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EDITORIAL
Por uma pedagogia teatral libertária, transgressora e democrática.
A terceira edição da Inquieta - Revista de Teatro e Adolescência
acontece - festa! - durante a execução da terceira edição do Festival de
Teatro Adolescente Vamos que Venimos Brasil. Lançar a Revista que
nasceu do desejo de, dentre outras coisas, manter ativo o pensamento
pedagógico e as trocas do VQV sobre teatro e adolescência durante a
pandemia e distanciamento social no ano de 2020, em que não tivemos
Festival, em 2021, durante a feliz execução de nossa terceira edição - desta
vez nacional e remota - é uma forma importante de dizer que sim, criar
espaços para a fruição, o encontro e a ação jovem é urgente e necessário.
E se terceiras revista e festival se encontram na linha do tempo
deste ano ainda tão conturbado, ambas se complementam dialogicamente
entre práxis e pensamento, atravessadas pela escolha curatorial de
que estes espaços possam ser instaurados dentro da perspectiva de
um pensamento pedagógico democrático, compreendendo-o como
caminho possível para uma lógica justa de sociedade, com a garantia
de direitos básicos e uma representação política pelas diversidades.
A partir disso, decidimos por bem homenagear o centenário de
Paulo Freire com uma edição que convida para o compartilhamento de
processos, experiências e pesquisas, educadores e educadoras que vêm
apresentando em suas práticas um diálogo direto com o pensamento
do educador pernambucano, em processos pelo aprendizado libertário,
transgressor e democrático. Aparece, então, também bell hooks e sua
releitura de Freire a partir das demandas de decolonização e feminismo.
Se o teatro é ágora para discutir coletividades, cidadania e
representatividades, então é por meio de uma pedagogia democrática
que a adolescência, acreditamos, é quem, de forma coletiva, mais
tem potencial para driblar as ações que pretendem destituí-la.
Ao longo desta Inquieta, será possível encontrar diversas leituras e

modos de diálogo com o pensamento do patrono da educação brasileira.
Heraldo Firmino elabora costuras entre sua trajetória pessoal e artística
junto aos ideais postulados por Paulo Freire, trazendo à discussão a
importância do reconhecimento à ancestralidade em sua prática pedagógica.
Thaís Póvoa contribui ao debate com uma pesquisa histórica sobre as
contribuições de Paulo Freire à arte-educação no Brasil. Lana Sultani e
Nina Hotimsky fazem um relato sobre experiências cênicas e pedagógicas
na virtualidade da pandemia em um contexto de escola técnica pública:
teatralidade e afeto presentes, apesar de. Marcelo Gianini nos apresenta
um “Paulo Freire incontornável” e capaz de “suspender o céu e adiar o
fim do (nosso) mundo”. Cecília Mogadouro olha para si como educanda
para perceber-se educadora e encontrar as linhas que a colocam num
jogo entre percepção, troca, e afeto - do verbo afetar-se. Denise Maria
Guilherme apresenta uma convocação à coletividade como única forma de
derrotar o opressor, inclusive aquele que habita em nós. Luciano Mendes
de Jesus dialoga com Freire sob a perspectiva das narrativas da juventude
preta, experiências em encontro ancestral com a de outros jovens na
troca pedagógica e a urgência de pretejarmos os espaços pedagógicos.
Como entrevistados, trazemos os grupos Coletivo Rubra, coletivo de
teatro adolescente da cidade de Mauá que, em paralelo à sua ação artística,
tem se debruçado sobre a militância política em espaços de acolhimento
de mulheres como a Casa Helenira Preta; e também As Anti-Princesas,
coletivo da cidade de Maceió, Alagoas, que se formou através da ONG Ateliê
Ambrosina, projeto para Igualdade de Gênero e Empoderamento de Mulheres.
Que a troca entre as experiências narradas aqui por estes educadores
e educadoras e as que serão vivenciadas durante o 3º Festival de Teatro
Adolescente VQV Brasil 2021 se complementem, se alimentem, se
contraponham e possam potencializar ainda mais os processos artísticos
de todos os que passarem por aqui e por lá, hoje e no futuro. Boa leitura!
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ANCESTRALIDADE E ARTE

Heraldo Firmino

Em minha trajetória artística e pessoal
fui aprendendo, agregando conhecimento e
experiências, e hoje atuo em várias frentes:
ator, palhaço, compositor, dramaturgo,
curador, coordenador de projetos, professor,
sendo que fui um dos idealizadores e
coordenador da formação de palhaços para
jovens do Doutores da Alegria durante 17
anos, sendo ela hoje uma das principais
escolas de palhaços e palhaças da américa
latina. Me formei há 30 anos na Escola
Livre de Teatro E.L.T., referência até hoje
como escola de arte, e tenho a honra de
hoje estar no seu quadro de mestres e
mestras. Cinema, tv, palestras, movimento
negro, lutas sociais, pai: o envolvimento
com estas áreas me deu perspectivas para
pensar pedagogias contra hegemônicas,
libertárias, descolonizadas, que valorizam o
livre pensar e por consequência as relações
humanas, mas tudo isso não se dá de uma
hora para outra, sendo necessárias grandes
inspirações, e tive várias muito boas. E
quando se fala em pensamento pedagógico,
Paulo Freire é um caminho até natural.
A primeira vez que ouvi falar em
Paulo Freire, eu tinha acredito que uns
quatorze anos (1981), e meu irmão mais
velho, professor Paulo Firmino, tinha
posicionamento político e pensamento com
ideias revolucionárias, que fui entendendo
ao longo da minha adolescência.Somos
em sete irmãos, e sou o sexto na ordem
cronológica de chegada a este mundo.
Somos de uma família negra de gente
humilde, e meus pais tinham fundamentos
muito simples, porém importantes para
o crescimento e o desenvolvimento de

qualquer ser humano: amor, trabalho,
honestidade, bom caráter, generosidade,
estudo e religiosidade. Mas meus pais não
ficavam explicando essas coisas, elas se
davam pela convivência , pois ele e ela
eram exemplos disso, mas como todo jovem
em algum momento começa a questionar
algumas coisas, para mim foi a religiosidade,
todos e todas ali católicos. Quando
descobri que os jesuítas eram uma arma
do colonizador para escravizar indígenas e
negros, pulei fora, mas isso também foi uma
coisa que se deu no tempo. No começo lá
em casa a gente, os irmãos, dormíamos
todos no mesmo quarto, sete meninos e
ainda tinha dois primos que moravam com
a gente, vindos das Minas Gerais, minha
ancestralidade até onde eu sei é mineira e
baiana. A vida foi melhorando, meus irmãos
mais velhos começaram a trabalhar para
ajudar em casa, e eu comecei com carteira
assinada aos 14 anos em uma metalúrgica,
mas antes trabalhava como servente de
pedreiro com meu pai. Larguei o futebol,
que era meu sonho, comecei a fazer teatro
e a escrever poesia e virei gente grande.
Fui estudar à noite, e nesta época com
mais quartos em casa, acabei dividindo um
com meu irmão mais velho, e lá tinha livros,
revistas, filosofia, Paulo Freire ....
Apresento este pequeno preâmbulo
sobre minha vida, porque me leva a
vislumbrar minha vida como professor de
arte, em que a pedagogia de Paulo Freire
e meu conhecimento empírico começaram
a se delinear desde cedo. Vindo de uma
família grande, de gente preta, que vivia em
comunidade, através das conversas, livros,
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revistas e posteriormente um ativismo
político, fui entendendo como a banda toca,
vivíamos o fim de uma “parte” da ditadura
militar, explico, muitas pessoas festejaram
o fim da ditadura militar, a anistia para que
os presos políticos que não foram mortos
fossem soltos e os exilados pudessem
voltar ao país, mas quando se fala da gente
preta, a ditadura começa com a chegada
das Caravelas e continua até hoje, é só
abrir um jornal e ver quantas pessoas
negras morrem ou somem nas mãos da
polícia, do estado, da iniciativa privada, mas
se for uma pessoa negra infelizmente essa
crueldade e injustiça se dá todos os dias
há pelo menos 500 anos, a ditadura para
o povo preto existe desde sempre e está
longe de acabar.
Cartilha “Caminho Suave” não
rola né? Este livro filho da ditadura era
quase uma bíblia para as pessoas que
começavam a aprender a ler, Freire já
apontava outras ideias e possibilidades,
enquanto a educação bancária, castradora,
eugenista, racista, sexista, homofóbica ia
moldando, estigmatizando o pensamento,
encarcerando as ideias. Paulo Freire queria
uma educação libertária de pensamento
livre, por isso ele é tão odiado pelos
extremistas de direita, e gente que pensa
livre não se submete.
Eu não me enquadro no sistema
por estas coisas que relatei até aqui, por
que sou negro, artista, ativista..., o sistema
rejeita secularmente pessoas como eu,
e faço parte de uma classe que não tem
direitos dentro deste país chamado Brasil.
Convido qualquer um que esteja lendo esse
texto a me convencer de que alguma coisa
vá bem nesse sistema em que vivemos.
E como disse a grande escritora
Conceição Evaristo: “Eles combinaram de
nos matar, mas nós combinamos de não
morrer”. A arte foi o caminho que encontrei
para não morrer. Em um dos primeiros
cursos de teatro que fiz, ouvi que “O artista
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(ator) tem que aprender a interpretar, mas
isso é só uma parte da profissão, nós temos
que ter cultura, tem que ler e discutir ideias!”
É bom quando bons conselhos vem
no começo da carreira, ajudam muito.
Peguei isso pra mim, até porque já agia
assim, mas a arte me trouxe outro lugar,
comecei a ser tratado com mais dignidade
entre meus pares, e isso foi fundamental
para não morrer. Então artista tem que
ser antirracista, lutar contra
sexismo,
machismo, todas as fobias, tem que ter
a mente libertária. Caso contrário, me
desculpe, mas não merece ser chamado de
“Artista” em nenhum lugar neste mundo.
Paulo Freire na sua pedagogia tem
um compromisso com a vida, em seus
pensamentos estão postulados caminhos
onde o opressor deve ser retirado de cena,
a construção se dá com, para as classes
oprimidas. Essas premissas são fundantes
para uma nova maneira de pensar arte,
educação, vida e processos civilizatórios, e
descolonizar as condutas e modos de existir.
O pensamento de Paulo Freire é essencial,
e a partir dele novas epistemologias vão
sendo criadas, existindo um aprofundamento
do pensar, onde olhamos com atenção
os Quilombolas, Indígenas, Feministas,
Mulherismo Africana, as Crianças, diáspora
Africana, Jovens, LGBTQIA+ .... as pessoas
que compõem esses grupos foram e são
sistematicamente silenciadas.
E é com base em tudo isto que tento
seguir como mediador em arte, pensando
que as descobertas e caminhos devam ser
partilhados. Minha mediação se faz neste
sentido, ajudando a despertar potências
individuais, num processo de vivência em
grupo, entendendo que quanto mais a gente
se conhece, mais podemos colaborar nas
relações e criações dentro de um grupo.
Não acredito em protagonismos, gosto
das diferenças, as pessoas que trabalham,
estudam, criam ao meu lado sabem que
sempre escuto antes de tomar decisões que
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envolvam outras pessoas, estimulo sempre
a autonomia como forma de crescimento.
Acho
importante
para
cada
aprendizado saber de onde ele vem, e antes
saber de onde nós viemos, pois situar-se
é muito importante. Comecei falando de
meus pais e família; independentemente de
como ela seja, muito do nosso jeito de ser
parte delas, com tudo que tem direito, mas
até onde a gente sabe e conhece nossos
ancestrais? Às vezes uma música que
minha mãe ouvia quando sua avó cantava
vai revelar muito de sua história. A vida é
um grande caleidoscópio de sutilezas, e
nós artistas somos colecionadores destas
imagens, sendo nossa responsabilidade dar
asas ao invisível, ao nunca visto, mas muito
sentido. Somos fazedores de ilusões, nossa
verdade está em “ser” para alguém que
ouve, sente, vê ou simplesmente vivencia a
presença, a presença serve para conexão,
longa, eterna ou num rasgo fugaz de uma
gargalhada que contagia alguém que nem
sabe o que está acontecendo: é o ato pelo
ato, simples assim.
Paulo Freire nos deixou um legado,
e mundo afora ele é citado, pesquisado, e
através de suas ideias outras vão surgindo.
Em ‘Ensinando a transgredir’, livro de
bell hooks, – escritora estadunidense,
professora e intelectual negra insurgente,
vinda de uma cidade do interior do Kentucky
– através das ideias de Freire, dá um
outro passo na educação como prática da
liberdade. Para hooks, ensinar os alunos a
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“transgredir” as fronteiras raciais, sexuais,
estruturas machistas, homofóbicas, de
classe, arte e educação a fim de alcançar
o dom da liberdade, objetivo primordial de
quem vai para sala de aula como mediador
de relações humanas.
Penso nos ancestrais para acentuar
e afirmar a vida, vivemos nessa época
com tudo que ela nos apresenta. Para
muitas civilizações africanas não interessa
o futuro, o importante é o passado, pois
nele aprendemos com os erros e acertos,
e com essa sabedoria vivemos plenamente
o presente; com um presente pleno o
futuro já está encaminhado: gosto deste
pensamento. Diante disso, com tantas
estruturas que oprimem, com a isenção das
pessoas de “bem”, que tipo de ancestrais
seremos no futuro. Se é aqui que se faz
história, mãos à obra, mãos e mentes à
obra de Paulo Freire.
Liberdade é a proposta, assim
como descolonizar o pensamento, quebrar
paradigmas, salvar o meio ambiente, os
povos originários, negras pessoas, as
crianças, mulheres. Esqueça a luz no fim do
túnel: é um engodo das classes dominantes,
pois ela aponta um caminho reto com uma
luz que leva para o matadouro. Faça seu
próprio túnel em busca de luz, pense Nagô,
Bantu, Iorubá, Guarani, Xavante, aquilombese, aldeie-se, viva em comunidade. Ame!!

Heraldo Firmino. Ator, palhaço, compositor, diretor, curador, dramaturgo, professor em
artes, fez 6 longas no cinema, 4 series de tv, envolvido em mais de 45 espetáculos
teatrais, desenvolve uma pesquisa com a cultura popular e o cômico brasileiro, trabalha
em suas criações um olhar decolonial, ativista do movimento negro, artista formador há
28 anos. Atualmente é mestre da escola livre de teatro (ELT) e diretor artístico da Cia
Baitaclã de Teatro.
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A LUTA PELA DEMOCRATIZAÇÃO DA ARTE:
RELAÇÕES ENTRE PAULO FREIRE E A
ARTE-EDUCAÇÃO
Thaís Póvoa
O que teríamos de fazer, uma sociedade
em transição como a nossa, inserida
no
processo
de
democratização
fundamental, com o povo em grande parte
emergindo, era tentar uma educação
que fosse capaz de colaborar com ele
na indispensável organização reflexiva
de seu pensamento. Educação que lhe
pusesse à disposição meios com os
quais fosse capaz de superar a captação
mágica ou ingênua de sua realidade,
por uma dominantemente crítica. Isto
significava então colaborar com ele,
o povo, para que assumisse posições
cada vez mais identificadas com o clima
dinâmico da fase de transição. Posições
integradas com as exigências da
Democratização fundamental, por isso
mesmo, combatendo a inexperiência
democrática. (FREIRE, 1977,p. 106).

O início do século XX foi de extrema
importância para a luta pela democratização
escolar brasileira, a qual, através da figura
de Anísio Teixeira, reconhecido como
um dos maiores militantes do movimento
escolanovista, defendia o ensino público,
gratuito, laico e obrigatório. Fortemente
influenciadas pelos ideais democráticos
e sociais do filósofo americano John
Dewey, as teses de Teixeira defendiam
a universalização da escola pública e
a construção de uma sociedade mais

democrática.
Paulo Freire se considerava discípulo
de Anísio Teixeira e é possível observar
tanto convergências conceituais, como
também a influência de Dewey na obra
destes dois autores. Sérgio Fonseca (2008),
um dos pesquisadores das repercussões
dos conceitos de Anísio Teixeira na obra de
Paulo Freire, afirma que tais aproximações
são bem evidentes, principalmente até
seu segundo livro, Educação como Prática
para a Liberdade. É importante ressaltar
que os ideais democráticos encontrados
na filosofia deweyana são baseados numa
forma de vida associada e na experiência
conjunta, além de situar a educação como
a principal possibilidade de se criar uma
sociedade mais igualitária e de compreender
o indivíduo como um ser em construção.
Como exemplos dessa militância, podemos
citar o apoio de Dewey à luta dos estudantes
chineses pela democratização do país, na
década de 1920, assim como o apoio ao
movimento feminista na defesa do direito das
mulheres frequentarem escolas no mesmo
período (MURARO, 2012). No campo da
educação, afirmava ser necessário “romper
com as ideias tradicionais de educação
e transformar a escola em um espaço de
libertação” (CARON;SOUZA;SOUZA; 2016)
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O conceito deweyano, de arte como
experiência, se tornou mais conhecido no
campo do ensino da arte no Brasil a partir
do movimento da Escola Nova, numa época
em que as perspectivas para este ensino
se dividiam entre concepções liberalistas
e positivistas, cujos modelos se pautavam
nas Belas Artes europeias, e concepções
modernistas, aspirantes ao rompimento
com a herança cultural colonialista. Este
conceito foi, também, um dos pilares
de um importante movimento de arteeducação iniciado no Rio de Janeiro, no
final da década de 40, as “Escolinhas de
Arte do Brasil” (EAB), criado por Augusto
Rodrigues e Margaret Spencer, a partir de
algumas experiências anteriores com Javier
Villafañe, um poeta e titeriteiro argentino.
As aulas, compostas por várias linguagens
artísticas integradas, eram oferecidas
em períodos de contraturno escolar para
crianças, adolescentes e, posteriormente,
adultos e, dentre suas origens, estavam
as discussões acerca da livre expressão
por artistas envolvidos no processo de
redemocratização da educação (LIMA,
2014).
Foi Paulo Freire quem apresentou
a filosofia deweyana à Ana Mae Barbosa
(2002), conforme ela relata em sua obra:
John Dewey e o ensino da arte no Brasil,
nos anos em que estudou e conviveu com
ele no Recife em um curso preparatório para
professores da rede pública no Instituto
Capibaribe, organizado pelo educador junto
a Elza Freire. Foi lá que também passou
a conhecer o trabalho desenvolvido por
Noemia Varela e Ulisses Pernambucano na
Escolinha de Arte de Recife, onde Freire foi
presidente nos anos 50.
Em 1969, Ana Mae Barbosa foi
uma das responsáveis pela continuidade
do Movimento Escolinha de Arte do Brasil,
através da criação de uma escolinha em
São Paulo, junto a Augusto Rodrigues e
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José Mindlin, ocasião em que recebeu
orientações e livros de Paulo Freire para
suas experimentações em arte-educação.
Madalena Freire, filha de Paulo Freire,
integrou esta equipe como professora da
área de artes visuais, ao lado de outros
nomes como Joana Lopes, Maria Helena,
Maria Duschenes, Célia Cymbalista e
Regina Machado.

Poucos sabem que Paulo Freire esteve
ligado à Arte-Educação desde os inícios
de sua ação educacional. Foi presidente
da Escolinha de Arte do Recife nos anos
50 e sua primeira mulher Elza Freire
pode ser considerada uma das pioneiras
da integração da Arte na Escola Pública,
dando ênfase às produtivas implicações
do fazer artístico com a alfabetização.
Na década de 50, Elza Freire dirigia em
Recife uma escola de subúrbio e, sob sua
influência e estímulo, a Professora Miriam
Didier iniciou um trabalho de alfabetização
através da Arte. Durante o exílio, Paulo
Freire e Dona Elza mantiveram um estreito
contato com a Escolinha de Arte de São
Paulo, que de 1968 a 1971 desenvolveu
pesquisas orientadas de longe por Paulo
Freire e de perto pelos livros que nos
enviava de Geneve. Talvez por esta
ligação com a Arte-Educação ser pouco
conhecida é que tenha sido possível
introduzi- lo à Universidade de São Paulo
através dos trabalhos nesta área. Foi por
acaso que tenho a honra de ter sido a
pessoa que pela primeira vez convidou
Paulo Freire para dar uma conferência
na USP em 1980, na Semana de Arte e
Ensino e a pessoa que pela primeira vez
o convidou para dar um curso na USP, em
1987, intitulado “Arte- Educação e Ação
Cultural”. (GADOTTI, 1996, p. 637)
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A conferência à qual o trecho acima
se refere ocorreu em 1980 e foi o primeiro
evento de arte-educação da ECA, a Semana
de Arte e Ensino, organizada por Ana Mae
Barbosa na Universidade de São Paulo,
que reuniu mais de três mil arte-educadores
de todo o país e teve Paulo Freire à frente
da aula inaugural. Em uma entrevista para
o Projeto Memórias da ECA/USP, Barbosa
narra seu primeiro contato com Paulo Freire
e Noemia Varela na escolinha de Recife,
e como esse contato lhe apresentou ao
universo da arte- educação. Num belíssimo
depoimento de Dona Noemia Varela
realizado em 2007, cuja gravação fez parte
da exposição intitulada Noemia Varela: uma
vida, fazeres e pensares, promovido pela
Secretaria de Cultura de Recife, ela afirma
que tanto sua teoria quanto sua prática
foram influenciadas por pensamentos de
Paulo Freire e que este, dialogicamente,
também se influenciou pelas vivências em
arte-educação de Varela.
Segundo AZEVEDO (2014), além de
ter sido professor da Escola de Belas Artes,
Freire também se utilizou da leitura de
imagens artísticas nos Círculos de Cultura
nos anos 1960 e chegou a encomendar
ao artista Francisco Brennand imagens
provocadoras de discussões sobre os
temas geradores nos Círculos de Cultura,
as quais foram posteriormente confiscadas
pelo governo à época da Ditadura Militar.
É também através da leitura de
imagens artísticas, pautada nos pilares do
fazer, ler e contextualizar, que a Abordagem
Triangular, criada por Ana Mae Barbosa,
propõe ao aluno a produção de sentidos
e a construção da visão crítica do mundo.
Ao lado de diversos outros profissionais,
Barbosa foi um expoente da transformação
do olhar para a aproximação entre arte e
educação no Brasil, militando pela criação de
novos cursos em universidades brasileiras
e reformas na estrutura de ensino. Utilizada
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para fundamentar os princípios pedagógicos
dos Parâmetros Curriculares Nacionais em
Arte, a Abordagem Triangular foi difundida
em território nacional no fim dos anos
noventa.
Apesar de pouco explorada, é
imprescindível reconhecer a influência de
conceitos freireanos tanto na base dos
parâmetros curriculares para o ensino da
arte do nosso país, como seu envolvimento
e apoio, ao lado de Elza Freire, na
militância pela democratização da arte
ao longo do século XX. Encontrar Freire
nesse percurso histórico é de extrema
relevância para o entendimento de alguns
caminhos que narram as trajetórias da
arte-educação em nosso país sob outros
pontos de vista, emergindo, principalmente,
suas concepções pedagógicas enraizadas
em princípios democráticos e libertários,
cujos propósitos se alinhavam à ideia
de democratização da educação e
buscavam ampliar a experiência artística,
historicamente associada a uma parcela
mais elitizada de nossa sociedade, a todos
os indivíduos.
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ESCOLA TÉCNICA PÚBLICA VIRTUAL:
EXPERIMENTOS CÊNICOS
Lana Sultani e Nina Hotimsky

Três
bananas-maçãs,
duas
mexericas e um punhado de tremoço,
todos disponibilizados num prato grande
e, ao lado, uma tigelinha para sementes
e cascas. Não havia regras para comer, a
cada momento eu escolhia o que desejasse.
Banana-maçã, tremoço, muita sede, quatro
gomos de mexerica. Tremoço de novo.
Esta comedeira aconteceu na
última aula da disciplina Contação de
Histórias e Teatro de Bonecos do Curso
de Teatro da ETEC de Artes na cidade
de São Paulo. A escola abriga cursos em
diferentes linguagens artísticas, e por ser
a única ETEC (Escola Técnica Estadual)
com essa especialidade, sempre foi um
lugar de encontro de pessoas de diversas
regiões. As turmas misturam jovens a partir
de 15 anos, adultos que desejam mudar
de área ou somar saberes em sua prática
profissional e até pessoas que acabaram
de se aposentar. Também chegam pessoas
que encontraram a cultura como um lugar
possível de organizar sua quebrada, dialogar
com a vizinhança, organizar saraus, slams
e grupalidades.
O prédio que abriga essa escola é o
antigo pavilhão 04 do Complexo Presidiário
do Carandiru. Depois de desativado e
com quase todos os pavilhões implodidos,
restaram apenas dois, que passaram por
uma grande reforma para se tornarem
escolas técnicas. Todo esse esforço

arquitetônico não nos permite esquecer o
massacre de 1992 - onde 111 detentos foram
brutalmente assassinados por se rebelarem
devido à superlotação que acontecia lá há
décadas. Muitas cenas, danças, cantos
e revoltas já foram criados para lidar com
essa memória.
Grande parte da área do Complexo
Penitenciário se transformou no Parque da
Juventude, local que serve como espaço
público de lazer na região. Sempre foi
comum na era pré-pandemia encontrar os
estudantes em cangas e lençóis estudando,
ensaiando ou fazendo piquenique de
finalização de semestre com suas
professoras. (Duas dessas professoras
aqui lhes escrevem: Lana Sultani e Nina
Hotimsky). Banana-maçã, mexerica, ovos
de amendoim, bolo de fubá, térmica com
café, o cuscuz da minha vó, o meu primeiro
guacamole, os salgadinhos industrializados
porque não tenho dinheiro para comprar algo
melhor, ou “só trouxe a minha boca mesmo”
faziam parte de importantes encontros para
celebrar o fim de um ciclo.
Da tela do computador vejo a
bolacha de maizena da estudante. Mordo
mais uma vez a banana enquanto observo
um estudante tomando um café que parece
estar bem quente numa xícara de unicórnio.
Fico com vontade de pedir para uma outra
estudante o seu pão com manteiga e molhar
no café quente de xícara de unicórnio.
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Consigo sentir um quase gosto do pão
molhadinho e assim atravesso para uma
realidade latente onde o virtual é matéria.
Essa realidade construída se instaura como
a melhor possibilidade. Sentir cheiros,
perceber detalhes, ter desejos, ativar
memórias e ler o mundo de um jeito quase
dilatado: o virtual como possibilidade da
ação de imaginar.
No começo da era de aulas digitais,
devido ao isolamento social, conduzo
a primeira aula de Atuação Cênica. Ao
meu lado estão livros empilhados e, no
computador, janelas minimizadas de textos
de apoio e vídeos de apresentações teatrais
caso o exercício elaborado não funcione.
Explico aos estudantes que é individual
e é preciso estar sentado com os olhos
fechados. No início é importante narrar o
que é perceptível, como a temperatura do
ambiente, o formato da cadeira, a textura da
roupa, os sons próximos e distantes. Depois
de estabelecida a situação, se insere um
elemento estranho - como uma enchente
que molha o piso e as meias ou um pássaro
de patas azuis que pousa na janela. Sem
se mover corporalmente, o atuante nos
convida a entrar em um campo virtual onde
a realidade se transforma e o espaço digital
indica novas possibilidades de encontros.
Nós, os espectadores, somos convidados
a entrar em seu mundo de verdades
inventadas e conhecer como o atuante
se relaciona com o que lhe acontece.
Além disso, ele coloca em performance
o que pode ser aparentemente ordinário,
indicando sua existência e, quiçá, contando
a sua história - como a toalha de crochê
verde clara que cobre a mesa ou o gato
branco e preto dormindo profundamente
no sofá. Felizmente o exercício deu certo
e o propus em outras turmas buscando
novas abordagens. Dessa experiência
conheci infâncias, visitei o interior de Goiás,
descobri como se corta cupuaçu e chorei
com separações de casal. Estar em relação
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é mover, e isso, de alguma forma, aconteceu
nas aulas de teatro via videochamada.
Os atuantes propuseram um território de
imagens. E os espectadores leram a obra
com a imaginação.
Imaginação:
exercício
tão
fundamental para atrizes e atores, e um
desafio no Brasil pandêmico de 2020 e
2021. Preso à minha classe e a algumas
roupas, me sento em frente ao computador
e leio as terríveis notícias. O algoritmo da
rede social mostra mais do mesmo, de eu
mesmo. Onde fica a saída? E no entanto,
o café do estudante do outro lado das telas
me aquece. Somos diferentes, e isso nos
faz bem. Inventamos coletivamente razões
para seguir nos encontrando.
Última aula de História das Artes
Cênicas Brasileiras I do semestre, e um
estudante afirma: “descobri que posso
produzir algo diferente daquilo que consumo˜.
A professora tem vontade de abraçar o rapaz,
e virtualmente o abraça através da câmera,
num gesto um pouco engraçado. Passamos
o semestre discutindo as relações entre
teatro e sociedade, e as formas teatrais
enquanto manifestações historicamente
construídas. Funcionava assim: cada tema
era estudado a partir de aulas expositivas
e materiais diversos (documentários, textos
teóricos, dramaturgias). Em seguida,
os estudantes produziam cenas ligadas
àquelas discussões. Fizemos cenas
inspiradas na Tragédia, cenas cômicas,
dramáticas e épicas.
De que maneira os estudos teóricos
colaboraram para a ação de imaginar?
Como temas estéticos e históricos puderam
assumir cheiros, gostos, desejos? Estudar o
que está do lado de fora pode me aproximar
de um outro que só conheço virtualmente?
Vimos Chimamanda Achidie falar dos
perigos da história única, Adilson Moreira
analisar o terrível Racismo Recreativo
presente em produções brasileiras de
Comédia, Iná Camargo Costa explicitar a
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ligação do Drama com a burguesia, Bertolt
Brecht formular um teatro épico dialético.
“Calma, será que entendi?”. Eu mesma não
sei se entendi! “Professora, qual a diferença
entre gênero e forma?”. Nossa, que linda
pergunta! Lá vou eu debater o tema com meu
companheiro no café da manhã seguinte.
Estudar
coletivamente
esses
temas tão complexos me abria novas
possibilidades. Um convite para sair do
isolamento: o estudo da História do Teatro
feito com pessoas tão diferentes me jogava
para fora de mim. Em outros tempos duros
também se fez teatro. Brecht viveu tempos
de guerra e nazismo, e que lindas são suas
peças!
Foi depois do estudo de Teatro Épico
que dois estudantes fizeram uma cena de
detetive. Clima de filme noir, ele tocava
piano, ela examinava papéis. Senti no ar
a fumaça de cachimbo e quase vi a poeira
grossa sobre o piano. Debatiam um caso
misterioso. Um detetive complementava os
pensamentos do outro, e atuavam tão juntos
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que superaram qualquer desacordo temporal
causado pelos aplicativos de videochamada.
Ao final da cena entendemos do que se
tratava - era o roubo de um saco de batatas.
A dureza da sobrevivência no Brasil de 2021
estava em cena, mas nós, espectadores,
nos divertimos. Tanto estudo, leitura,
perguntas que nem sei se soube responder,
abriram espaço para cenas como essa.
Foi possível imaginar um jeito de discutir a
realidade diferente do noticiário, e um jeito
de construir a cena diferente da novela ou
da série da Netflix. Como sintetizou o moço
que abracei virtualmente, produzimos algo
diferente do que nos fazem consumir. Se os
algoritmos das redes me enfiam um Mesmo
que não escolhi, aqui formas e conteúdos
foram fruto de uma escolha sensível e bem
humorada.
A escola ainda é espaço público e
político. Compartilhamos saberes, desejos,
visões de mundo, experimentos cênicos. E
tremoço, mexerica, mais um bocadinho de
tremoço.

Lana Sultani é professora do curso técnico de teatro da ETEC de Artes, atriz e diretora. É
mestranda no departamento de Teatro da UDESC, onde pesquisa Pedagogia Teatral.
Nina Hotimsky é professora do curso técnico de teatro da ETEC de Artes, atriz, sonoplasta
e sanfoneira. É doutoranda no departamento de Artes Cênicas da ECA/USP, onde pesquisa
História do Teatro Brasileiro.
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PRINCÍPIOS ÉTICOS DO TEATRO SINGULAR
- UM DIÁLOGO COM PAULO FREIRE
Marcelo Gianini

Paulo Freire é incontornável.
Paulo Freire é incontornável para educadoras e educadores que
entendem os processos educativos como potência de transformação.
Paulo Freire é incontornável para cidadãs e cidadãos que lutam por outros
mundos (existentes ou a se inventar), críticos do modelo hegemônico
economicista imposto pelo Velho Mundo chamado Europa (e seus impérios
espalhados pelas superfícies da Terra). Paulo Freire é incontornável para
os seres terrestres em guerra contra certa humanidade que, a partir de
uma abstração de unidade, “exclui todas as outras e todos os outros
seres”, como nos diz Ailton KRENAK [2019, p. 47].
Mesmo compartilhando os mesmos ideais, eu tentei contornar
Paulo Freire em minha dissertação de mestrado. Não se tratava, então, de
uma omissão voluntária, mas de uma incapacidade intelectual que não me
permitia reconhecer a enormidade de sua práxis pedagógica na formação
de gerações de pedagogas e pedagogos, sejam do teatro, como eu, sejam
de outras áreas do conhecimento.
Com o propósito de redimir minha cegueira, revisitei os trechos
iniciais do “Prólogo” da dissertação intitulada João, Artur e Alice: brincando
de fazer teatro na contemporaneidade [GIANINI, 2009] e os “colei” a seguir,
na coluna à esquerda de quem lê. Na coluna à direita, faço um arrastão” de
Paulo Freire e reproduzo possíveis citações de Pedagogia da Autonomia
[FREIRE, 2006], na tentativa de me penitenciar de tamanha inabilidade
intelectual e, quem sabe, humildemente explicitar um possível diálogo com
o mestre educador.
O estudo João, Artur e Alice... analisa processos artísticos de
criação de encenações como práticas relevantes no ensino de teatro para
leigos, realizadas no curso de Iniciação Teatral do Colégio Singular, entre
os anos de 1989 e 2009. Localizado na cidade de Santo André, região do
Grande ABC paulista, o Colégio Singular oferece cursos de teatro a seus
estudantes desde, pelo menos, a década de 1980, e o pequeno recorte a
seguir centra-se nos princípios éticos dos processos artístico-pedagógicos
ali desenvolvidos com estudantes do Ensino Médio, com idades que
variavam entre 14 e 20 anos.
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O LUGAR DO TEATRO NO COLÉGIO
SINGULAR [em 2009]

PEDAGOGIA DA AUTONOMIA
[em 1996]

Internamente, o curso de teatro já
era visto [desde a década de 1980] em
sua importância intrínseca e não como
instrumento para atividades alheias à
linguagem teatral. [Assim,] em nenhum
momento foi preciso mostrar à direção
da escola a importância da autonomia do
aprendizado teatral.
Este posicionamento da direção da
escola tornou-se [um dos] princípios éticos
do Teatro Singular. Isto é, não é cobrada
do grupo de teatro a produção de peças
teatrais e, caso estas aconteçam, os temas e
formas das produções não são direcionados
aos conteúdos curriculares ou à formação
cidadã dos alunos, [nem mesmo] para
serem apresentadas em eventos internos. O
grupo de teatro está vinculado à escola mas
tem autonomia em sua forma de criação e
atuação, o que faz com que suas escolhas
temáticas e formais sejam de decisão única
e exclusiva de seus integrantes, professor e
alunos, sem interesses externos a ele.

Gostaria, por outro lado, de sublinhar a nós
mesmos, professores e professoras, a nossa
responsabilidade ética no exercício de nossa
tarefa docente. [...] Educadores e educandos,
não podemos, na verdade, escapar à rigorosidade ética [p. 15]

E é no domínio da decisão, da avaliação, da
liberdade, da ruptura, da opção, que se instaura
a necessidade da ética e se impõe a responsabilidade. [p.18]

Aliados a este, propusemos [outros]
princípios éticos ao projeto artístico e
pedagógico do Teatro Singular. São
proposições tomadas de antemão que
influenciaram decisivamente os processos
de criação, ou melhor, que fazem parte de
forma intrínseca desses processos.
O Colégio Singular é frequentado por
alunos de classe média e média alta, mas
o curso de teatro é aberto à comunidade.
Assim, alunos de outras escolas (públicas
e privadas) podem participar do curso.
Este princípio proporciona uma mistura
interessante, há desde alunos que vão
à escola em automóveis do ano levados

A dialogicidade verdadeira, em que os sujeitos
dialógicos aprendem e crescem na diferença e,
sobretudo, no respeito a ela, é a forma de estar
sendo coerentemente exigida por seres que,
inacabados, assumindo-se como tais, se tornam
radicalmente éticos. [p. 60]
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pelos pais a outros que vão de ônibus ou
mesmo a pé; adolescentes com poderes
aquisitivos diversos criando lado a lado;
visões de mundo diferentes dialogando de
forma criativa.
Por fim, a condução pedagógica do
curso é também uma condução artística e
realizada de forma colaborativa. Eu, como
professor, coloco-me diante dos alunos
não como detentor de conhecimento, mas
como parceiro de jogo (KOUDELA, 1996).
Atuo como artista, mas, no caso, um
artista que tem um compromisso com o
ensino, um compromisso com o grupo de
alunos participantes. Minhas inquietações
artísticas se aliam às inquietações artísticas
dos demais participantes, com o mesmo
peso e com a mesma intensidade. Não abro
mão de meus conhecimentos e de minha
vivência artística, mas não os imponho ao
grupo. Este tem autonomia para decidir
seus caminhos e eu, como integrante do
grupo, participo dessas decisões, interfiro,
critico, mas jamais imponho meus desejos
artísticos. Assim, o processo de criação do
grupo é também meu processo de criação.

É preciso que, [...] desde os começos do processo, vá ficando cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem forma se forma e
re-forma ao formar e quem é formado forma-se
e forma ao ser formado. É neste sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos,
nem formar é ação pela qual um sujeito criador
dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso
e acomodado. Não há docência sem discência,
as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das
diferenças que os conotam, não se reduzem à
condição de objeto um do outro. Quem ensina
aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao
aprender. Quem ensina ensina alguma coisa a
alguém. [p. 23]

Estamos juntos no mesmo barco,
na mesma viagem, cada um ao seu modo,
cada um com suas funções, mas juntos.

Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa. [p.
23]

O objetivo principal do curso de
iniciação teatral e do Teatro Singular é
estimular a autonomia dos participantes.
A montagem de um espetáculo teatral é
consequência do processo de aquisição
desta autonomia. E a crença de que esta
autonomia em arte só se conquista dentro
do campo estético. Pretende-se fazer com
que o aluno aprenda a pensar a cena.

Ensinar não é transferir conhecimentos, mas
criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. [p.22]

A forma usada para conseguir
este objetivo é a de ensinar através do
questionamento. Sendo artistas, muitas
vezes nossas questões não têm uma

Não temo dizer que inexiste validade no ensino
de que não resulta um aprendizado em que o
aprendiz não se tornou capaz de recriar ou de
refazer o ensinado, em que o ensinado que não
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resposta única, às vezes nem mesmo
encontramos estas respostas. Mais do que
ter respostas, interessa-nos que os alunos
aprendam a fazer as perguntas.
Propomos o ensino do teatro para
leigos não por meio de sua capacitação
técnica, mas da construção de um olhar
estético do mundo. Uma educação crítica que
proporcione ao indivíduo o desenvolvimento
pleno de suas capacidades estéticas.

foi apreendido não pode ser realmente aprendido pelo aprendiz. [p. 24]
Transformar a experiência educativa em puro
treinamento técnico é amesquinhar o que há
de fundamentalmente humano no exercício
educativo: o seu caráter formador. [p. 33]

HOJE [em 2021]
Já lá se vão quase doze anos da escrita destas reflexões. Neste
intervalo de tempo vieram a docência no Ensino Superior, o doutorado sobre
a formação da Professora e do Professor de Teatro para atuação na Educação
Básica e, em decorrência, uma outra perspectiva sobre a própria arte teatral.
Perspectiva essa que já se insinuava no presente texto e que foi se alargando e
ganhando complexidades na própria práxis docente e no estudo de propostas
teóricas que podem ser inseridas em uma perspectiva chamada de(s)colonial.
Hoje provavelmente estas reflexões não seriam exatamente as
mesmas, mas preferi não alterá-las afim de preservar uma certa ingenuidade
intelectual e, principalmente, por entender que o caminho aqui traçado reafirma
algo que chamo de Ética do Teatro de Grupo, que permeia minhas ações
em diversos âmbitos. Persistem o propósito de uma pedagogia dialógica que
visa a autonomia tanto dos discentes como dos docentes (estes muitas vezes
capturados pelos discursos eurocentrados), e o ponto de vista compartilhado
com Paulo Freire, “o dos ‘condenados da Terra’, o dos excluídos” [FREIRE,
p. 14], com os quais nos reunimos para (e aqui vai um “arrastão” de Ailton
Krenak) suspender o céu e adiar o fim do (nosso) mundo.
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FIOS DE REFLEXÕES DE UMA EDUCADORA
DE JUVENTUDES INSPIRADA POR PAULO
FREIRE
Cecília Mogadouro Franco

DESCOBRIR-SE EDUCADORA

ENXERGAR-SE NO OUTRO

A escolha de ser educadora não foi
sempre óbvia para mim. Costumo dizer
que prestei vestibular para Licenciatura
em Artes Cênicas, e não Bacharelado,
porque minha mãe mandou, porque foi
exatamente assim que aconteceu. E esse
acontecimento, como tantos outros da minha
adolescência, continua fresco e presente
na minha memória até hoje, quase vinte
anos depois desse momento do vestibular.
Ser educadora de jovens também não foi
a primeira ideia. Como muitas das coisas
da vida, as situações foram se impondo,
e quando eu percebi, estava preenchida
de experiências que faziam todo sentido.
Dessa forma foi que me vi aqui: com 36
anos, encontrando a cada dia mais sentido
em dizer que sou educadora de juventudes.
Vejam bem: o plural aí é essencial.
São quase tantas juventudes quanto há
jovens nesse mundo. Olhar e me relacionar
com essa diversidade de existências
tem sido das atividades mais prazerosas
e estimulantes da minha vida. E, talvez
por isso, a minha “eu jovem” continue
caminhando ao meu lado com nitidez.

Eu já bem que desconfiava, mas
foi no ano de 2014 que eu finalmente tive
a oportunidade de montar um grupo de
jovens para desenvolver atividades ditas
não-formais. O formal, no caso, é a escola.
Eu, como educadora do Sesc, sou chamada
de educadora de atividades infantojuvenis,
o que me deu um leque gigantesco de
possibilidades. E enfim, quando me vi com
um grupo de jovens na frente, a fim de fazer
alguma coisa juntos, agi como uma criança
que recebe um amiguinho em casa pela
primeira vez: corri para tentar mostrar tudo
o que eu tinha. Não eram meus brinquedos,
eram meus brilhos nos olhos. Fizemos um
encontro em que ouvimos o álbum Abbey
Road, dos Beatles, do início ao fim, com as
letras nas mãos. Noutro, li para eles um texto
da Clarice Lispector que me acompanha
sempre, chamado Mineirinho. Nele, ela
fala sobre o assassinato de um bandido
conhecido, e como os onze tiros que ele
levou impactaram nela e na compreensão
de que havia alguma coisa muito errada em
comemorar e desejar essa morte. Nele, ela
diz: EU SOU O OUTRO, EU QUERO SER
O OUTRO. Fui deixando minha “eu jovem”
me levar pela mão ao conduzir esses
encontros. Lembrando claramente do que
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eu sentia, desejava, quando tinha a idade
que aquelas meninas e meninos na minha
frente tinham. Fizemos cineclubes, jogos
teatrais, exposição de fotografia, esportes,
passeios, intervenções urbanas, oficinas de
corpo, sexualidade e saúde… debatemos,
criamos, rimos, choramos, aprendemos
profundamente uns com os outros.
Depois, só depois, é que eu voltei aos
estudos sobre pedagogia. Por isso, só ali é
que eu fui reencontrar Paulo Freire. Hoje em
dia sinto quase como se ele caminhasse ao
meu lado. Quando leio seus escritos tenho
a sensação de ele sussurrar as palavras no
meu ouvido. Parece que tudo faz sentido,
parece que o que ele escreveu amarra todas
as pontas soltas, tanto da experiência como
educadora, como da experiência humana. A
minha, pelo menos.
E o jeito que ele escreve é tão
amoroso, tão delicado. Dá vontade de que
as relações todas sejam assim, doces.
TRABALHAR COM AFETO É AFETAR-SE
A partir desses estudos venho
fazendo várias reflexões. Acho provável
que o que torna a obra de Paulo Freire
tão essencial - e revolucionária - é a sua
obviedade. Ele fala de coisas tão simples,
mas tão importantes. Olhar para o outro, para
o contexto do outro, deixar-se afetar pelo
outro. No livro Pedagogia da Autonomia, ele
nomeia seus subcapítulos assim: ensinar
exige criticidade, ensinar exige estética
e ética, e assim por diante. Quando eu
leio esse livro, tenho a impressão de que
grande parte desses subtítulos poderia ser
substituída por viver exige criticidade, viver
exige estética e ética... Justamente porque
o jeito que ele olha pra relação educadoreducando é tão essencial, que poderia ser
aplicado a quase qualquer relação, quase
qualquer contexto.
Em se tratando do processo

pedagógico com jovens especificamente,
acho que essa característica se torna mais
relevante ainda no sentido de que existe
um entendimento generalizado de que a
adolescência é um momento muito difícil.
Existe até um termo usado comumente - e
que eu detesto - que é “aborrecente”. Com
isso, é muito comum que os jovens sejam
subestimados pelos adultos. É claro que,
quando a gente amadurece, percebe uma
série de coisas que não dava conta de
perceber antes, principalmente em relação à
urgência e à intensidade dos acontecimentos.
Porém, a percepção do jovem, embora
por vezes inexperiente, é absolutamente
legítima, e deve ser respeitada. O adulto
que aborda o adolescente com respeito,
disposto a entender e considerar o seu jeito
de ver o mundo, tem muito mais chances de
estabelecer uma relação saudável com ele.
E aprender com ele.
Quando a gente é educadora e
conduz processos como esses, saímos
sempre transformadas de um encontro. Por
vezes encantada com as descobertas do
grupo, por vezes incomodada com algum
nó que precisa ser desatado, por vezes
provocada a compreender qual direção
seguir a partir dali. Prazerosa ou dolorosa,
há necessariamente uma transformação.
NASCER PARA O MUNDO
Foi muito importante para mim
descobrir alguns autores que entendem
que não faz sentido tratar a adolescência
como uma “fase de transição”. Em transição
estamos o tempo todo. É muito perverso
perguntar, tanto para a criança quanto para
o adolescente, “o que você quer ser quando
crescer?”, porque normalmente essa
pergunta carrega o pressuposto de que eles
virão a ser, e não são.
Um dos meus autores preferidos
da antropologia das juventudes, o Juarez
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Dayrell, bate firme nessa tecla: devemos
olhar para os jovens como seres completos,
potentes, autônomos, que estão passando
por uma fase da vida que tem suas
características específicas como todas
as outras têm, e que são atravessados
pelo contexto social, político, econômico,
geográfico, cultural, de gênero e familiar
em que estão inseridos. Além disso, uma
neurocientista da qual eu gosto muito
chamada Suzana Herculano-Houzel, tem
um livro só sobre o cérebro do adolescente.
Ela diz (no livro e também em vídeos
no YouTube, com uma linguagem nada
cabeçuda e bem gostosinha de assistir), que
durante a adolescência o cérebro precisa
renegar os caminhos neurais construídos
até então para construir novos: é hora de
sair pro mundo, se abrir pro mundo, construir
caminhos e ir pro mundo.
É preciso então compreender
que todos nós somos o resultado desse
caldeirão formado por família, sociedade,
história, biologia, geografia, contexto sócioeconômico, emoções, racionalizações… e o
jeito que o Paulo Freire olha pra isso é muito
lindo. Em primeiro lugar, com afeto. Ele
conduz o educador de forma a olhar para
o educando - tenha ele a idade que tiver como um poço de potência. É trabalho do
educador olhar para essa potência, esse
caldeirão de experiências, e traduzi-lo em
processo pedagógico.
Podemos
então
pensar
na
adolescência como um “nascer para o
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mundo”, no sentido de que o jovem é
convidado a se ver no mundo para além
do núcleo familiar, e para isso é preciso um
processo de emancipação.
Não é coincidência que Paulo
Freire tenha desenvolvido a Pedagogia
do Oprimido, e o Augusto Boal tenha
desenvolvido o Teatro do Oprimido. Há
muitas convergências entre os métodos,
e todas elas passam pela necessidade de
olhar para a realidade de forma crítica e
no sentido da liberdade. Fazer perguntas,
elaborar possibilidades de respostas.
Compreender que qualquer coisa que se
escolha fazer envolve um posicionamento
- de transformação ou de manutenção
da realidade. Eles carregam consigo,
ainda, uma crença profunda na potência
transformadora do ser humano. Isso é
educar para a liberdade.
Conduzir um processo pedagógico
freiriano com jovens é, portanto, provocá-lo
a olhar para si, compreender quem se é, de
onde se veio, e descobrir aos poucos o que
significa ser você, onde se está, para onde
se quer ir. Porque a adolescência é um lugar
de ser e de se estar, e não do vir a ser.

Cecília Mogadouro Franco é educadora de atividades infantojuvenis no Sesc São Paulo
desde 2009. Possui graduação em Artes Cênicas e pós graduação em Educomunicação,
ambas pela Universidade de São Paulo, e constrói sua trajetória na educação não formal
investigando áreas como a pedagogia como prática da liberdade, antropologia da juventude
e educação para a sexualidade. Integra o coletivo Janela Aberta - Cinema e Educação.
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AINDA SONHO COM A QUEDA DA MANIA DE
OPRESSOR Denise Maria Guilherme
Vinte e cinco anos atrás eu li um livro
que foi escrito em 1979. Nele vi as palavras
“opressor” e “oprimido” presas em uma
relação...quase um círculo vicioso...uma
“Mania”: mania de querer sempre chegar
lá para poder mandar e não mais executar
ordens; mania de querer humilhar alguém
de vez em quando só para aliviar o peso
por ter sido humilhada tantas vezes; mania
de querer ser melhor, fazer sozinha, para
assim receber as glórias da vitória e ouvir
apenas o seu nome nos cânticos de louvor.
A mania parece até que nasce com
a gente!!! Tipo mania de formiga que insiste
em fazer Colônia, em trabalharem juntas,
em se programar para o inverno no verão
e para o verão no inverno. Tudo isso sem
outra formiga ensinar, é só desejo de ser.
Poderia ser esta a nossa mania!
Mas não, o ser humano não nasce
com seu instinto de coletivo programado, é
um ser que precisa de grupo, de sociedade,
de uma aldeia onde todos são responsáveis
pelo desenvolvimento de cada ser. Ele
necessita experimentar para adquirir
experiência.
E o que experimentamos?
O que valoramos?
Procuramos um sucesso individual
tão egoísta que até mesmo a escolha de
uma profissão cujo princípio fundamental
é ter absoluto respeito pelo ser humano e
atuar sempre em seu benefício vira apenas
lugar de prestígio, carreira importante, certa

para o sucesso...carreira de lucro, certa
para acumular capital.
O outro? Quem é?
Aquele com quem devo competir e
provar que sei, posso e mando mais!
“Quando a educação não é libertadora, o sonho do
oprimido é ser o opressor. ”
(Paulo Freire)

Eita MANIA!!!
Quando você surge? Onde você se
esconde?
Talvez nas entrelinhas…desde o
começo do tempo de cada um: Entre “Todos
os filhos são iguais aos olhos da mãe” e “
Olha como seu irmão faz melhor do que
você!”.
Por que você cresce e permanece
até hoje? Se há tempos falam de sua
existência?
Porque é do interesse da classe
opressora (a verdadeira, não aquela que
adquiriu a mania) que continuemos a
nos degladiar, acreditando que a vitória
individual, e não a do grupo, e não a da
aldeia, é o melhor resultado.
Será que dá pra parar com esta
mania?
Talvez o tratamento tenha início,
como em qualquer vício, quando você aceita
e admite que possui este desejo. O próximo
passo é você entender que tem outras
escolhas...pautadas no amor, outras formas
de lutar...sem largar da mão de ninguém!
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Entender que é por estas escolhas que
devemos procurar, pois estão abafadas,
sutilmente camufladas em falsas gentilezas e
generosidades ou declaradamente podadas
com o falso discurso de que promovem a
desordem.
O modo como iniciei minha vida
artística, com a oportunidade de entender
princípios que me ajudam a perceber (não
de imediato, porque também tenho minhas
recaídas, mas no caminho) que o grupo, a
aldeia e o coletivo têm força criativa bem
maior; que o “chegar lá” é menos assustador
quando se tem pessoas ao seu lado e não
atrás de você, te deixando na angústia de
ter que correr sempre na frente.

A arte com certeza tem papel
fundamental neste tratamento, e é por
isso que muitas vezes, em várias ocasiões
na história, e até hoje, é culpada da tal
desordem. Porque liberta emoções, permite
sensações e autoconhecimento, permite
que você veja o outro e seja visto, não
acima…opressor...não abaixo oprimido...
lado a lado com amor!
Consegue perceber, tem 			
consciência?
Então vamos logo parar com essa
mania!!!
A conscientização, como atitude crítica (...) na
história, não terminará jamais.
(Paulo Freire)

Denise Maria Guilherme ! Preta, filha de Dona Joana, mãe de Antonio e Mariah. Pedagoga,
Atriz formada pela Escola Livre de Teatro de Santo André, Palhaça e Figurinista. Seu processo
de aquisição de saberes e experiências sempre foi assim: “na base do exercício de catar
coisinhas que são preciosidades”, como as formigas, para construir seu formigueiro, sua
maneira de criar, ensinar e escrever!
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ENTRE A FLOR DA JUVENTUDE E A FRUTA
MADURA
Luciano Mendes de Jesus
(Caetano atualizado vai atravessando e
sendo atravessado no caminho)
Existirmos
A que será que se destina?
Há cerca de 27 anos encontrei no
teatro o caminho profissional que queria
seguir. Entre as fabulações do sonho, as
ânsias da ambição, o compromisso do
ofício e a abnegação da missão, muitas
experiências se deram. Encontros com
mestres que revolucionaram o modo de
ver a vida através da arte. A compreensão
dos limites pessoais e a percepção dos
limites exteriores construídos por racismos
estruturais cotidianos. A potência da relação
afetiva diante de alguém, tão ou mais
jovem que você, que acreditando na sua
proposta e nas suas palavras descobre
uma possibilidade para tocar no ser que se
é, ainda que por tão efêmeros instantes, em
um exercício, em uma cena, em uma peça.
(importante lembrar que o ser que se
é (o de verdade) se é, não é dado, nem
herdado)
São dessas últimas experiências,
do encontro com jovens atuadores, com
todos os seus sonhos, dúvidas, revoltas,
ansiedades e florescente calor e vitalidade –
capazes de nos arder o coração escaldado
nos anos de vida a mais – são delas que
falarei aqui. Assim, de forma avoada, mas
liquidamente avozeada, randômica, no
espaço das memórias ávidas por escuta-

mirada e dos pensamentos excitados por
novidades e revelações radicais. Gestos
imateriais, mas tão vibrantes que tremem a
carne. Pois para falar da juventude só assim
mesmo.
Pois quando tu me deste a rosa pequenina
Vi que és um homem lindo
(mulher linda, (des)mulheromem linde)
Começo – mas já havia começado –
lembrando de um Paulo Freire que falava de
liberdade, mas que me chegou como leitura
obrigatória para as fracassadas provas
de ingresso no curso de Artes Cênicas da
ECA-USP, em idos de 2004. “Pedagogia do
Oprimido”. “Saber de experiências feito”, ele
diz na página tal, do capítulo etcétera e tal.
E que se acaso a sina
Do menino (in)feliz
(da menina, menine, mileke (in)feliz(es))
Não se nos ilumina
Esta frase nunca mais me saiu
da cabeça desde então. “Saber de
experiências feito”. Mas isso só me chegou
oito anos depois que, jovem entre jovens,
mal sabendo já ensinava, mas não sabendo
que ensinando aprendia. Em 1996 o que
aprendia transmitia.
Indo trôpego no tempo, anos adiante,
anos atrás, anos abaixo, anos acima, afinal
o tempo é uma corda esticada sobre um
abismo e um buraco negro, teve um dia que
o jovem assistiu “O Livro de Jó”. E Jó era um
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velho no corpo de um jovem ator chamado
Matheus Nachtergaele. E ali havia uma flor
brotada no hospital-cenário. A flor que Zeami
chamou de flor da juventude. Grotowski,
branco velho entre pretos velhos, de ver o
guerreiro sudanês, diria: corpo-e-essência
do jovem Performer.
Tão pouco turva-se a lágrima nordestina
(de paulibaianos paulipernambucanos,
paulicearenses da gema dos óvulos e ovos
de mães e pais migrantes)
Apenas a matéria vida era tão fina
(que a carne negra viva quando tocada
fazia rir e chorar)
bell hooks me soprou no ouvido com
a precisão de um gancho de esquerda bem
dado: “Sei que a experiência pode ser um
meio de conhecimento e pode informar o
modo como sabemos o que sabemos”. “E
você, já sacou isso, broda”?
“Sim, saquei, honorável sista. Tô
na estrada uma cota, gastando solado e
encruzilhando os passos”.
“Então me diga, desde quando
sacaste o valor que tem a lambada nas
costas diante do valor da lambida na folha
do livro?”
O sopro-porrada me fez correr no
livro de Ms. hooks, e ali, no seu “Ensinando
a Transgredir”, na página 122 – relaxa
ABNT... – cheguei na origem do xequemate: “Sei que a experiência pode ser um
meio de conhecimento e pode informar o
modo como sabemos o que sabemos”.
(puxador)
Ê Kalunga!
Eu não quero mais cantá
(coro)
Kalunga!
(puxador)
Tanto morto nas minhas costa
Já não posso carregá
(coro)
Kalunga!

34

Como cismar agora para um lugar
memorial desse dito passado e verouvindo
um pequeno ramalhete de flores novas –
cinco sempre-vivas suburbanas, periféricas
– cantando os vissungos velhos dos mais
velhos dos mais velhos pretos e pretas das
Áfricas das Minas Gerais? Como cismar
agora sem no fim o escrevivido afirmar que
ali no lugar memorial houve um choque que
destempou o tempo?
E do choque nasceu uma estrada
secreta que ligou a Serra do Espinhaço às
beiras da Serra do Mar. E nelas caminharam
muriquinhos de São Bernardo do Campo.
Com eles eu, malungo mais velho, como
nas tradições se aparenta um professor
com tudo a mais que traz: rugas, grisalhices,
calosidades, mais histórias e canções
na matula. Não pelo tempo do espírito,
pois esse já na criança antecede todos os
espíritos de qualquer tempo.
Um menino negro como eu à procura
de negritude, vissungueiro do ABC Paulista
que, na caçada ao mestre escondido
do fundamento perdido dos cantos de
“língua enrolada”, trouxe um canto seu, de
diamante, das cavernas de sua cachola
coronária. “Kalunga”, esse canto aí em cima,
é um vissungo das favelas, das quebradas,
do banzo pretopolitano de uma juventude
em flor que quer viver e se ancestralizar na
velhice, sob a justiça não-violenta do tempo
que espirala os passos no mundo. É um
vissungo urbano.
Três jovens mulheres negras,
enegrecendo-se mais e mais no canto que
ensinou o ‘pro’. Enegrecendo antes de
tudo, antes de mais nada, antes de entrar
em cena para contar a história do Mestre
Vissungueiro Ivo Silvério da Rocha, que
nos anos de ditadura habitou quase calado
a mesma cidade em que nasceram. Pois o
canto não é só um som, é um ser.
E um jovem branco, que soube pedir
licença para entrar pela porta da frente da
escola que se lhe abria a conhecer, a estudar
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por quanto quisesse. A porta de uma escola
africana espalhada nos morros e roças do
Vale do Jequitinhonha, que conheceu entre
pés e rodas (mas chegará o tempo onde as
medidas em capitais raciais não mais terão
sentido).
Ele, anjo torto Serafim do Mundo, e
o menino negro, Jean Rocha, nas bifurcas
e encruzas do Caminho dos Diamantes.
Caminhar para aprender é fazer da
estrada parte da escola. Elas, Debora Vaz,
Adriellen Neves e Jessica Pina, espelhos
futuradores das matriarcas que zelam o
vissungo ensinador de histórias diaspóricas,
reinvenções africanas no Brasil, das
manhas das brechas, dos códigos de um
falar e dois dizer, dos caminhos das águas
vivas que rolam por baixo. Elas, as minas
e as matriarcas, reflexos de um saber tão
de experiências feito que no segredo das
vozes que vibravam sons sobre os corpos
e as corpas – nunca corpses – baixavam
memórias, sonhos, desejos e santos para
ensinar a transgredir sem perder o respeito
a quem o merece: ngangas e ndokis e
cumbas da escola espiralar do tempo
(download ancestral). Que vão e voltam
através, diante, atrás, acima, abaixo, dentro
e fora de nós – escola que se equilibra
naquela corda esticada entre um abismo e
um buraco negros, engolidores e cuspidores
de vida transfigurada, destempada a ponto
de descartar Descartes cheio de nós nos
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seus planos de domínio prometeico-cristão
da luz que só anda em linha reta na Europa,
aquela do chumbo em Pacha-Mama.
Eram cinco mileke, irmãos mais
jovens, que suas flores de experiência ali
convergiram, e diante de meus olhos que
aprendiam, abriram com o estrépito de
pequenas bombas de pólen. E o que pairou
no ar? O que ainda não assentou? O que
já germina outro algo inapreensível para
qualquer mestre de ofício, de artesania?
O inapreensível é uma dimensão
que futuca a pessoa cuja ponte com uma
jovem aprendiz começa pela educação. Em
qualquer âmbito pedagógico, da inexata
física quântica às exatas ações físicas
de um papel. O inapreensível é o que a
juventude fez e desfez do nosso encontro.
O suco das experiências feito. O gosto do
suco é o gosto do encontro. Amargo nem
sempre é ruim. Doce nem sempre é bom.
Mas a beleza tem que ter. É um
valor que Paulo Freire nos instiga a buscar.
A beleza de um processo amoroso entre
pessoa aprendiz, a de mãos generosas,
e pessoa professora, de palavras e ações
carentes. É uma outra sabença da escola
africana sem limites: generosa é a mão que
recebe, pois sem ela o copo cairá no chão.
E éramos olharmo-nos intacta retina
A cajuína cristalina em Teresina

Luciano Mendes de Jesus pesquisa, cria e leciona na interface entre teatro e música. É
bacharel em Artes Cênicas (UNICAMP), técnico em Percussão Popular (EMESP), mestre
em Música e doutorando em Artes Cênicas (ambos pela USP). Atuou no Workcenter of
Jerzy Grotowski and Thomas Richards (Itália). Coordena a ação artística Ponte Elemento
Per, desenvolvendo a Plataforma Garimpar em Minas Negras Cantos de Diamante. Leciona
na Escola Livre de Teatro de Santo André.
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ENTREVISTA: COLETIVO RUBRA
A INQUIETA CONVERSA COM O COLETIVO RUBRA, GRUPO DE TEATRO DE JOVENS E ADOLESCENTES
DE MAUÁ - SP

1. Qual a origem do Coletivo Rubra?
R: O Coletivo Rubra nasceu de uma turma
de Teatro Avançado das Oficinas Culturais
de Mauá, iniciada em 2017, onde ocorreu o
intenso processo da peça “Una - dedicado a
todas as outras”. Desde então, o grupo de
jovens artistas de teatro que compõem esse
trabalho vem buscando dar prosseguimento
a ele, realizando outras apresentações nos
anos decorrentes, em 2017 e 2018.
Em 2019, decidiu-se por aprofundar a
pesquisa dos temas retratados e das
técnicas teatrais, tornando a peça um
verdadeiro projeto de grupo. Desse modo,
através da grande vontade coletiva de
seguir fazendo arte e levando a mensagem
do espetáculo central cada vez mais longe,
surge o Coletivo Rubra.
A origem do nome, por sua vez, veio do fato
de buscarmos algo que representasse a
força do coletivo e do feminino. Para isso,
nos inspiramos na cor vermelha pois, além
de caracterizar nossos típicos figurinos em
Una pelos quais o grupo ficou conhecido
(vestidos vermelhos), trazia a força e
intensidade que buscávamos e estava
muito atrelada aos movimentos sociais aos
quais defendemos. Porém, vermelho ou
rubro é uma palavra masculina. Portanto,
escolhemos seu feminino: Rubra, que
significa vermelho vivo.

2. Onde vocês se encontram e como se
organizam coletivamente?
R: Buscamos realizar nossas ações e
projetos de maneira independente da
prefeitura local, a fim de podermos nos
organizar coletivamente mesmo sem
receber um auxílio financeiro ou suporte
do governo. Desse modo, realizamos as
reuniões e ensaios, normalmente, na casa
de um dos membros do grupo ou em um
dos espaços sociais que frequentamos
como, por exemplo, a Casa Helenira
Preta. Durante a Pandemia, mantivemos
as reuniões on-line através da plataforma
Google Meet.
Apesar da grande carga de compromissos e
responsabilidades que todos os integrantes
tem fora do coletivo, uma vez que todos
estudam e trabalham muito, buscamos
manter uma frequência nos encontros,
tendo reuniões semanais aos domingos
para levantar pautas e tirar tarefas, além de,
claro, ensaiar e produzir.
3. Contem-nos um pouco sobre o
processo de criação do trabalho Una Dedicado a todas as outras, que integrou
o II Festival VQV Brasil no ano de 2019.
R: O espetáculo Una - Dedicado a Todas
as Outras nasce dentro do projeto Oficinas
Culturais da cidade de Mauá, em 2017, a partir
de um curso de teatro avançado cujo enfoque
foi a narratividade e a performatividade.
Durante as aulas, a turma entrou em contato
com a obra da artista britânica Una e seu
livro “Desconstruindo Una”, que se tornou
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a base para a composição de uma peça
teatral que tratasse de questões pertinentes
àquele momento do processo criativo, como
o feminismo, as questões de gênero e,
principalmente a violência contra a mulher.
O processo foi marcado por uma intensa
pesquisa imersiva no tema e no livro, além
da replicação destes para o palco seguindo
a linha de trabalho do Teatro Brechtiano e as
propostas cênicas trazidas pelas integrantes
durante os encontros.
4. Adoraríamos saber um pouco mais
sobre o trabalho junto às casas de
acolhimento de mulheres em situação
de violência.Como isso tem se
desenvolvido?
R: Nosso primeiro contato com uma casa
de Referência para as Mulheres foi em
2019. Nós tínhamos ouvido falar sobre a
Casa Helenira Preta e, saindo de um ensaio
do coletivo, soubemos que ia ter uma
batalha de rap lá, decidimos ir em grupo
e acabamos conhecendo a casa. Depois
disso mantivemos contato com as mulheres
que coordenam a Casa construída pelo
Movimento de Mulheres Olga Benário e no
mesmo ano, em outubro, realizamos um
Sarau com a Una na Casa Helenira Preta 1,
localizada no centro da cidade.
Conhecer o trabalho dessas mulheres e a
construção do movimento significou muito
para nós. A nossa peça toca as pessoas
e de alguma forma, através da arte, nos
conectamos com quem nos assiste de
uma forma muito única. Cada mulher que
nos assiste se sente abraçada de uma
forma diferente, assim como cada uma de
nós a cada apresentação que realizamos.
Então, conhecer e atuar em um espaço
construído por mulheres e para as mulheres
é extraordinário, é quase como vivenciar na
prática toda a energia e força que sentimos
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no teatro de mulheres que lutam todos os
dias por suas vidas - todas nós.
A Casa Helenira não somente salva a vida
das mulheres através de atendimentos a
vítimas de violência, como também é um
espaço cultural, democrático, onde podemos
circular e fazer trocas com outras mulheres.
A luta das mulheres não é somente uma luta
pelo fim da opressão, mas também uma luta
por vidas dignas, onde possamos ter acesso
à cultura e incentivo para expressarmos
nossa arte de todas as formas possíveis.
Com toda certeza o trabalho em conjunto
com a Casa de Referência para as Mulheres
Helenira Preta teve papel fundamental no
entendimento do Coletivo Rubra em como a
arte pode ser revolucionária.
5. Quais são as perspectivas, desejos e
sonhos do Coletivo Rubra quando olham
adiante?
R: Estamos numa constante crescente de
pesquisas para continuarmos abordando
os assuntos que estivemos trabalhando até
aqui de forma que possa alcançar cada vez
mais pessoas. Ainda pretendemos continuar
com a circulação de “Una - Dedicado à todas
as outras”, levando a peça para lugares
de São Paulo (e quem sabe, do Brasil)
mantendo o caráter que ela tem: social. Nos
vemos fortalecendo nosso trabalho com
as mulheres em situação de violência, nos
vemos criando novos projetos e mostrando
a força que o teatro independente pode ter.

Esta entrevista foi respondida pelas
integrantes: Ana Laura Alvarez, Heloísa
Araújo e Mileny Vitória.
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ENTREVISTA: AS ANTI-PRINCESAS
A INQUIETA CONVERSA COM AS ANTI-PRINCESAS, GRUPO DE TEATRO DE JOVENS E ADOLESCENTES
DE MACEIÓ - AL.
1.Como vocês se conheceram e onde o
grupo surgiu?
A.P.: O grupo surgiu em 2019, dentro
das aulas de Teatro ofertadas pela ONG
Ateliê Ambrosina. A proposta do grupo foi
da professora Ticiane Simões, membra
fundadora da ONG e que, além das aulas de
Teatro, ministrava ainda as aulas de Livro e
Leitura na Casa Ateliê. Como o projeto é de
abrangência local, comunitária, parte das
alunas já se conheciam, algumas já tinham
mais proximidade e outras se encontraram
dentro do projeto.
“Conheci o grupo quando ele ainda estava
sendo formando. Vi cartazes espalhados
pelo bairro e fiquei muito interessada
em fazer as aulas de Teatro. Quando
começamos, acho que na segunda semana
de aula, a Tici disse que teria um da ONG
e queria que a gente se apresentasse, foi
bem legal. Fizemos uma apresentação
com contação de história de uma escritora
alagoana, contando a história de um dos
folguedos aqui do bairro: foi emocionante.
Antes da apresentação ela perguntou: “e aí,
qual é o nosso nome enquanto grupo?”. Na
hora surgiu o nome Afrodites, que usamos
nessa primeira apresentação, mas acabou
não durando muito. Logo viramos As
Antiprincesas” (Isa Marina)

2. Quando vocês perceberam que queriam
tratar sobre assuntos relacionados às
mulheres? Contem-nos um pouco sobre
a trajetória deste processo criativo.
A.P.: O grupo já nasceu numa ONG
feminista, e falar sobre os nossos assuntos
nunca foi algo imposto nem programado.
Acredito que o meio proporcionou que
esse espaço fosse o lugar mais confortável
para se falar sobre as nossas histórias. Foi
dentro do espaço de criação que consegui
aprender a mediar, que as vivências delas
(as meninas – alunas) ganharam cara de
palco, de arte. Foram ouvidas e aceitas toda
a diversidade que esse grupo carrega.
No início, busquei um trabalho de integração
entre elas, com o cuidado de não estar
forçando uma amizade impossível, inclusive
um cuidado sempre exposto às claras para
elas, principalmente por entender que elas
conviviam, se viam, algumas já eram mais
próximas umas das outras e eu não queria
criar um espaço de panelinhas internas,
pois sempre tive como foco a criação de um
grupo, uma unidade de diversas meninas
que convergissem numa vontade coletiva
(uma peça) – que precisaria nascer dos
nossos encontros. Várias foram as vezes
em que falei sobre a não necessidade de
que elas se tornassem amigas, BBF, como
diziam. Só queria que elas entendessem
que, socialmente, há uma expectativa de
que sejam rivais, inimigas. Queria que
entendessem que nesse espaço haveriam
muitas divergências, conflitos e também
grandes afinidades, e que precisaríamos
reaprender a olhar para isso carregando o
mínimo possível dessa carga social na qual
fomos construídas. Precisaríamos escutar
o olhar umas das outras a nos observar
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de fora, a nos criticar e ajudar a construir
possibilidades de cenas e de encenar.
Jogos, muitos jogos e muita escuta aberta e
sem melindres foram sendo nosso caminho
mais fértil. Foi através do debate franco e
respeitoso, que permitia a réplica em escuta,
que fomos nos conhecendo e entendendo o
como poderíamos ser um grupo de teatro de
jovens meninas de uma periferia pesqueira
e rendeira de Maceió.
“Acho que desde o início, a gente pensava
em como esse processo todo pode estar
relacionado a vários aspectos e, naquele
momento, conversávamos muito sobre isso.
Todos os dias tínhamos grandes histórias pra
contar e era tudo muito intenso e divertido
ao mesmo tempo, eu simplesmente amava
chegar lá e ter uma conversa com pessoas
que me entendiam por sermos todas
mulheres. E poder, depois de tudo isso,
transformar essas histórias em espetáculo.
Foi incrível” (Isa Marina)
Esse foi o processo artístico e de
reconhecimento feminista coletivo que
criamos. O primeiro espetáculo montado
pelo grupo, “Quando Aprendi a Dizer Não”,
conseguiu refletir todo o processo. Nele,
conseguimos desentalar boa parte dos
nãos que calamos. Questões pessoais
foram teatralizadas, transformadas em
arte, levadas ao principal palco de teatro
da cidade, o Teatro Deodoro, e ali exibidas
de forma sincera, para nossos familiares,
amigos e até desconhecidos. Foi entrega e
resultado, foi catarse.
Algumas saíram no meio do caminho,
outras chegaram durante o processo e
assim estreamos e rodamos com esse
espetáculo. Levantando temáticas caras e
necessárias às nossas vidas e às de tantas
outras meninas e mulheres que pudemos
encontrar ao longo do caminho.
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3. A partir dessas experiências, como
vocês vêem a prática do teatro na
adolescência? Quais os maiores desafios
que encontram? E o que as motiva a
seguir?
A.P.: Embora não goste muito de pensar o
Teatro como “salvação”, ou como portador
de uma mensagem necessária, acho
que acabamos criando um espaço meio
assim (rs). Penso que nunca foi fácil ser
adolescente, e me lembro bem dos traumas
que ganhei na minha adolescência. Porém,
acredito que, num mundo que se impõe
tão globalizado, ser adolescente é ver
seu problema ganhar proporção maior ou
menor, de acordo com o quanto de tragédia
me rodeia pelas redes. Se vejo todo mundo
feliz, sinto que há algo errado comigo – “Só
pode”. Se vejo todo mundo triste, que direito
tenho de sentir vergonha do meu corpo, de
precisar revelar minha sexualidade; que
direito tenho com meus problemas tão
pequenos em querer pensar em morte.
Acho que a arte e tudo aquilo que fornece
ferramentas de revisitar o mundo com outro
lugar de visão tornaram-se essenciais aos
jovens. O teatro nesse lugar, o que lida com
a construção de soluções imaginárias para
problemas insolúveis, ainda mais.
Não tenho a ambição de que se tornem
atrizes de carreira, que sejam todas artistas,
não. Mas espero, e trabalho muito, para
que elas possam escolher não ser, que
possam ter a arte como caminho possível,
de pés no chão, sem o glamour que
vendem da profissão, que entendam o valor
do trabalho doado ao tablado, e o sabor
do reconhecimento do tempo de ensaio.
Aprendendo isso, poderão ser mulheres
atuantes em suas vidas, desbravadoras
de seus destinos, na profissão que lutarem
para ter e, assim sendo, adoraria encontrálas artistas mais à frente.
“Eu acho o máximo, quando comecei a
praticar teatro, comecei a expandir meu
pensamento em prol de um coletivo e
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passei a ser mais criativa também. A gente
enfrenta vários desafios todos os dias, mas
acho que o mais atual seja a pandemia:
ficamos um ano paradas e isso fez com que
perdêssemos um ano de vários projetos e
sonhos. O que me motiva a seguir engloba
um pouco de tudo: as meninas, o como
eu me sinto quando falamos sobre nossas
ideias, toda a vontade que sinto do grupo
de reaprender e de se manter de pé, e
como vamos prosseguir nessa fase? Acho
que com todas as atividades diárias e jogos
teatrais que eu amo” (Isa Marina).
4. Como pretendem seguir daqui por
diante? Quais as perspectivas para um
futuro próximo?
A.P.: Estamos hoje vivenciando uma nova
tentativa de unificar as nossas vontades.
Agora mais afinadas entre nós, porém mais
distantes do que consideramos palco e
assim aprendendo a ser em outros espaços.
As propostas de vídeos, de leituras coletivas
e ainda da criação de propostas que
ultrapassem esse lugar que entendemos
como atuação, até então, tem se chegado
de forma mais concreta com o retorno
das atividades presenciais. A manutenção
das aulas de forma remota chegou a ser
cogitada, porém, percebemos que parte
delas não acompanhariam, por horário
divergente, por não acessos e tantas outras
não oportunidades que foram nos sendo
impostas durante essa pandemia, que
preferimos continuar sem essa preocupação
ou cobrança. Agora, com o retorno, com os
novos sonhos sendo startados, estamos
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vivendo um momento esperançoso.
Estamos estudando textos teatrais, lendo
os/ as grandes dramaturgos/as e
pretendemos montar uma peça, ainda sem
a pretensão de exibi-la ao público de forma
presencial, mas que possamos ter o seu
processo respeitado dentro desse lugar.
“Espero que a gente consiga entregar mais
um projeto incrível, e que eu possa levar
pra minha vida tudo que estou aprendendo.
O futuro pode reservar muitas coisas boas
para o nosso grupo, e acredito que faremos
diversas apresentações e participações
em festivais do mundo todo, ainda. Como
a Tici diz na aula, tudo isso já já passa, e
estaremos prontas para colher tudo o que
estamos plantando” (Isa Marina).
Em outras palavras, estamos nos guardando
e nos preparando para quando tudo isso
passar. Até lá, vamos criando como nos
é permitido, o audiovisual, em doses
menores, em o que chamamos de “Teatro
é outra coisa”, propomos dizer trechos de
peças, cenas, poemas, contos, buscamos
nos comunicar virtualmente com quem
já nos conhece e com quem ainda não
conhecemos. É um olho no peixe e outro
no gato. Estamos em processo e revelando
fragmentos.
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