomia, a corporeidade, a partilha,

Foto José Simões na Oficina para equipe Palco Escola
Crédito Foto: Saulo Soul
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2020 COMEMORAMOS:
• Pé no Palco - 25 Anos de Atividades.
• 18 Anos na Sede Rebouças.
• 18 Anos de Execução de Projetos
Socioeducativos e Socioculturais.
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Acesse também
a versão digital
da revista:

Amigos do Pé no Palco | Rua Conselheiro Dantas, n° 20 . Rebouças
Curitiba - Paraná - Brasil 
(41)3023.6778 | amigosdopenopalco@gmail.com /
palcoescolaculturaearte@gmail.com
 palcoescola.com.br

Realização:
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Apoio:

amigosdopenopalco

projetopalcoescola

Incentivo:

Projeto realizado com o apoio do Programa de Apoio de Incentivo à Cultura Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba

