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RESUMO   
 
 
 

A presente pesquisa trata da formação teatral na cidade de Aracaju, entre os anos de 
1960 e início dos anos 2000, nosso campo empírico, quando ainda não havia em seu 
cotidiano qualquer escola de formação teatral formal. Nesse contexto teatral, o qual 
antecede a instalação do curso de Licenciatura em Teatro/UFS, no ano de 2007, a 
preocupação foi descobrir como se deu a formação teatral desses sujeitos teatrais 
sergipanos e quais foram as suas práticas artísticas. Consideramos que elas ocorreram a 
partir de suas formações informais e não formais e, para isso nos apropriamos dos 
estudos de Maria da Glória Gohn sobre educação não formal. Igualmente, buscamos 
examinar e descrever como se deram os processos de relações que eles tiveram com os 
seus aprenderes teatrais, levando em conta a apreciação da relação com o saber 
amplamente divulgada por Bernard Charlot. Além deles, nos aproximamos do aporte 
teórico de István Mészáros, para lembrarmos da dinâmica do aprender como uma 
constante em nossas vidas; L.S. Vigotski, uma vez considerando os processos históricos 
e sociais e Muniz Sodré, com a sua ideia de ecologia dos saberes, uma pedagogia que 
abriga a diversidade. A tese considerou as 49 entrevistas semiestruturadas realizadas 
com artistas teatrais sergipanos e fundamenta-se na metodologia da abordagem 
qualitativa da história oral, compreendida por José Carlos Sebe Bom Meihy como um 
modo de fazer e pensar a pesquisa oral. Contudo, a análise atendeu ainda aos poucos 
documentais existentes, quando foi necessário. Aliás, concomitantemente ao 
instrumento da coleta de dados de campo, foi realizada uma revisão bibliográfica 
centrada no contexto da formação teatral, principalmente sobre a formação teatral 
sergipana. Acreditamos que a apresentação dos resultados desta pesquisa, em 
cumprimento aos objetivos do PPGED/UFS, linha de pesquisa Formação de 
Educadores: Saberes e Competências, pode contribuir para fomentar novas pesquisas a 
propósito do teatro sergipano e seus fazeres artísticos.  

 
 
Palavras-chave: Formação teatral; prática artística; relação com o aprender; história 
oral; Aracaju. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ABSTRACT 
 
 
 

This research investigates the theatrical  training in the City of Aracaju, between the 
1960s and early 2000s, our empirical field, when there was not yet formal theatrical  
training school in their daily lives. In that theatrical context, which precedes the 
installation of the Bachelor’s Degree in Theater/UFS, in 2007, the concern was to find 
out how was the formation of these Sergipe theatrical subjects and what were their 
artistic practices. We believe that they occurred from their informal trainings, rather 
than formal, and, for that we appropriated the studies of Maria da Glória Gohn’s on  
non-formal education. We sought also examine and describe how the relations processes 
occurred, which they had with their theatrical learnings, taking into account the 
assessment of the relationship with the knowledge widely publicized by Bernard 
Charlot. Besides them, we are approaching the theoretical contribution of István 
Mésáros’s, to remember the dinamics of learning as a constant in our lives; L. S. 
Vigotski, once considering the historical and social processes and Muniz Sodré, with his 
idea of an ecology of the knowledges, a pedagogy which houses diversity. The thesis 
considered the 49 semi-structured interviews with Sergipe theatrical artists and is based 
in the methodology of qualitative approach to oral history, understood by Carlos Sebe 
Bom Meihy as a way of doing and thinking oral research. However, the analysis met the 
few existing documents, when it was needed. By the way, in conjunction with the 
instruments of collecting field data, we performed a literature review focused in the 
context of theatrical training, mainly on the Sergipe theatrical training. We believe that 
the presentation of the results of this research, in fulfillment of the objectives of 
PPGED/UFS, line of research Educators Training: Knowledges and Skills, can help to 
foster new researches on the subject of Sergipe theater and its artistic doings.  

 

KEYWORDS: Theatrical training; Artistic practice; Relation to learning; Oral history. 
Aracaju.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

RÉSUMÉ 
  
 
 
La présente recherche analyse la formation théâtrale dans la ville d’Aracaju entre les 
années 1960 et le début des années 2000, dans le cadre d’un champ empirique, puisque, 
pour lors, il n’existait dans la ville aucune école formelle consacrée à la formation 
théâtrale. Dans un tel contexte, qui précède donc la création de la License en Théâtre à 
l’Université fédérale de Sergipe en 2007, notre principale préoccupation a été celle de 
déterminer comment s’est déroulée la formation théâtrale des Sergipanos et quelles ont 
été leurs pratiques artistiques. Nous avons considéré que ces pratiques se sont 
développées à partir de formations informelles et non formelles et, à cette fin, nous 
avons fait appel aux études entreprises par Maria da Glória Gohn au sujet de l’éducation 
non formelle. De même, nous avons cherché à examiner et à décrire la façon dont se 
sont structurés les rapports que les intéressés ont établis avec leur apprentissage théâtral, 
et ce en tenant compte de l’investigation su le rapport  au savoir telle qu’elle a été 
largement diffusée au Brésil par Bernard Charlot. Outre ces éléments, nous avons 
également intégré les apports théoriques d’István Mészáros, pour prendre en 
considération la dynamique de l’apprentissage comme une constante dans la vie de 
l’être humain, ceux de L.S. Vigotski, de manière à ne pas négliger les processus 
historiques et sociaux, et ceux de Muniz Sodré, à partir de ses vues sur l’écologie des 
savoirs, une pédagogie qui englobe la diversité. Notre thèse a pris appui sur 49 
entretiens semi-directifs avec des artistes de théâtre sergipanos et elle se fonde sur la  
méthodologie de l’approche qualitative de l’histoire orale, considérée par José Carlos 
Sebe Bom Meihy comme une façon de faire et de penser la recherche orale. Néanmoins, 
notre analyse a fait également appel aux rares sources documentaires existantes, lorsque 
cela nous a paru nécessaire. Par ailleurs, en même temps que nous collections les 
données de terrain, nous avons entrepris une revue bibliographique centrée sur le 
contexte de la formation théâtrale, notamment la formation théâtrale dans l’État de 
Sergipe. Nous pensons que la présentation des résultats de notre recherche, en 
conformité avec les objectifs du PPGED/UFS, par axe de recherche dans le domaine de 
la Formation d’Éducateurs, Savoirs et Compétences, peut contribuer à susciter de 
nouvelles recherches sur le théâtre sergipano et ses savoir-faire artistiques. 
 
  
Mots Clés: Formation théâtrale; Pratique artistique; Rapport à l’apprendre; L'histoire 
orale; Aracaju. 
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INTRODUÇÃO     
 
 
 

Toda relação com o saber, enquanto relação de um sujeito com seu 
mundo, é relação com seu mundo, é relação com o mundo e com uma 
forma de apropriação do mundo; toda relação com o saber apresenta 
uma dimensão epistêmica. Mas qualquer relação com o saber 
comporta também uma dimensão de identidade: o aprender faz sentido 
por referência à história dos sujeitos, às suas expectativas, às suas 
referências, à sua concepção da vida, às suas relações com os outros, à 
imagem que tem de si e à que quer dar de si aos outros (CHARLOT, 
2000, p. 72). 

 

 

O interesse pelo tema da formação teatral em Aracaju, capital do Estado de 

Sergipe, como objeto de estudo, surgiu desde o ano de 2009 por conta de meu ingresso 

como docente no curso de Licenciatura em Teatro/Núcleo de Teatro/Universidade 

Federal de Sergipe/UFS. Nesse cenário, pude acompanhar e observar o perfil artístico-

pedagógico dos alunos, em especial da primeira turma do referido curso, em sua maioria 

atores de grupos teatrais sergipanos e outros igualmente desejosos de uma iniciação no 

universo teatral. Foi quando percebi uma angústia que permeava o discurso de alguns 

deles sobre o curso ter sido implantado na modalidade da licenciatura em teatro e não 

bacharelado em direção teatral ou interpretação teatral. 

Definitivamente, essa experiência ficou registrada na minha memória como um 

interessante exercício de experiências prévias e cruzamentos de narrativas. Brotou-me 

um desejo mobilizador em relação à memória teatral construída pelos sujeitos atores 

sergipanos e suas formações e práticas teatrais. Fui capturada por uma percepção 

catalisadora das minhas próprias escolhas profissionais e projetos de vida e arte, uma 

vez que, diante dos movimentos artístico-pedagógicos daquela turma em formação 

acadêmica, eu me via estrangeira daquela comunidade nos primórdios de minha própria 

trajetória de vida e formação artística.  

O fato é que até o ano de 2007 ainda não havia nenhuma escola de formação 

teatral formal em Aracaju. O que sempre houve foi uma formação informal, ao longo da 

vida e a formação não formal, com respeito às vivências esporádicas sobre a formação 

teatral sergipana. Ao contrário da experiência de outras cidades, como - por exemplo - 

Salvador, Bahia, que nos anos de 1950, ainda provinciana em seus hábitos, mereceu um 
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relevante desenvolvimento cultural - a partir da instalação da arte no âmbito da 

Universidade Federal da Bahia - sob a administração do então reitor Edgar Santos. De 

acordo com o projeto de Santos, a ação gestora ainda agregava as Escolas de música, 

dança, belas artes e teatro, além do Museu de Arte Moderna, que viriam a se tornar, 

entre as décadas de 1950 e 1967, centros de referências artísticas por todo o Brasil. 

Em 1956, a Escola de Teatro da UFBA foi criada como uma escola de formação 

acadêmica de atores, diretores e professores de teatro, sob a direção do pernambucano 

Eros Martim Gonçalves1, seu primeiro diretor, que, além de pretender mobilizar a 

interação da produção artística e a apreciação da comunidade em seu entorno social, 

também ambicionava o exercício do fazer teatral tendo como propósito a apreensão de 

modernos métodos e técnicas teatrais.  

Apoiado pela Fundação Rockfeller, a administração de Gonçalves contou com 

renomados artistas para viabilizar o projeto de Edgar Santos, entre eles: Gianni Ratto, 

Yanka Rudzka, Jean Mauroy, J.H.Koellreuter, George Izenour, Jack Brown, Brutus 

Pedreira, Domitila do Amaral, Antonio Patiño, Anna Edler, João Augusto de Azevedo, 

Othon Bastos, Sérgio Cardoso e Maria Fernanda. Posteriormente, Luís Carlos Maciel e 

Alberto D'Aversa. Isso se deu muito antes de uma dissidência interna, empreendida por 

João Augusto, que veio a criar o Teatro dos Novos e o Grupo de Teatro Livre da Bahia, 

residentes do Teatro Vila Velha, que nos anos de 1970, se apresentaram no Festival de 

São Cristovão, SE. 

 A importância cultural de Martin Gonçalves, na história do teatro brasileiro, que 

mereceu a pesquisa e a edição do livro Impressões Modernas – Teatro e Jornalismo na 

Bahia, de Jussilene Santana, pelo PPGAC/UFBA, antecede a presença do diretor 

paulista José Possi Neto que, de 1972 a 1976, promoveu uma formação universitária e 

artística, experimental e profissionalizante e, seguramente, a mais alternativa que a 

Escola de Teatro ousou fazer. Tanto pela estética, que se apropriava das técnicas teatrais 

de Jerzy Grotowski, quanto pelo período cultural vivido pela geração daquela 

emblemática década.  

                                                           
1 Eros Martim Gonçalves (1956-1961) foi o primeiro diretor da Escola de Teatro da Universidade Federal 
da Bahia, fundada em 1956 pelo então reitor da universidade, Edgard Santos, tendo sido a primeira escola 
de teatro brasileira a integrar uma universidade. 
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A minha formação teatral formal na Escola de Teatro da Universidade Federal 

da Bahia/UFBA se deu na segunda metade dos anos de 1980, quando ingressei, 

primeiramente como aluna do curso de bacharelado em interpretação teatral, 

posteriormente, no curso de licenciatura em teatro seguida do bacharelado em direção 

teatral. A experiência ocorreu entre os resquícios formativos da década de 1970, que se 

apoiou no experimentalismo da contracultura daquele momento, apesar do universo da 

Escola de Teatro oferecer uma formação teatral formal pautada em um teatro mais 

realista e, por outro lado, a meu ver, em um tempo de ressaca teatral, particularmente no 

panorama teatral da cidade de Salvador, onde as novidades teatrais contemporâneas 

começavam a chegar, geralmente do eixo Rio-São Paulo, mas que apresentava uma cena 

teatral, sobretudo baiana, com tendências ou afirmação das comédias e besteiróis.  

Além dos muros da Escola de Teatro, concomitantemente, eu construía a minha 

formação artística não formal, através de cursos, oficinas e outras atividades artísticas 

que surgiram na capital da Bahia sempre procurando encontrar um sentido filosófico e 

político para pensar o mundo do teatro, seus sujeitos e toda a sua carpintaria. Nesse 

sentido, sempre acreditei que toda arte é política, mas não necessariamente panfletária, 

especialmente porque a arte é, em verdade, politicamente conceitual. Essa é a grande 

percepção que a arte nos apresenta sobre o seu significado mais particular e essa 

condição permeia a minha própria existência humana e as escolhas profissionais que fiz 

durante os anos subsequentes que antecedem a minha chegada às terras sergipanas, no 

ano de 2009. 

Instalada em Aracaju, após muitos anos vivendo a minha formação e prática 

teatral na cena soteropolitana da cidade de Salvador, na Bahia, eu me via retomando 

uma relação de rebuscamento estético com a minha memória cultural mais primitiva, 

identificando-me a tudo aquilo que havia vivido em minha formação teatral informal 

naqueles anos da infância itiubense, no sertão baiano.  Ao meu redor, Sergipe se 

apresentava familiar, sobretudo na vivência daquelas festividades espetaculares das 

taieiras, da dança dos parafusos, de São Gonçalo, dos cacumbis, do lambe-sujos e 

caboclinhos, dos cocos, do samba de parelha e tantas outras manifestações artísticas.  

 Dizem que os objetos de estudo nos escolhem. Verdade ou falseamento dela, é 

mesmo possível que eu tenha decidido pesquisar a trajetória de formação dos artistas 

teatrais sergipanos capturada que fui por estas subjetividades e foram elas, exatamente, 
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que me inspiraram nos primórdios desta pesquisa. Desse modo, recortei o marco teórico 

do período de 1960 a 2000, por ser esta primeira década de relevante ação cultural da 

Sociedade de Cultura Artística de Sergipe/SCAS, através da gestão administrativa de 

José Carlos Teixeira, que ao lado de João Costa cria um grupo teatral da própria SCAS 

e a sua finalização por coincidir com a inauguração do curso de Licenciatura em Teatro 

da Universidade Federal de Sergipe/UFS, nos anos anos 2000, o qual se constituiu como 

um espaço de formação teatral formal. 

Não creio que a chegada do curso de teatro na UFS tenha inviabilizado outras 

formas de se praticar e aprender a fazer teatro e outras formas de aprendizagem, não 

defendo o pensamento de que uma coisa substitui outra. Contudo, ao eleger uma 

apreciação estético-pedagógica sobre a formação teatral além-muros acadêmicos, a 

pesquisa de doutorado se coloca no contexto da formação informal e não formal, algo 

que me agradava na perspectiva mobilizadora da política de inclusão social, a qual a 

formação não formal, particularmente, se insere. Essa foi a primeira razão que me levou 

à escolha desse objeto de estudo que denominei A formação teatral em Aracaju, SE.   

Por outro lado, antes de interessar-me, o fato teatral também já merecera um 

cuidado etnográfico, sobretudo na área da educação, da história oral e, especialmente do 

teatro sergipano. Refiro-me às pesquisas do historiador, dançarino, ator e diretor teatral 

Valfran de Brito, por exemplo, em alusão a sua obra literária A origem das 

manifestações à arte dramática aracajuana, (1986) e, também junto à Secretaria de 

Cultura do Município de Aracaju, em especial junto ao comando do historiador Luiz 

Antonio Barreto, responsável que foi por inúmeros projetos e eventos culturais 

sergipanos entre eles a inauguração do Memorial Tobias Barreto e o Encontro Cultural 

de Laranjeiras. Ainda posso citar a pesquisa da atriz, dramaturga e diretora teatral 

Virgínia Lúcia da Fonseca Menezes, que escreveu Levantamento das manifestações 

teatrais em Laranjeiras, Sergipe. Uma publicação da Fundação Estadual de 

Cultura/FUNDESC (1986) e, também o trabalho realizado por Otavio Luiz Cabral; 

Rosane Bezerra Soares e Terezinha Alves Oliva, Uma História em 

Cartaz/FASC/Festival de Arte de São Cristóvão (2008).  

É preciso, além disso, dar visibilidade às contribuições das monografias 

realizadas pelos alunos da Universidade Federal de Sergipe que se propuseram ao 

registro de alguns aspectos interessantes da formação teatral sergipana, dentre as quais 
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posso destacar:  Um marco na cultura erudita: A sociedade de cultura artística de 

Sergipe (1951-1980), de Miriam Vieira dos Santos (2002); Mariano Antonio Ferreira: 

O  Aprendiz do Quarenta Recortado, de Lizete Feitosa de Menezes (2011); Ator 

bailarino e o bailarino ator: O Caso Tetê Nahas”, de Pedro Carregosa Vieira (2010); 

Migalhas de uma História: Acervo do Teatro Sergipano, de Sandy Soares (2010); 

Aglaé. D’Ávila Fontes: Uma Página na História do Teatro, de Patrícia Brunet Carvalho 

de Andrade (2011); Teatro de Vanguarda em Sergipe: O método Bosco Scaffs, de 

Valdelice de Matos Santos (2010), entre outras monografias, com ênfase no contexto 

teatral, principalmente de discentes do curso de Licenciatura em Teatro da UFS. 

Pioneira no Programa de Pós-Graduação em Educação/PPGED, da Universidade 

Federal de Sergipe, a presente pesquisa se acha inscrita na linha de pesquisa Formação 

de Educadores: Saberes e Competências. Certamente, será uma referência aos futuros 

estudos teatrais e da educação, pois que o entendemos como uma significativa pesquisa 

de formação artística no âmbito da educação a qual tem mérito técnico e relevância 

histórica para a formação e história do teatro sergipano, do Nordeste e do Brasil. E esta 

foi a segunda razão que me levou à escolha desse objeto de estudo. 

Do ponto de vista de sua inserção no campo da educação, esta pesquisa trata da 

formação teatral na cidade de Aracaju e se justifica pois que focaliza a formação teatral 

fora do espaço da escola e de um saber que, em geral, não se adquire pelos enunciados. 

Trata-se de um processo diferente do processo que se dá na escola, uma vez que, 

fundamentalmente, se aprende teatro fazendo teatro.  

Se o problema que se coloca é compreender como ocorreram as relações dos 

sentidos e subjetividades e os aprendizados teatrais desses sujeitos, então defendo um 

olhar sobre a relevância da realidade empírica, em especial do que ela poderá produzir 

sobre leitura de formação teatral e leitura de mundo, de um modo geral. A minha 

questão fundamental, de fato, foi observar como se se deu e como se aprendeu a fazer 

teatro  em Aracaju, inclusive compreender as suas práticas e a interelação entre as redes 

de sociabilidade que se estabeleceram ao longo do tempo. 

Assim, esta tese teve como objetivo geral descobrir como se deu a formação 

teatral dos sujeitos teatrais sergipanos e quais foram as suas práticas artísticas.  Como 

objetivos específicos: compreender a trajetória cênica dos artistas sergipanos; examinar 

como se deu a formação teatral não formal sergipana; descrever como se deram os 
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processos de relações que eles tiveram com os seus aprenderes teatrais; considerar a 

oralidade dos sujeitos teatrais e registrar a memória da formação teatral não formal em 

Aracaju. 

 Portanto, se pretendo dar conta desse manancial simbólico, as opções teórico-

metodológicas se organizaram no sentido de compreender como devo conceituar e 

relacionar as descobertas com o campo empírico e quais categoria elejo. Conforme 

Minayo (1997), as categorias são agregadas à pesquisa para situar classificações, 

podendo ser postas tanto antes do trabalho de campo quanto na fase exploratória da 

pesquisa ou, ainda, a partir da coleta de dados. 

   

Nesse sentido, trabalhar com elas significa agrupar elementos, ideias 
ou expressões em torno de um conceito capaz de abranger tudo isso. 
Esse tipo de procedimento, de um modo geral, pode ser utilizado em 
qualquer tipo de análise em pesquisa qualitativa (MINAYO, 1997, p. 
70).  

 

Nesta tese trabalhei com algumas categorias, tais como educação não formal 

(Maria da Glória Gohn); relação com o saber (Bernard Charlot); dinâmica do aprender 

(István Mészáros); ecologia dos saberes (Muniz Sodré) e história oral (José Carlos Sebe 

Bom Meihy), que foram contextualizadas ao longo do corpo do texto escrito e nelas 

pude encontrar as escolhas teórico-metodológicas.  

A opção metodológica se deu pela abordagem qualitativa da história oral, porque 

ela permite uma reflexão sobre os conhecimentos vivenciados ao longo da trajetória de 

vida dos sujeitos e por valorizar o processo exploratório de vivências que, em nosso 

caso, o campo artístico pode promover sobre a formação teatral, com base nas histórias 

de vida. Esse enfoque “trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, 

dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalidade de 

variáveis” (MINAYO, 1997, p. 21-22). Por isso, considero as falas dos sujeitos como o 

norte dos encaminhamentos teóricos e conceituais, como o trânsito entre as histórias de 

vida, da educação não-formal e da formação teatral. 

Parti de entrevistas semiestruturadas como pretexto para adentar seus 

imaginários, mas é fato que lancei mão de outros instrumentos de busca, tais como 
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relatos autobiográficos, registros fotográficos e de vídeo, monografias e sites, entre 

outras fontes documentais, tais como os arquivos de instituições que abrigam 

referências à memória do teatro sergipano. De todo modo, é importante destacar que a 

maior parte dos arquivos dessa memória, porém, se encontra na oralidade dos que 

viveram essa história, entre eles, jornalistas, produtores, diretores, dramaturgos, atores e 

outros interessados no registro de um tempo teatral, de fato, adormecido pelo 

esquecimento histórico a espera que alguma pesquisa lhe promova visibilidade artística 

e social. 

A análise atendeu ainda aos poucos documentais existentes, quando foi 

necessário. Aliás, concomitantemente ao instrumento da coleta de dados de campo, foi 

realizada uma revisão bibliográfica centrada no contexto da formação teatral, 

principalmente sobre a formação teatral sergipana.  

Estruturada em quatro capítulos, inicialmente, a pesquisa apresenta, no capítulo 

I, questões relacionadas com a teoria da relação com o saber, na qual Bernard Charlot 

(2000, 2005, 2013) observou os aspectos antropológicos, epistemológicos e sociais e, 

ainda, as práticas educativas na sociedade contemporânea, em especial sobre a relação 

com o aprender. E ainda do aporte teórico de István Mészáros (2008), para lembrar a 

dinâmica do aprender como uma constante em nossas vidas e de uma transformação 

qualitativa a partir de um rompimento com a lógica do capital. 

Paulo Freire (1996, 1999), defende uma educação democrática e libertadora, 

especialmente por acreditar no ímpeto da criação, em consequência de sua condição de 

inconclusão humana, um conceito que também se encontra em Kant e que o próprio 

Charlot se refere em sua obra sobre um triplo processo de humanização, de socialização 

e de subjetivação/singularização, três dimensões indissociáveis que acontecem por 

causa da educação. Outros pensadores são acolhidos nessa seção, entre eles: L.S. 

Vigotski (2001), uma vez considerando os processos históricos e sociais vividos pelo 

sujeito histórico-social; Muniz Sodré (Ventura, 2014), por conta de sua ideia a propósito 

da ecologia dos saberes, uma pedagogia defendida por ele e que abriga a diversidade. 

De igual maneira, apresenta-se o contexto da educação informal, formal e não 

formal como possibilidade de formação e prática teatral. Para pensar essa perspectiva, 

amparamo-nos em estudos de Maria da Glória Gohn (2010, 2011, 2012) e Moacir 

Gadotti (2004, 2005, 2009) e, desse modo, refletimos as contribuições intelectuais para 
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a formação não formal, a pedagogia social, como base filosófica e social da formação 

não formal e a formação teatral como uma prática artística. Por isso, valorizamos a 

visibilidade e afirmação política do lugar de origem dos sujeitos, as suas relações com o 

saber e o aprender teatral, na perspectiva dessas modalidades de formação teatral. 

Principalmente, se pensarmos o teatro produzido em Aracaju como um tipo de 

formação, eminentemente informal e não formal, aqui entendida como aquela formação 

que ocorre no âmbito familiar e no seu entorno sociocultural e em momentos pontuais, 

tais como cursos, oficinas, workshops, laboratórios, entre outros espaços de formação. 

Mas, que não se caracteriza como uma formação formal, que é atrelada a um sistema de 

ensino que obedece a regras e compromissos políticos verticalizados, inclusive 

compactuando, por exemplo, com questões complexas como a decisão de inviabilizar a 

presença do contexto político do seu projeto político pedagógico transformando-o 

apenas em projeto pedagógico.  

O projeto de formação de cada indivíduo não pode ser apenas pedagógico, 

porque o olhar pedagógico já seria eminentemente um olhar político. A abordagem que 

nesse contexto trazemos deseja pensar essas diversas formas de aprender coisas, 

principalmente aprender a fazer teatro, como uma habilidade que não se aprende a partir 

de enunciados, mas da prática do seu fazer.  

Além das referências sobre conceitos e práticas da educação não formal, a partir 

de Maria da Glória Gohn e Moacir Gadotti, é preciso apreciar as contribuições de 

Cortella (2007); Libâneo (2005); Jussara Vital (2009); Gadotti (1998, 2005, 2009), que 

também se debruçaram sobre o estudo das formalidades e informalidades escolares, das 

interpenetrações entre o escolar e o extraescolar, das necessidades especiais, da 

educação não formal como mais difusa, menos hierárquica e menos burocrática do que a 

educação formal. 

Jaune Trilla (1996, 2008) que defendia a educação não formal como uma 

oposição à educação formal em seu modo formal de trabalhar os processos escolares, 

esses organizados por normas e procedimentos anteriormente estabelecidos. Almerindo 

Janela (1989, 2006); Afonso (1989, p. 90); Cortella (2006, 2007) e Brennan (1997) são 

defensores da opinião de que a educação não formal deveria atuar ao lado da educação 

formal, como acontece com as atividades escolares extraescolares, em outro turno que 

não o estabelecido pela educação formal. No caso de Brennan, até mesmo sinaliza a 
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educação não formal como a estratégia ideal para “conter” os alunos insubordinados ou 

rebeldes, uma espécie de educação alternativa. Ao mesmo tempo pensar a categoria 

Educação Social, apresentada por Pérez (1999), o qual pensa a aprendizagem como 

possibilidade alternativa à escola, uma vez que ela, sendo menos rígida e formal poderia 

oferecer respostas às novas precisões da educação contemporânea. 

Outras práticas educativas solidárias foram postas para se pensar educação não 

formal, Poster e Zimmer (1995) elegeram o termo Educação Comunitária como aquela 

que fez a releitura das primeiras intenções pedagógicas sobre as comunidades em 

situação de vulnerabilidade ou exclusão social. As práticas solidárias na perspectiva de 

Poster e Zimmer (1995); Educação Sociocomunitária em Groppo (2006); as práticas 

educativas, inspiradas em M. Burber (1987), para pensar a educação sociocomunitária.  

A Educação Permanente ou Educação para a Vida proposta por Pierre Furter (1976); 

Machado (2008) e Luzuriaga (1993), em suas considerações sobre o educador social e 

Vidor (2010), que a partir de Giroux defende a interação entre a pedagogia crítica e a 

política cultural como fundamental para se pensar a escolarização. 

O capítulo II mostra a questão metodológica da tese, especialmente a poética das 

metáforas, memórias e narrativas, como uma técnica de pesquisa, um método de 

investigação sobre formação teatral não formal. De todo modo, atendendo à arte de 

narrar como ideia de formação na qual onde o sujeito, ao narrar suas memórias, coloca 

um olhar sobre si mesmo e contribui para a afirmação da história oral.   

A pesquisa considerou as 49 entrevistas semiestruturadas realizadas com artistas 

teatrais sergipanos e fundamenta-se na metodologia da abordagem qualitativa da 

história oral, compreendida por José Carlos Sebe Bom Meihy (2013) como um modo de 

fazer e pensar a pesquisa oral. Contudo, a análise atendeu ainda aos poucos documentais 

existentes, quando foi necessário. Aliás, concomitantemente ao instrumento da coleta de 

dados de campo, foi realizada uma revisão bibliográfica centrada no contexto da 

formação teatral, principalmente sobre a formação teatral sergipana.  

Ainda sobre a memória, Anne Bogart (2011) destaca o fazer teatral, em especial 

no processo de criação artística, que acredita ser necessário na preparação do diretor 

teatral. Konstantin Stanilavski expõe um método para treinamento do ator com ênfase 

na “memória emotiva” e na “concentração interna”. Não apenas no âmbito teatral, mas 

ainda a literatura traz interessantes narrativas com enfoque nas memórias. Portanto, aqui 
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trazemos o colombiano Gabriel Garcia Márquez (2005), o escritor moçambicano Mia 

Couto (2009) e o brasileiro Miguel Carneiro (2012), este através do estudo de SILVA 

(2011), para aludirmos sobre a importância que a memória desempenha no processo 

artístico. A escrita narrativa exibe as entranhas dos sentimentos e subjetividades da 

condição humana e ainda nos ensina sobre um método de trabalho. Maria Isaura Pereira 

de Queiroz (1985, 1987) defende que, através dos séculos, o relato oral constituirá 

sempre a maior fonte humana de conservação e difusão do saber, o que equivale a dizer 

a maior fonte de dados para as ciências em geral. 

A história oral inserida na modalidade da pesquisa qualitativa dos fenômenos 

sociais, encontra pouso nas ideias de Deslandes (1994); Triviños (1987); Denzin (2006); 

Szymanski; Almeida; Prandini (2002); Leão (2009) e Maffesoli (1985, s/d). Dito isto, 

que inovações estão surgindo na seara da metodologia qualitativa e de que forma é 

possível nos inserirmos ou até mesmo sugerirmos novidades? Porque a história oral, a 

qual se preocupa com a experiência e não com a verdade, ao mediar formas, se 

apresenta como um recurso de documento provocado que gera a feitura de um 

documento. E, seguramente, deve constituir três funções da maior importância no 

âmbito da pesquisa qualitativa em história oral: a possibilidade de criar políticas 

públicas de inserção, afirmar a democracia, através de atividades e interações dos 

sujeitos e o cuidado dos direitos humanos. 

O capítulo III trata da cena teatral sergipana, em sua formação e prática artística, 

proporcionando uma aventura pela cidade de Aracaju, cujas histórias e lendas revelam a 

produção das redes de criação teatral, desde a década de 1960, quando surge a 

Sociedade Cultural e Artística de Sergipe/SCAS que, no passado, ao lado do Cine 

Teatro Rio Branco, dos irmãos Barreto, promoveu arte e cultura para a elite social 

sergipana, obviamente. Porém, o capítulo expõe recortes socioeconômicos de uma 

cidade e as contribuições que essa formação elitista ofereceu à formação do teatro 

sergipano. Apresenta, também, outros espaços de formação artístico-cultural por outro 

lado, no movimento da contracultura, em Aracaju.  

Especialmente nas atividades intelectuais e artísticas observadas no contexto do 

Cine-Teatro Rio Branco, da Sociedade de Cultura Artística Sergipana/SCAS, da Galeria 

Álvaro Santos; da Universidade Federal de Sergipe/UFS, com as ações do Festival de 

Arte de São Cristovão/FASC, do Centro de Cultura e Arte/CULTART/UFS; da Rádio 
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Cultura; da Escola Técnica Federal de Sergipe, do Teatro Atheneu; do Centro de 

Criatividade, do SESC, entre outros espaços teatrais sergipanos, lugares de educação, 

cultura, arte e sociabilidades. Neste capítulo, o tema central é o cenário da tese e da cena 

sergipana, é nele que encontramos o espaço no qual foi possível identificar, no passado 

teatral, quais os recursos culturais e financeiros que se dispunha em Aracaju para se 

formar em teatro.  

O capítulo IV trata da prática teatral como formação artística, sobretudo de 

algumas práticas teatrais produzidas em Aracaju e a ideia de que se aprende-se teatro 

observando e fazendo teatro. O fazer teatral como prática artística se apresenta como o 

mais importante aspecto nesta pesquisa, justamente porque é uma oportunidade de 

contextualizarmos a sua atividade vivenciada nos diversos espaços onde se deu essa 

formação prática artística e sua relação com a transmissão do patrimônio humano, um 

elemento importante do sistema formal de formação, mas apenas uma parte. É neste 

capítulo, também, que podemos encontrar as narrativas orais a propósito das suas 

contribuições efetivas sobre a formação teatral sergipana. A relevância se encontra nas 

diversas memórias teatrais, abordadas e consideradas como testemunho dos registros do 

campo de ação da história oral na conjuntura investigada. 

No capítulo V foram eleitos alguns relicários da memória teatral sergipana, os 

quais apresentam histórias singulares protagonizadas por José Carlos Teixeira, João 

Costa, Severo D’Acelino, Mendes Filho e Aglaé Fontes, visando afirmar o valor que 

tiveram em relação ao universo pesquisado e porque a presença desses cidadãos 

perpassa tanto a história do teatro sergipano quanto as narrativas presentes na trajetória 

de formação de seus artistas teatrais. Por isso, além dos depoimentos levantados em 

campo, vistos no capítulo anterior, elegi esses relicários sergipanos, oriundos de 

vivências e de classes sociais distintas, nessa ocasião colocadas horizontalmente, para 

honrar o aspecto do compromisso social a que democraticamente me proponho. Tal 

atitude dá visibilidade ao documento oral, portanto, acolhendo ainda os múltiplos 

olhares e a ecologia dos saberes e aprenderes do assunto pesquisado nesta tese. 

A tese, assim sendo, versa sobre um complexo processo coletivo de 

mobilizações e alteridades que afirmam um fazer teatral merecedor, enfim, de um 

registro formal, sobretudo pela urgência do entendimento de uma concepção humana de 



27 
 

 

 

 

mudanças políticas imediatas que acolha concepções alternativas de vida humana. 

Mészáros (2008) lembra que   

 

Nunca é tarde salientar a importância estratégica da concepção mais 
ampla da educação, expressa na frase: “a aprendizagem é a nossa 
própria vida”. Pois muito do nosso processo contínuo de 
aprendizagem se situa, felizmente, fora das instituições educacionais 
formais. Felizmente, porque esses processos não podem ser 
manipulados e controlados de imediato pela estrutura educacional 
formal legalmente salvaguardada e sancionada. Eles comportam tudo, 
desde o surgimento de nossas respostas críticas em relação ao 
ambiente material mais ou menos carente em nossa primeira infância, 
do nosso primeiro encontro com a poesia e a arte, passando por nossas 
diversas experiências de trabalho, sujeitas a um escrutínio racional, 
feito por nós mesmos e pelas pessoas com quem partilhamos e, claro, 
até o nosso envolvimento, de muitas diferentes maneiras e ao longo da 
vida, em conflitos e confrontos, inclusive as disputas morais, políticas 
e sociais dos nossos dias. Apenas uma pequena parte disso tudo está 
diretamente ligada à educação formal. Contudo, os processos acima 
descritos têm uma enorme importância, não só nos nossos primeiros 
anos de formação, como durante a nossa vida, quando tanto deve ser 
reavaliado e trazido a uma unidade coerente, orgânica e viável, sem a 
qual não poderíamos adquirir uma personalidade, e nos 
fragmentaríamos em pedaços sem valor, deficiente mesmo a serviço 
de objetivos sociopolíticos autoritários (MÉSZÁROS, 2008, p. 53).  

 
 

A apresentação dos resultados desta pesquisa, em cumprimento aos objetivos do 

PPGED/UFS, linha de pesquisa Formação de Educadores: Saberes e Competências, 

pode contribuir para fomentar novas pesquisas a propósito do teatro sergipano e seus 

fazeres artísticos e, seguramente, serve para apreciarmos outros processos de formação 

em que a trajetória humana se manifesta além dos processos formais. 
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CAPÍTULO I -  QUESTÕES DO APRENDER: CADA LUGAR NA S UA COISA 
 
 
 
1.1 RELAÇÕES COM O APRENDER: OS PRIMEIROS PASSOS    
 

 
 

Desejo é energia [...] O desejo nos move, ele é nossa energia, nosso 
fogo  (FREIRE , 2014, p.40). 

 

 

Sempre estive encantada pelo funcionamento das coisas ao meu redor, 

principalmente pela dinâmica com que as coisas se planejam ou não, necessariamente, e 

se executam em si mesmas e entre as pessoas. Ainda cedo, descobri o prazer em 

apreciar a relação entre as coisas, as pessoas e o mundo e essa perspectiva sócio-

antropológica parece acompanhar-me como uma espécie de posicionamento em relação 

ao meu lugar nos espaços de arte e sociabilidade. Ou seja, esse encantamento está em 

minha própria existência e na mobilização para contemplar as coisas todas existentes 

além de mim.   

Meus primeiros registros teatrais se referem a essa contemplação de mundo. 

Contudo, atrelada a outras experiências vividas nos inicios da minha formação cultural, 

na qual destaco a importante percepção sobre o universo dos dramas de circo. Porque 

foi naquele contexto que eu conheci e aprendi muitas coisas sobre o mundo do teatro, 

especialmente observando a execução artística daquela carpintaria teatral, em 

funcionamento, exatamente, naquele momento em que a peça se iniciava e o elenco 

adentrava na magia do jogo coletivo que o teatro se insere.  

Essa imagem remete-me ao que aprendi com o polonês Zbigniew Marian 

Ziembiński, inesquecível ator e diretor de teatro, cinema e televisão, conhecido como 

Ziembinski, que conheci através da novela de TV, O Rebu, em que ele interpretava uma 

mulher. Ele dizia desejar que as pessoas compreendessem uma encenação teatral similar 

a uma partida de futebol e que todos deveriam entrar em campo com esse mesmo tipo 

de entusiasmo. Eu diria, nesse campo de atividade artística e com esta mesma precisão 

que o jogo coletivo exige.  

Faz-me lembrar, também, o período em que fui iniciada no teatro e pude 

conhecer um exercício no qual o corpo de cada indivíduo se coloca como um elemento 
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de conexão e, juntos, permitem o funcionamento de uma grande máquina humana. Essa 

atividade, aparentemente simples, provocou-me um importante sentido de coletividade 

que passei a incluir na minha prática teatral. De fato, a encenação cênica depende de um 

universo de linguagens artísticas que se irmanam e comungam em um diálogo estético, 

uma em relação a outra e em relação a um mundo de informações que perpassam a rede 

da atividade artística. 

Mas, que possíveis táticas aqueles atores circenses utilizavam para executarem a 

estratégia do jogo combinado, a partir de uma ideia central ou roteiro cênico? Como a 

luz foi concebida visando pontuar a trama que se desenvolvia naquele espaço? De que 

maneira funcionava os processos artísticos da sonoplastia, maquiagem, figurino, 

adereços, contra regragem? Como se dava a relação entre os atores em cena, entre os 

atores e a plateia e entre a própria plateia e como tudo isso interferia sobre os atores, a 

encenação e a plateia? Afinal, qual é mesmo a dinâmica da cena teatral? 

Este olhar contemplativo para a recepção da arte colocava-me em local 

confortável, porém inquietante, despertava-me desejos e mobilizava-me a um 

aprendizado teatral. Estas e tantas outras questões investigativas sempre estiveram em 

meu entorno e remetem a um tipo de formação teatral informal, porque esses dramas 

eram, evidentemente, espetáculos teatrais que se apresentavam em um interessante 

cenário de conhecimento artístico, o espaço dos saberes circenses.  

Eles trazem um conhecimento prático sobre os ofícios da carpintaria teatral, 

especialmente porque, entre eles, há uma transmissão oral de tradições artísticas. 

Constituem-se como práticas de formação artística informal no cotidiano das próprias 

famílias de artistas circenses. Aprender teatro era quase uma extensão do convívio 

familiar, porque, geralmente, eles são oriundos de famílias circenses. Apreciar esse 

mundo e essas pessoas tinha a mesma dimensão de uma formação escolar, só que aquela 

vivência não se encontrava no espaço tradicional da escola formal. Ao contrário, sem 

nenhuma sistematização curricular, aquela experiência libertária afirmava uma marca 

subjetiva em minha formação e, seguramente, na vida de muitas pessoas.  

Da minha parte, ao longo da vida, aprendi, sobretudo que, embora seja possível 

uma formação intelectual sobre o saber e o fazer teatral, a atividade artística, de fato, 

ocorre no ato da prática teatral e para entendê-la é necessário partir da subjetividade de 

cada sujeito, do seu arcabouço de formação simbólica que ele traz e apresenta. E, 
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também da percepção sobre o sujeito ser mobilizado por um desejo de querer realizar 

algo artístico, que comunique alguma coisa de si para si mesmo, para os outros e para o 

mundo, essa é uma questão de formação e prática teatral. 

 

 

1.1.1 Reconhecendo a relação com o saber  
 
 
 

Na conjuntura da educação onde essa pesquisa se coloca, a perspectiva dessa 

mobilização a propósito da formação e prática teatral encontra acolhimento nas ideias 

de Bernard Charlot, uma vez que o pensador se dedica ao estudo da educação 

mobilizadora, como base pedagógica, a propósito da questão da relação com o saber. 

Ele afirma a importância que tanto os pesquisadores quanto as escolas e os professores 

deveriam dar à realidade previamente construída e trazida pelos seus alunos para o 

espaço escolar. Afinal, todos nós temos nossas próprias histórias de vida e elas precisam 

ter visibilidade e respeito, interagir e fazer algum sentido junto ao cruzamento dos 

saberes que são adquiridos no processo formal de instrução escolar. E, de igual maneira, 

em outros processos informais e não formais de aprendizagens e em todos os processos 

de formação humana, enquanto houver vida humana. Contudo, é preciso uma 

mobilização interna para que o sujeito seja provocado a entrar e permanecer no jogo que 

se estabelece entre seus pares, em todo espaço de formação, sobretudo por conta das 

alternativas simbólicas que se estabelecem na relação entre os sujeitos e as coisas.  

Nesta ocasião, é apropriado lembrar uma condição elementar que envolve a 

existência do homem, a sua própria inconclusão e a questão do seu desejo. Ao defender 

a educação democrática e libertadora, Paulo Freire aponta para o ímpeto criador trazido 

por todos os seres humanos em nossa tessitura, pois “o ímpeto de criar nasce da 

inconclusão do homem. A educação é mais autêntica quanto mais desenvolve este 

ímpeto ontológico de criar.” (FREIRE, 1996, p. 32).   

Criar em relação ao encontro dos sentidos para a sua própria subjetividade. E, 

porque o ato criativo se realiza em situações nas quais nos sentimos arrebatados por 

algo a ponto de, até mesmo, perdermos as nossas certezas para nos lançarmos s novas 

reflexões, aos encontros involuntários, afetos e signos que nos permitam o encontro 

com o novo pensamento sobre as coisas, enfim tudo aquilo que ainda não é conhecido, 
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que não foi pensado, que não se coloca como algo concluído. Daí ser necessário 

ressaltar a valorização de elementos que possam indicar a base da teoria da Relação com 

o Saber, a qual acolhe alguns pontos essenciais, entre eles a ideia de que o ser humano 

nasce inacabado e, ao longo do tempo, vai desenvolvendo a atividade de aprender 

coisas, porque o nascimento, definitivamente, exige uma submissão à obrigação de 

aprender.  

Considerando que todo nascimento necessariamente implica na obrigação de o 

sujeito precisar aprender coisas e, conforme Kant, ele ser o único mortal que traz a 

característica de carecer ser educado, é acertado advertir que nascemos inconclusos e 

assim seremos sempre, porque essa incompletude faz parte da singularidade humana. As 

questões oriundas da antropologia filosófica apresentada em Kant definem que ao 

homem não é dado a sua completude, pois que, em verdade, ele ainda será construído. 

Ele se constrói enquanto espécie humana, membro de uma sociedade e de uma cultura, 

ao longo do tempo e enquanto sujeito singular.   

 
Portanto, a educação é um triplo processo: um processo de 
humanização, de socialização, de subjetivação/singularização. São três 
dimensões indissociáveis, três processos que só podem acontecer 
graças à educação.  É pela educação que a relação entre as gerações 
não é apenas uma relação de hereditariedade biológica; é, mais que 
tudo, uma herança cultural. Somos herdeiros culturais das gerações 
precedentes e não apenas herdeiros biológicos. Trata-se de uma 
especificidade da espécie humana. A ideia não é nova. Já se 
encontrava no mito grego de Prometeu. É a ideia de que o homem 
nasceu nu e sobreviveu graças à Técnica. Essa já é a ideia de que o 
homem cria as suas próprias condições de sobrevivência. Encontra-se 
essa ideia também em Kant. Ele explica que o homem nasce 
incompleto, imperfeito, no sentido etimológico do termo. O animal é 
quase perfeito (feito completamente), o homem é imperfeito, 
incompleto e vai ter de se completar após o nascimento. Kant explica 
que a humanidade, a espécie humana, tem somente a razão e a vontade 
livre para tirar de si mesmo o que a humanidade deve ser. Ele espera 
que, ao final desse processo, se vai chegar uma paz perpétua 
(CHARLOT, 2013, p.167-168). 

 

A incompletude humana provoca o desejo do sujeito e de toda forma esse desejo, 

apesar de poder fomentar o ato de aprender, nunca poderá ser inteiramente satisfeito, 

uma vez que completar-se é objetivar-se e é por isso mesmo que a educação nunca será 

concluída. Interessante pensar que  
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Educar é Educar-se. Mas, é impossível educar-se, se não se é educado 
por outros homens. A educação é, ao mesmo tempo, uma dinâmica 
interna (de um ser inacabado) e uma ação exercida do exterior (porque 
a humanidade é exterior ao homem). Esta relação interna/externa é 
que define educação. Com todas as consequências que isso traz do 
ponto de vista pedagógico (CHARLOT, 2005, p. 57-58). 
 
 

O cerne do que produz sustentação estrutural ao homem não se acha apenas no 

seu interior, também se encontra no universo das relações sociais. O homem se apropria 

de sua própria ancestralidade humana, particular e universalmente, sem, no entanto, 

deixar de constatar a lacuna do ser criança que brota para o mundo de maneira 

inconclusa. Essa ausência de si mesmo, pensada por diversos cientistas como uma 

prematuração, é, em verdade, a condição do homem, que nasce incompleto para ser 

preenchido após seu nascimento e se fortalece no desejo das representações do seu 

sujeito que ele projeta entre as pessoas, as coisas e a vida.   

O ser humano, embora angustiado, projeta-se em direção ao desejo de encontrar-

se a si mesmo, entretanto ele compreende sua relação social com o outro como um jogo 

de alteridades em que, ao nascer, se insere no grande cenário da espécie humana, 

sobrevindo de uma categoria de singularidade a uma qualidade de coletivo histórico. 

Essa é a sua própria condição humana, ao invés de natureza humana, como defende o 

estudioso francês, ao referir-se a trajetória de educabilidade e contradições do ser 

humano. Precisamos, além disso, lembrar que a educação é um direito antropológico, 

pois que   

 

Nascemos como possibilidade e vamos nos tornando seres humanos 
concretos por meio da educação, que nos permite incorporar o que foi 
criado pela própria espécie humana no decorrer de sua história (ou, 
pelo menos, uma parte do que foi criado). Isso significa duas coisas: o 
homem nasce quase sem nada, mas, quando ele nasce, ele chega a um 
mundo humano que o antecedeu. Ou seja, a essência do ser humano (o 
que faz com que sejamos seres humanos) não é uma coisa que está 
dentro de nós; está fora de nós, na forma de patrimônio criado pela 
espécie humana no decorrer da história (CHARLOT, 2013, p. 169-
170). 
 
 

Contudo, ao trazer o apoio da antropologia filosófica, especialmente sobre a 

ideia de que nascemos incompletos e imperfeitos e visando aprofundar seus estudos 

sobre a questão aqui arrolada, o pensador analisa que no decorrer da história o homem é 
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construído enquanto espécie humana. Nascer, pois, é romper, penetrar, sugerir, refletir, 

entretanto, a sua história de sujeito está atrelada a um conjugado de analogias e 

intercâmbios com os outros sujeitos. Porque, embora atrelado a essa busca do seu desejo 

e ao outro, ele precisa sobreviver em um mundo em que ele terá que agir e produzir, 

embora inicialmente necessite de cuidados para, em seguida, poder praticar uma 

atividade por toda sua vida, no mundo a que pertence.   

Igualmente, consideramos que o movimento humano no qual o sujeito aprende 

coisas se dá também pela necessidade de convivermos com os outros e com o mundo e, 

seguramente, com a apropriação de todo esse repertório que nos rodeia e dá sentido à 

nossa existência.  Seria uma espécie de sistemas de sentidos que nomeia o nosso eu, o 

mundo e os outros sujeitos, que permeia a nossa longa trajetória de vida, enquanto nos 

constituímos sujeitos em formação e que, por nunca se definir na sua completude, pode 

ser chamado de educação, que vem a ser uma feitura de si próprio, embora saibamos 

que isso só pode ocorrer sob a interferência do outro. 

Educar-se é um esforço pessoal no sentido de buscarmos essa autoprodução. É, 

ao mesmo tempo, mobilizar-se em direção a uma atividade humana e essa condição 

exige que o panorama faça sentido para nós, pois cada um de nós tem um olhar 

particular para as coisas do mundo. Há certamente um sentido simbólico em 

aprendermos coisas, principalmente porque essa condição singular no ambiente da 

educação significa que “aprender para construir-se, em um triplo processo de 

‘hominização’ (tornar-se homem), de singularização (tornar-se um exemplo único de 

homem), de socialização (tornar-se membro de uma comunidade, partilhando seus 

valores e ocupando um lugar nela)” (CHARLOT, 2005, p. 53).   

Ao nascermos, temos como referência uma determinada posição social e cultural 

e, de todo modo, somos confrontados com a necessidade de aprendermos coisas da vida. 

Essa qualidade vai determinar a obrigação de aprendermos coisas e “aprender não é 

apenas adquirir saberes, no sentido escolar e intelectual do termo, dos enunciados. É 

também apropriar-se de práticas e de formas relacionais e confrontar-se com a questão 

do sentido da vida, do mundo, de si mesmo” (CHARLOT, 2005, p.57).    

Entretanto, ao nascer descobrimos também ao nosso redor um saber já existente 

e necessário à nossa apropriação. A educação se constrói na apropriação desse 

patrimônio humano e histórico dos nossos antepassados e funciona como o canal de 
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transmissão da nossa herança cultural, independentemente da herança biológica, 

construído ao longo da história, contudo levando em conta também as gerações 

precedentes. Uma espécie de pano de fundo de um cenário que adorna a memória da 

espécie humana e lhe faz buscar suas próprias articulações de sobrevivência humana, de 

uma geração a outra geração. As relações de saber se constituem em relações sociais de 

construção coletiva e, em algum momento, são apropriadas por nós. 

É papel da educação formal, por conseguinte, gerir essa transmissão da herança 

humana, uma vez que nascemos apenas como possibilidade humana e em um mundo 

que nos recebe com informações às quais não conhecemos. Obviamente não é possível 

assimilar todo o repertório da história humana que nos antecedeu e que nos cerca. De 

toda maneira, essa condição antropológica serve de alicerce para a teoria da relação com 

o saber e, em síntese, da teoria da educação.  

Complexa e angustiante é a tarefa do professor, uma vez que esse panorama 

exige uma atitude política de valorização da atividade do aluno. O docente precisa ter as 

condições pedagógicas para oferecer ao discente a transmissão de um patrimônio 

cultural e intelectual, pois é sua obrigação viabilizar o acesso ao conhecimento humano 

formal, ainda que em um período pedagógico insuficiente, porém em que ele tem que 

impulsionar a atividade dos alunos e comunicar um patrimônio humano acumulado pelo 

tempo.  

Todavia essa é a oportunidade de se estabelecer um canal de relação pedagógica 

entre professor e aluno, um processo antropológico que evoca a particularidade da 

espécie humana, suas estruturas e relações sociais dadas numa atividade intelectual 

articulada entre a construção de si mesmo e a apropriação do mundo. Visto desse modo, 

se tornam imprescindíveis, simultaneamente, “a mobilização pessoal do aluno e a ação 

do professor (ou de qualquer incentivo a aprender); o resultado do processo de 

ensino/aprendizagem decorre dessas duas atividades, intimamente articuladas” 

(CHARLOT, 2008, p. 14). 

Se a educação é um processo de apropriação do patrimônio humano e de 

autoconstrução, aprender, nesse sentido, se coloca como uma dimensão além do que 

mostra a mera condição de apenas adquirir conhecimentos escolares, pois é urgente que 

se processe um entendimento mais amplo de educação no qual a análise da relação com 

o saber possa ser substituída pela relação com o aprender. Notamos ainda que além do 
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ambiente da escola, também há outros ambientes onde se aprende coisas que não se 

aprende na escola. Charlot entende que devemos respeitar a forma escolar de aprender 

mas, o “aprender”, no que diz respeito ao processo pelo qual aprendemos alguma coisa, 

seja qual for esta, apresenta-se sob várias formas e heterogêneas. Aprender na escola é 

uma dessas formas, específica, valiosa, mas não única.  

Se há outra forma de se relacionar com o mundo, portanto há outras formas de se 

aprender, outra lógica totalmente contaminada pela alteridade, porque “temos de ler o 

mundo com a lógica dos outros, com os olhares dos outros, para entender como se 

constrói a experiência dos outros, como se estrutura o mundo dos outros” (CHARLOT, 

2008, p. 5). A educação não é apenas humanização e subjetivação. É, igualmente, um 

processo de socialização e, por este motivo, depende das estruturas e relações sociais. 

Por isso mesmo, o assunto também pode ser visto sob a perspectiva da 

sociologia e, nesse sentido, vamos notar que não se pode negar a conexão estatística 

entre a origem familiar e escolar, em oposição ao grau de sucesso ou fracasso escolar. 

No entanto, a reflexão somente pode ser apreciada em termos de probabilidade e não 

determinada pelo pragmatismo de causa e efeito, tendo a demanda sociológica 

assinalado para a circulação das analogias que são construídas socialmente, uma vez 

que primeiramente construímos formas de pensar e posteriormente instituímos as nossas 

ações.  

Deste modo, para que o aluno seja seduzido a aprender coisas, ao contrário de 

motivação ele precisa de uma mobilização interna. A escola deveria oferecer 

circularidade de mobilizações, uma atitude interna de cada pessoa e, por conseguinte, 

uma movimentação subjetiva e uma rede de sentidos que se vai agregando às suas ações 

em direção ao saber. Porque toda atividade de interação humana, em tese, deve implicar 

em prazer e sentido em que não se pretende a aplicação de um receituário estanque, 

mas, de maneira sugestiva, levar em conta a história de vida, os desejos e as atividades 

cotidianas, especialmente para os alunos das classes populares excluídos da lógica de 

percepção de mundo da escola, mas que trazem a sua própria cosmovisão, suas 

trajetórias de vida, suas histórias.  

A interação entre estas distintas visões pode ser uma possibilidade de relação 

com o saber entre a escola e os alunos, que ao serem marginalizados do processo 

escolar, revelam dificuldades da aprendizagem, o que deve interessar de modo especial 
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à escola.  O sujeito é a junção do humano, social e singular. Certamente, ele está 

atrelado a uma história, a um desejo, mas também se encontra ligado ao patrimônio 

humano já que, ao nascer, encontra-se no mundo do qual definitivamente vai se 

apropriar, de alguma maneira, durante sua formação cultural. O sujeito aprende nessa 

mediação e em atividade dinâmica. Por isso é que o trabalho do professor se coloca 

politicamente no limiar da valorização da atividade do seu aluno e, ao mesmo tempo, na 

transmissão do patrimônio cultural acumulado. 

A transformação da escola está imbricada na atividade intelectual do aluno, já 

que ela permite a condição de o aluno aprender coisas, entretanto, “o aprendiz tem de 

encontrar um sentido para isso. Um sentido relacionado com o aprendizado, pois se esse 

sentido for completamente alheio ao fato de aprender, nada acontecerá” (CHARLOT, 

2013, p.159). Esta é uma questão pedagógica e epistemológica, a qual nos faz pensar 

sobre o prazer e o desejo como elementos fundamentais da vida escolar e, 

principalmente, como componente mobilizador para que se faça um elo entre o sentido 

de aprender e o aprendizado, de fato.  

O aluno é um ser humano e, consequentemente, portador de desejos, conscientes 

ou inconscientes, cuja satisfação busca de algum modo para que assim possa obter 

prazer ou o “gozo”, no sentido psicanalítico. É preciso que ele descubra dentro de si um 

sentido pertinente ao seu aprendizado, fundamentalmente no desejo e no prazer de 

aprender alguma coisa, na relação com o mundo, consigo mesmo e com os outros. 

Contudo, esta ideia não pretende, absolutamente, traçar uma oposição entre desejo e 

prazer a algum tipo de esforço necessário à aprendizagem de algo.   

Opostamente, trata-se do encontro desses dados basilares da existência escolar, 

que essa referência teórica defende veementemente ao trazer a ideia da mobilização, a 

qual considera como um elemento interno capaz de despertar um desejo interno, porque, 

nesse sentido  

 

O problema é saber como podemos despertar no aluno um movimento 
interno, um desejo interno de aprender. O que permite uma aula ser 
interessante? É interessante quando um desejo, no sentido profundo do 
termo, é satisfeito pelo encontro com um conteúdo intelectual. Mas 
como se pode gostar de uma equação de matemática, de uma fórmula 
de química? O que e como fazer para que o próprio aluno se mobilize 
para aprender? Como despertar um desejo interno? (CHARLOT, 
2008, p. 3).  
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É fato que todo sujeito é um ser do desejo e é nesta perspectiva que ele vai 

estabelecer sentidos, interpretar e agir no mundo, considerando-se a práxis, o sujeito, o 

sistema simbólico, o sentido e o prazer. Por isso, o fato de termos um corpo nosso e 

sermos singulares não nos tira o vínculo social e, aliás, somos seres singulares e somos 

seres sociais e de todo modo, somos corpo, desejo e incompletude.  Trata-se, 

especialmente, do encontro entre o desejo e o saber, uma questão teórica de grande 

valor para a sala de aula, a qual nos faz refletir sobre a condição humana, provocando-

nos uma dúvida: por que somos obrigados a aprender coisas para nos tornarmos 

humanos?   

O tema em questão vai trazer a problemática psicanalítica do saber enquanto 

objeto do desejo, uma vez que considera o desejo de saber como busca de gozo, 

conforme Lacan se refere à relação primitiva do saber com o gozo. Então podemos 

desejar algo, senão o gozo? Se o desejo é algo fundamental, como eu posso desejar 

aprender alguma coisa e não necessariamente buscar o gozo? Só há sentido no desejo? 

Como fazer a transição de partir-se do desejo como foco no gozo e o lugar do saber 

como desejo de se aprender algo novo? 

É necessário entender que o sujeito tem uma história que se apresenta conectada 

ao universo simbólico, às leis e à linguagem que regem sua própria existência. É assim 

que o indivíduo processa sua formação humana, nos processos de identificações e 

desindentificações com os outros e as coisas e na atividade com o mundo e sobre o 

mundo. Mas, a questão do desejo e do prazer 

 

Não se confunde com a do gozo imediato, pontual, lúcido, das 
situações, em um mundo sem exigências. O sujeito se constrói pela 
apropriação de um patrimônio humano, pela mediação do outro, e a 
história do sujeito é também a das formas de atividade e de tipos de 
objetos suscetíveis de satisfazerem o desejo, de produzirem prazer, de 
fazerem sentido (CHARLOT, 2005, p. 38). 

 

É um processo de compreensão, portanto, de como fazer a transposição do desejo de 

saber, presente na seara da busca de gozo, à ambição de saber, particularmente do 

desejo de aprender, porque é preciso desejar aprender sobre as coisas. É daí que surge o 
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conceito de mobilização, pois que nasce desse entendimento, já que toda atividade e 

interação humana vão implicar, necessariamente, em prazer e sentido. 

 

 

1.1.2 Por uma formação mobilizadora: conteúdos filosóficos e políticos 

 

 

Entendo mobilização no sentido da existência de uma dinâmica interna, em que 

o conhecimento é a consequência da própria atividade e experiência centrada no âmbito 

da subjetividade. Ao invés de uma motivação externa, onde verificamos as informações 

conectadas, a objetividade, em um movimento dialético, evidentemente, pois que em 

algum momento mobilização e motivação se misturam e podem afluir em suas 

definições conceituais, no sentido de podermos mobilizar para motivar ou o seu 

contrário.  

Se o saber é ativado pelo sujeito quando esse se relaciona com os outros sujeitos, 

então a ideia de mobilização credita uma importância à dinâmica do movimento e, por 

isso mesmo, se desdobra em outros conceitos, tais como recurso e móbil, porque 

amparado na teoria da atividade, de Leontilev, faz o pesquisador compreender que o 

sentido de uma atividade é “a relação entre sua meta e seu móbil, entre o que incita a 

agir e o que orienta a ação, como resultado imediatamente buscado.” (CHARLOT, 

2000, p. 56). Inicialmente, para se colocar em movimento e poder mobilizar-se. E, 

depois, para se buscar motivos para se executar uma atividade, uma dinâmica interna e 

fundamentalmente conjecturar uma troca com o mundo e com os outros sujeitos que 

habitam o seu espaço de relações sociais. 

Aliás, nessa perspectiva, o húngaro István Mészáros também se refere à 

educação para além do capital, principalmente para lembrar que “a aprendizagem é a 

nossa própria vida, desde a juventude até a velhice, de fato quase até a morte; ninguém 

passa dez horas sem nada aprender” (MÉSZÁROS, 2008, p. 23). Seguramente, 

aprendemos desde o nosso nascimento e os primeiros anos de vida e, certamente, até 

mesmo antes de nascermos, uma vez que a família nos espera com informações já 

postas em recepção a nossa chegada e em nosso entorno familiar e social. 
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Aqui apreciamos a mobilização interna e seu interesse em investigar caminhos 

de uma prática pedagógica que produza esta mobilização, decididamente política e de 

toda maneira politicamente humana. Com ênfase nas relações com o saber, é sobre as 

várias possibilidades de aprender coisas que nosso olhar se debruça. E, 

fundamentalmente, para observar e refletir a finalidade da desconexão entre o discurso 

teórico e a realidade social e econômica, ainda que se compreenda o problema do 

sujeito e da filosofia dos sistemas simbólicos, porque somos sujeitos histórico-sociais, 

todavia somos sujeitos e sempre estaremos conectados consigo mesmo, os outros e o 

mundo. 

Fundamentada em uma proposta de tendência dialético-materialista, Lev 

Semenovich Vigotsky também vai compreender o aluno como um sujeito concreto 

(histórico-social), logo, possuidor de um saber elaborado no plano do senso comum, 

cabendo à educação escolar promover a passagem desse saber - menos elaborado - para 

um plano de saber mais crítico e criativo - mais elaborado.    

É interesse observar que, em seu ambiente familiar, Vigotski teve uma formação 

informal estimulante sobre o estudo, a poesia e as línguas e, de igual maneira, 

posteriormente, nos estudos formais universitários em que a sua formação humanista se 

afirmou com ênfase especial nos estudos da filosofia e da literatura. É preciso lembrar 

que ele é  

 

Fundamentalmente um filósofo e um semiólogo. Interessam-lhe os 
problemas relacionados com os mecanismos psicológicos da criação 
literária e as questões semiológicas relacionadas com a estrutura e as 
funções dos símbolos, signos e imagens poéticas. Seu envolvimento 
com os problemas da crítica, estética e semiótica foi de um pensador 
ou de um filósofo que pretendia desvelar os mecanismos de 
construção estética a partir de uma concepção dialética global do 
homem e da cultura (FREITAS, 1999, p. 75). 

 
.  

Freitas acrescenta que ele foi um pensador que tinha um particular interesse pela 

literatura e pela arte, inclusive e até teve o hábito de participar de círculos literários, 

chegando a criar uma revista dedicada à crítica e à literatura de vanguarda, além de 

também ter atuado como diretor de teatro, naqueles primórdios dos anos de 1920.  

Ao refletir sobre o teatro como educação ética e política, Benevides (2013) 

lembra que os temas de estética, crítica e teoria literária lhe foram essenciais ao pensar 
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sobre a arte e a imaginação como o resultado de um trabalho da atividade humana, 

como uma prática do aprender e da Relação com o Saber, porque todo saber precisa de 

ser exercido em uma modalidade de atividade.  

Nesse sentido, lembro Vigotski, que marcado culturalmente pelo simbolismo 

russo desde a poesia, até a pintura, o teatro e ainda o cinema, defende a natureza 

simbólica das funções mentais superiores e da consciência. Ele nos mostra que os 

estudos estéticos determinaram a construção de um tipo de psicologia da arte, a qual se 

debruça sobre a categoria da consciência, justamente porque envolve os processos de 

criação e de percepção estética e chega a essa seara oriundos da crítica, da estética e das 

criações artísticas e da cultura. Ele 

 
 

Acreditava que o pensamento e o sentimento movem a criação 
humana, por isso defendia uma visão baseada na concepção de um 
organismo ativo, cujo processo é socialmente construído num 
ambiente que é histórico e social. Sua teoria afirma a importância do 
brincar e, nesse processo de desenvolvimento, a criança constrói o seu 
conhecimento na realidade do seu meio social, quando vai deixando 
de ser movida apenas pelos fatores biológicos, específicos da infância, 
e vai se tornando um sujeito ativo que interage com o meio social. Por 
isso, a cultura tem tanta importância na nossa formação, pois, desde 
crianças, internalizamos os fatores culturais do nosso meio que são 
passados de geração em geração; porém, sozinhos não avançamos, 
construímos nossas individualidades pela mediação do social. Há uma 
determinação recíproca entre o individual e o social, sendo este último 
o momento preponderante, o que dá a direção, pois a feitura do 
homem ocorre em um tipo de sociabilidade (BENEVIDES. 2013, p. 
188-189). 

          

De pronto, é importante a apreciação sobre a cultura como uma prática de 

socialização e construção de pertencimento social dos sujeitos contextualizados em suas 

individualidades e coletividades. E, ainda, em formação objetiva e subjetiva, pois 

devemos enfrentar naturalmente as eventuais divergências entre o universo cultural e o 

universo social e viabilizar um diálogo interativo entre as diferenças e especificidades 

do que nos constitui sobre nós mesmos e as coisas do mundo. 

Por outro lado, é oportuno considerar essa situação sob o ponto de vista histórico 

a partir das contribuições de Pierre Bourdieu e J.C. Passeron no que diz respeito à 

relação do sujeito com a cultura, a linguagem e o saber. Elementos aqui reunidos que 

estabelecem as conexões em meio ao sistema escolar e a estrutura das relações de 
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classe, pois “se se quer compreender a desigualdade social perante a escola, é preciso se 

interessar por essa relação” (CHARLOT, 2005. p. 38) e isso é fundamental para 

pensarmos educação e cultura, sobretudo porque ainda é possível observar que muitos 

parecem indiferentes à luta de classes. 

Essa tendência vai se irmanar com outros pensadores cujos estudos histórico-

críticos atestam a relação da educação ou da arte e das questões estéticas com o 

marxismo, entre eles: Trotsky, Lenin, Bukharin, Eisentein, Maiakovski, Gorki, Gramsci, 

Bejnjamim, Piscator, Goldmann, Meyerhold, Garaudy, Brecht e Vigotsky, entre outros, 

que assim como ele promovem ideias marxistas. Elas fomentam um olhar de esperança 

sobre a luta de classes, especialmente porque é fundamental que não apenas o sujeito 

ocupe uma posição no mundo, mas que todos tenham uma atividade no mundo e sobre o 

mundo, principalmente, porque 

 

O marxismo não é uma teoria da posição social; é antes de tudo uma 
teoria da luta social, da atividade, da práxis. Enquanto ser ativo, cada 
um luta, pode lutar, para mudar o que está acontecendo, para 
transformar a sua posição social, individual ou coletivamente 
(CHARLOT, 2013, p. 166-167). 

 

Mészáros indica que “a educação não é um negócio, é criação” (MÉSZÁROS, 

2008, p. 09) e entende que ela não deve qualificar para o mercado e sim para a vida.  

Educar tem um sentido marcadamente social, caracterizado por princípios e práticas 

pedagógicas, bem como alternativas criativas e emancipatórias, porque a atividade 

educativa de todo sujeito social deve recuperar o sentido estruturante do seu ofício e não 

se constituir apenas numa transferência de conhecimento.  Na esfera pedagógica, a 

educação participativa, “não pode ser encerrada no terreno estrito da pedagogia, mas 

tem que sair às ruas, para os espaços públicos, e se abrir para o mundo” (MÉSZÁROS, 

2008, p. 09-10), provoca o filósofo, estudioso da obra de Marx e defensor de que a 

sociedade só faz uma transformação pela luta de classes. Por conseguinte, ele questiona 

 

Qual é o papel da educação na construção de um outro mundo 
possível? Como construir uma educação cuja principal referência seja 
o ser humano? Como se constitui uma educação que realize as 
transformações políticas, econômicas, culturais e sociais necessárias 
(MÉSZÁROS, 2008, p.10).   
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Ao orientar a educação como instrumento de conscientização e libertação, Paulo 

Freire nos provoca respostas sobre as questões apresentadas à medida que a coloca para 

além de uma mera transmissão de conhecimento, conceituando como “educação 

bancária” aquela em que o professor autoritário deposita o conhecimento no aluno. 

Além de um método, Freire desenvolveu uma Teoria do Conhecimento e trouxe a 

sugestão de que as pessoas podem aprender concomitantemente à construção do 

conhecimento coletivo.  

Sua compreensão considera o processo dialógico entre os pares que a edificam 

porque, nessa situação, rompe-se com o elitismo da educação que a classe dominante 

propaga, consideram-se os dados reais da conjuntura social, ressalta-se o sujeito ativo, 

acolhe-se a troca de saberes dos indivíduos, valorizam-se os conteúdos 

contextualizados, quebra-se a hierarquia e se estabelece uma relação horizontal entre o 

professor e o aluno. Todavia, não deve haver nenhuma neutralidade a respeito do ato 

educativo, uma vez que qualquer atitude assumida revela uma ação política.   

Assim, compreendendo o professor como um animador de debates, que 

coordena e problematiza as questões que entram em discussão no “círculo de cultura”, 

como se referia Freire, a ideia é que uma palavra geradora possa provocar reflexões 

entre os alunos e essa condição permita relações coletivas e participativas, sobretudo 

que valorizem a individualidade e a história de cada aluno. Seguramente, nos referimos 

a um tipo de ação educativa legitimada pelo lugar da fala na expressão e construção da 

vida e da sociedade; por isso, rejeitamos uma educação que conduza sua ação, 

utilizando-se de uma “força conservadora”. 

 

Um processo de dominação, cujo efeito reprodutor é voltado 
unicamente para a manutenção a qualquer custo de valores e verdades 
que não se deseja ver contestados e que conduzem somente à 
acomodação. É, portanto, ou seja, da minoria que se beneficia com as 
instâncias do poder (CAMAROTTI, 1999, p. 32). 

 

 É preciso notar que, ao investigar a dominação de classes, ampliam-se esses 

estudos acadêmicos realizados a respeito da relação com o saber, obviamente para se 

alçar reflexões sobre o problema do sujeito e da filosofia dos sistemas simbólicos. Uma 

perspectiva filosófica seguramente vai permitir uma interessante leitura de mundo, uma 

vez que a propósito da questão da relação com o saber, é preciso considerar 
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fundamentalmente a sua reflexão filosófica. Entretanto, apenas a filosofia não é 

suficiente para compreender o universo que abarca as dificuldades de aprendizagem 

vivenciadas pelas crianças. Em especial as que nascem e/ou que vivem nos meios 

populares, onde se popularizou creditar seus insucessos à escola formal.  

Epistemologicamente falando, é da efetividade da ação educativa para as classes 

populares e, em especial, sobre as questões escolares dos menos favorecidos. Pois que, 

aqui, a relação com o saber se volta mesmo para as classes populares, uma vez que o 

discurso de Freire traz um conteúdo que nos aproxima do entendimento da trajetória 

escolar de crianças de periferia. E podemos dizer que a afirmação do ser humano e seus 

desejos e essa subjetividade podem determinar uma desordem sobre a coerência 

estabelecida, ainda que se limite a um diminuto alívio à sua condição.  

Nesse sentido, ao cruzar as perspectivas da filosofia e da educação, é possível 

indagar sobre o significado do ser humano e as dificuldades de aprendizagem das 

crianças, bem como pensar questões pedagógicas e epistemológicas, principalmente 

para provocar um tipo de olhar ou abordagem que vai nos permitir compreender o que 

está acontecendo com a história escolar de uma criança, quer seja no próprio âmbito 

institucional, quer seja além dos muros escolares.  

 

 

1.1.3 A atividade intelectual no contexto da formação humana e a mistificação 

pedagógica 

 

 

É preciso defender a construção do conhecimento a partir da relação que as 

pessoas cultivam com o saber e, dessa forma, conceber uma perspectiva de processo de 

ensino-aprendizagem. Esse coletivo compartilha uma prática artística que considera o 

conhecimento precedente dos alunos e os mais diversos dados teóricos principalmente 

sobre as teorias da reprodução, surgidas desde a década de 1980.  Porém, tudo isso 

sinaliza para a singularidade e a pedagogia do sujeito, especialmente porque essas 

teorias não dão conta de situações específicas, como é o caso da origem do fracasso 

escolar, fundamentada numa determinada visão sociocultural. Mas, também não 
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esclarecem os episódios marginais em que, apesar dos ambientes socioculturais sem 

privilégios, ainda assim conseguem sucesso escolar.  

Creio que também seja interessante não esquecer alguns casos de alunos que, 

oriundos de famílias economicamente bem favorecidas, não conseguem sucesso escolar. 

Porque garantir que a origem social seja o motivo do fracasso escolar é empreender 

duas falhas. 

 

Por um lado, significa passar de variáveis construídas pelo 
pesquisador (as posições) para realidades empíricas (designadas como 
origem ou fracasso escolar). Por outro lado, é interpretar um vínculo, 
também construído (a correlação) em termos de causa efetiva, de ação 
empírica. É verdade que o fracasso escolar “tem alguma coisa a ver” 
com a origem social (caso contrário, não haveria nenhuma correlação 
entre as duas variáveis), mas a origem social não produz o fracasso 
escolar. Uma das funções da pesquisa é precisamente transformar esse 
“alguma coisa a ver” em enunciados claros e rigorosos (CHARLOT, 
2000, p. 25) 

 

Dessa maneira, compreender que os alunos em condição de fracasso não são 

deficientes socioculturais nos remete a refletir que o fracasso escolar não deve nos 

aprisionar a uma visão do que está ausente ou em falta no aluno, observando-o na 

perspectiva de uma visão elitista e marcadamente valorativa. Ao contrário, devemos 

observar o que o aluno traz em sua trajetória e ação, como singularidade e sentido e, 

portanto, como ele se apresenta ao mundo.  É preciso considerar, sobremaneira, a sua 

subjetividade, sua memória e sua atividade intelectual.  

Ademais, é importante advertir que não há formação sem atividade intelectual. 

No entanto, o aluno que nunca se interessa pela atividade intelectual na escola é o 

mesmo que nunca se interessou efetivamente pelas lógicas simbólicas da escola, 

erroneamente qualificado como um sujeito carente e que, por essa condição, se evade da 

escola. A evasão escolar se torna pejorativamente atrelada à condição socioeconômica, 

como se apenas os carentes economicamente fossem vítimas dessa referida evasão. 

Todavia, sabemos que na maioria dos casos, não são os alunos que se evadem ou 

desistem da escola: eles jamais fizeram a suas entradas nesse contexto educacional. 

Normalmente, os olhares sinalizam para a explicação do porquê de eles abandonarem a 

escola, quando deveriam preocupar-se em descobrir por que alguns alunos não se 

interessam pelas lógicas simbólicas da escola.   
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Torna-se um desafio descobrir o que se tem de fazer para se aprender alguma 

coisa, principalmente para entender a existência de crianças que não conseguem 

aprender os conteúdos formais da educação. Charlot (2013) mostrou que alunos dos 

meios populares, e até mesmo entre os alunos de classe média, quando inseridos em 

meios populares, quer seja na França quer seja no Brasil podem ser considerados 

“fracassados” e vistos como alunos carentes, sob o referencial simbólico do aluno bem-

sucedido. Para ele, essa dissonância quanto à questão da carência e do fracasso sobre 

algum saber não deve ser destacada, em especial porque isso se refere a um fenômeno 

derivado: trata-se de um desdobramento e não um elemento que origina as 

características de uma pessoa. 

O que individualiza a pessoa é o modo com que ela se relaciona com o mundo, 

com os outros, consigo mesmo e, seguramente, com o saber e, consequentemente, com 

a atividade de aprender coisas. Interessante é observar que em seus devidos espaços 

socioeconômicos esses alunos ditos “carentes”, na relação com a visibilidade do êxito 

escolar, alertam sobremaneira para a importância de se aprender a vida na própria 

trajetória da vida. E apontam para a questão da pedagogia dos sujeitos, das histórias 

individuais e da especificidade das práticas pedagógicas e das práticas docentes. Assim 

sendo, por acreditar que a educação seja uma ação política, ela 

 

Revoluciona o pensamento pedagógico ao pontificar que havia 
mistificações no discurso pedagógico e que a escola nova não 
necessariamente produzia uma melhor condição de ensino às crianças 
nem democratizava as relações sociais. Aliás, como afirma, a escola 
continua funcionando de forma socialmente injusta e inadequada. Aos 
que nada possuem, ela pouco oferece, além de produzir sentimentos 
de desvalia e comiseração, aos que são bem-dotados culturalmente ou 
socialmente, ela reforça as convicções de um saber elitista (FRANCO, 
2013, p. 23-24). 
 

 
Seguramente, a educação é vista como uma condição política, no sentido de 

comunicar modelos sociais, normas e valores, além de difundir ideias políticas, dentre 

outras mediações escolares. Porém, é importante observar o poder mistificador do 

discurso pedagógico sobre a realidade social e os processos ideológicos da teoria da 

educação, principalmente porque ao abordar a temática da educação, a sua preleção não 
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expõe o mundo social, o mundo do trabalho, a divisão social do trabalho e a exploração 

capitalista.  

A mistificação pedagógica lança mão de discursos filosóficos para esconder 

realidades sociais, sobretudo as desigualdades sociais e, dessa maneira, legitima uma 

invisibilidade a respeito da relação que deveria se estabelecer entre a condição humana 

e a condição social dos sujeitos. Essa conformidade mistificadora nega ao discurso 

pedagógico a existência de uma transação social entre o trabalho e a pedagogia e se 

harmoniza com um jeito impositivo de instituir o trabalho escolar. Ao contrário, ele 

deveria defender uma prática pedagógica mobilizadora que se apropriasse 

dialeticamente tanto das pedagogias tradicionais quanto das pedagogias ditas inovadoras 

e pudesse propor a mediação de uma pedagogia social que considerasse, sobretudo, o 

mundo real da criança e o mundo social.  

 

 

1.1.4 Por um adendo na abordagem antropológica 

 

 

O ser humano é um ser social e um ser singular. Por isso, é necessária, 

fundamentalmente, uma abordagem antropológica, na qual ele possa ser visto em sua 

interação com as redes sociais e culturais, do seu entorno, especialmente nas suas 

estratégias de aprendizados e em um tipo de enfoque em que se leve em conta as 

questões do social, do desejo e da mobilização. Sobre esse enfoque falaremos 

posteriormente. Ao pensarmos em uma sociologia do sujeito, é fundamental atentarmos 

às ideias de Charlot, pois   

 

Um sujeito é um ser humano, aberto a um mundo que não se reduz ao 
aqui e agora, portador de desejos movidos por esses desejos, em 
relação com outros seres humanos, eles também sujeitos; um ser 
social, que nasce e cresce em uma família (ou em um substituto da 
família), que ocupa uma posição em um espaço social, que está 
inscrito em relações sociais; um ser singular, exemplar único da 
espécie humana, que tem uma história, interpreta um mundo, dá 
sentido a esse mundo, à posição que ocupa nele, às suas relações com 
os outros, à sua própria história, à sua singularidade. Esse sujeito: age 
no e sobre o mundo; encontra a questão do saber como necessidade de 
aprender e como presença no mundo de objetos, de pessoas e de 
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lugares portadores de saber; se produz ele mesmo, e é produzido, 
através da educação (CHARLOT, 2000, p. 33).  
 
 

 Ao investigar a relação com o saber, vemos que sempre haverá o encontro 

simbólico que nasce da relação entre a obrigação de aprender e o saber que encontramos 

no mundo quando nós nascemos e que o sujeito da educação é um ser social. Ao 

contrário, se pensarmos uma sociologia sem sujeito, é necessário considerarmos a 

sociologia da reprodução como agregadora do conceito de Bourdieu, sobre habitus: 

“Bourdieu levanta a questão do que o aluno faz na escola. Não analisa, porém, a própria 

atividade, mas, sim, os seus recursos, ou seja, as disposições que a sustentam, 

disposições essas que dependem da posição social do aluno” (CHARLOT, 2013, p. 

135), porque a sua sociologia “trata de posições sociais, de agentes sociais, e não pode 

dar conta da experiência escolar dos sujeitos” (CHARLOT, 2000, p. 37).    

Para ele, importam as disposições e não o rolamento da atividade, embora, aprender 

demande uma atividade intelectual. Por isso, por mais interessante que ele seja, ao 

apreciarmos esse conhecimento, deve-se considerá-lo com cautela, pois “habitus” é 

 

Um conjunto de disposições psíquicas (cuidado: “habitus” remete a 
disposições psíquicas e não a normas sociais), duráveis, transponíveis, 
que foram socialmente estruturadas e que funcionam como princípios 
de estruturação de práticas e de representações. Isso significa que, 
quando jovens, construímos, de acordo com o nosso meio social, 
formas de pensar, esquemas intelectuais, disposições psíquicas ... 
Depois organizamos nossas ações e nossos pensamentos de acordo 
com essas disposições psíquicas. Por isso o “habitus” dá conta, ao 
mesmo tempo, da força do social e da ilusão da liberdade 
(CHARLOT, 2013, p. 164, 165).  
 

 
Contudo, o conceito, embora acolha aquelas situações que foram construídas 

socialmente, não permite a contextualização das transformações históricas ao longo das 

mudanças pelas quais o homem passa em sua trajetória de vida. Principalmente por 

conta das histórias que trazemos em nós, quer sejam individuais, como história singular 

e quer seja como história social, mas sempre referida a essa memória subjetiva.   

Assim, se o sujeito pode revelar uma forma singular de viver sua posição social, 

é necessário considerar que, além de uma posição social objetiva, ele ainda possui uma 

posição social subjetiva e variadas formas subjetivas de ocupar uma posição social 
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objetiva. Charlot explica que de nenhuma maneira esse olhar lhe faz invalidar o valor de 

uma posição social objetiva. Todavia, quando se tem conhecimento da sua posição 

social objetiva é fato necessário a decisão do que fazer com essa posição social objetiva. 

De igual modo, essa interpretação também vai determinar a compreensão da sua posição 

social subjetiva, bem como sua mobilização intelectual, sobretudo nas perspectivas 

sociais e na sua singularidade individual. 

O sujeito torna-se sujeito apropriando-se das coisas do mundo. Mas, enfim, a 

questão é compreender de que maneira ele aprendeu essas coisas. Sabemos que 

podemos aprender um saber de modo puramente intelectual, aprendendo conhecimentos 

construídos e historicamente registrados. Todavia, aprender também pode ser uma 

possibilidade de dominar objetos ou atividades cotidianas, já que há modos de se 

aprender que necessariamente não buscam um saber estabelecido oficialmente.  

Refiro-me a um de típico saber prático, como um que foi aprendido há pouco 

tempo, com o alfaiate baiano Reginaldo, ao comentar casualmente o meu escorregão no 

limo da calçada de uma travessa próxima da sua residência, no Dique Pequeno, centro 

da cidade do Salvador, na Bahia. Mestre Nadinho, como é conhecido em seu ofício, 

observava, tranquilamente, meu drible corporal para não cair ao chão, quando 

exclamou: “É limo. O problema da queda é a gente resistir ao movimento do corpo. Não 

pode, tem que deixar o corpo acompanhar o movimento da queda, entendeu? Tem que 

ser como fazemos na capoeira, tem que deixar a ginga executar sua coreografia”. 

Embevecida por tamanha sabedoria, eu passei todo o dia a pensar sobre “a ciência” que 

move o seu saber prático, aprendido na vivência e oralidade do cotidiano de sua 

existência e da sua ancestralidade.   

Procurado por uma freguesia de clientes fiéis ao ofício da alfaiataria e 

percussionista nas horas vagas, eu logo percebi que aquele homem, “nascido e criado” 

na área do Dique do Tororó, me orientava no conhecimento de uma metodologia 

singular aprendida no jogo da sua sobrevivência. Sua clara articulação, objetividade e a 

simplicidade de sua linguagem transformavam aquela lição de vida em algo muito 

óbvio, como se fosse impossível alguém não compreender tal lógica.  

A prática é uma configuração de saber, pois nela há um saber, mesmo que para 

dominá-la seja necessário aprender o exercício dessa prática e é certo que ela mobiliza 

informações, conhecimentos e saberes. Entretanto, para Charlot, esse fato não determina 
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que isso seja considerado um saber. “Não é o próprio saber que é prático, mas, sim o 

uso que é feito dele, em uma relação prática com o mundo” (CHARLOT, 2005, p. 62). 

Para ele 

 

Existem coisas que se aprendem com a prática e que, entretanto, não 
são sabidas por aqueles que “não têm prática”. Assim, um vendedor 
ou um professor de escola primária reagirá, “por instinto”, de maneira 
pertinente, em tal ou qual situação, o que não saberia fazer quem não 
tivesse a prática de venda ou de ensino. Isso é verdade, mas ainda 
deve ser interpretado. Quem “tem prática” vive em um mundo onde 
percebe indícios que outros não verificam, dispõe de pontos de 
referência e de um leque de respostas dos quais outros estariam 
desprovidos. A prática não é cega, ela tem ferramentas e organiza seu 
mundo; ela supõe, e produz, o aprender. Mas, esse aprender, que é o 
domínio de uma situação, não é da mesma natureza, nem em seu 
processo, nem em seu produto, que o saber enunciável como saber-
objeto. Se, por razões de legitimação social, se quiser chamar “saber” 
(saber prático...) essa forma do aprender, que assim seja.  Mas, 
equivale a atribuir um mesmo nome a relações com o mundo, 
processos e produtos que não são da mesma ordem. E a experiência 
tem mostrado que isso induz a muita ambiguidade e confusão 
(CHARLOT, 2005, p. 63). 

 

Não há saber sem relação com o saber, porque ele envolve a si próprio e a 

relação com o mundo e as pessoas, principalmente porque adquirir saber nos permite 

articulação com um universo de informações e pessoas que, do mesmo modo, detém 

apontamentos e saberes e de tal modo podemos desenvolver determinadas atividades 

humanas. “O sujeito de saber desenvolve uma atividade que lhe é própria: 

argumentação, verificação, experimentação, vontade de demonstrar, provar, validar” 

(CHARLOT, 2005, p. 60).  

No âmbito da didática, a relação com o saber perpassa a compreensão de que há 

ineficiência da didática tradicional para com os casos de alunos que não se interessam 

por nenhuma atividade intelectual. Esse é, fundamentalmente, o caso de uma escola que 

dá visibilidade ao aprendizado a partir do eu epistêmico, pensado apenas pela via da 

razão e invisibilidade ao eu empírico, que brota da experiência cotidiana e, acrescento, o 

eu das experiências mais dionisíacas das emoções humanas.   

Aliás, seria mais interessante nos conectarmos com a justa medida entre a 

experiência apolínea e a dionisíaca, quem sabe “como advir o eu epistêmico a partir do 

eu empírico?” (CHARLOT, 2008, p. 3.). De todo modo, o eu empírico, o da vida 
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cotidiana, também pode ser apolíneo, quando refletimos sobre o que vamos comprar 

para comer, o que fazer com o dinheiro que sobra, entre outras decisões mais objetivas. 

Ou, ainda, dionisíaco, ao decidirmos comprar um vinho e o saborearmos, atividades 

mais subjetivas.  

Não se trata, porém, de observar o conceito de relação com o saber apenas como 

um conceito que se acrescenta aos outros conceitos da didática, mas um conceito em si 

que comporta outro olhar sobre as situações didáticas. O que parece importar entender é 

que tudo que se referir ao saber ou ao aprender deve revelar o tipo de relação que se 

conjecturou anteriormente para esse fim e como foi possível instalar o processo de 

saber/aprender no evento em questão. Afinal, de quantas maneiras aprendemos o mundo 

e como nós construímos e nos transformamos à medida que vamos aprendendo coisas 

pela vida afora?  

A escola nos ensina diversas coisas importantes, mas o modo como se aprende 

na escola é somente uma dessas formas. Porque existem outras formas de aprendermos 

coisas e a educação escolar não dá conta dessa heterogeneidade. Assim como a escola, 

que detém o papel da instrução, ensina coisas que só aprendemos na escola, de igual 

maneira, fora da escola, também aprendemos coisas preciosas. 

Por isso mesmo, consideramos que há diversos tipos de saber, tais como os 

saberes práticos, teóricos, processuais, científicos, profissionais e operatórios, que 

podem ser vistos no treinamento humano no entorno social onde habitamos, no espaço 

familiar, do trabalho, da religiosidade, entre outros.  

O entendimento histórico da relação com o saber é fundamental para 

compreendermos as histórias da humanidade, do coletivo social, do espaço que 

habitamos e dos mestres que nos repassam saberes que, de outra forma, não saberíamos. 

No que tange ao sujeito, é preciso haver uma disponibilidade interna para que ele 

aproveite as ocasiões e aprenda coisas praticando alguma atividade em um espaço-

tempo ocupado por pessoas e muito além do epistêmico e didático.  

De todo modo, é necessário considerar o eu epistêmico que, diferentemente do eu 

empírico, não é colocado e sim construído e conquistado, pois que o objeto de saber margeia o 

sujeito epistêmico. Analisar o saber, enquanto relação epistêmica, remete à reflexão sobre 

o exercício de atividades que o aprender sugere.  
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A constituição do eu epistêmico não é somente uma condição da 
situação didática, é também um de seus efeitos: é também através do 
confronto com objetos do saber que o aluno consegue dissociar o eu 
empírico (relacionado à experiência e as questões como as do bem e do 
mal, do permitido e do proibido) do sujeito do saber (que inscreve sua 
atividade em uma abordagem de verdade, de objetividade, de 
universalidade) (CHARLOT, 2005, p. 44). 

 

Se a partir das pesquisas realizadas com classes populares, Charlot chega ao 

conceito de relação social com o saber, em seguida percebemos a importância da 

relação epistêmica (o que significa aprender?) e identitária (quem sou e o que estou 

estudando?) com o saber, que vem a ser a questão da singularidade e do sentido. A 

escola apresenta o aprendizado do eu epistêmico, aquele eu pensante, que se relaciona 

com a Razão, mas ela pressupõe o aluno que deseja aprender.  

A sua didática não responde aos casos dos alunos que, em tese, não se interessam 

em aprender. A esses eventos sociais cotidianos cabe ao eu empírico, que é sempre 

social, o eu da experiência cotidiana e, nesse caso, se aproxima mais de uma educação 

não formal. Primeiro, por não se encontrar atrelada a uma sistematização de controle de 

conteúdo a ser reproduzido e depois porque essa modalidade referida considera o 

conhecimento prévio do sujeito.  

 

 

1.1.5 As figuras do aprender 

 

 

Quando nos referimos à atividade humana, no que diz respeito à aprendizagem de 

algo, podemos dizer que a assimilação de um saber-objeto é uma das “figuras do 

aprender”, uma vez que a ideia de aprender, inclusive, pode não ter o mesmo sentido 

simbólico para o professor e para o aluno. Mas, estas figuras se apresentam como  

 

Objetos-saberes, isto é, objetos aos quais um saber está incorporado: 
livros, monumentos e obras de arte, programas de televisão 
“culturais...”; Objetos cujo uso deve ser aprendido, desde os mais 
familiares (escova de dentes, cordões de sapatos...) até os mais 
elaborados (máquina fotográfica, computador...). Atividades a serem 
dominadas, de estatuto variado: ler, nadar, desmontar um motor; 
Dispositivos relacionais nos quais há que entrar e formas relacionais 
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das quais se devem apropriar, quer se trate de agradecer, quer de 
iniciar uma relação amorosa (CHARLOT, 2005, p. 66).  

 

Charlot explica que, “por ‘saber-objeto’, entendo o próprio saber, enquanto 

‘objetivado’, isto é, quando se apresenta como um objeto intelectual, como o referente 

de um conteúdo de pensamento (a modo da Ideia em Platão).” (Charlot, 2005, p. 75). 

Entretanto, as figuras do aprender são instauradas em determinados locais os quais se 

oportunizem cada uma dessas atividades. Mas, não são restritas as tarefas: as pessoas se 

expressam e se relacionam de diversas maneiras, elas se relacionam com o saber da 

relação entre seus saberes, sobretudo do local, das pessoas e pelo momento histórico 

que o sujeito vive.   

Além disso, o registro das figuras do aprender revela três modos de relação 

epistêmica com o saber. Mas, o que significa aprender? Inicialmente, podemos verificar 

que aprender, enquanto atividade de apropriação, remete à assimilação de um saber 

materializado em forma de livros, escolas e mestres que detenham saberes, por 

exemplo, pois que sua essência é assentada em objetos, locais e pessoas e se constitui na 

relação com um saber-objeto através da linguagem escrita. 

O processo epistêmico, aqui definido como objetivação-denominação, se 

organiza em um mesmo movimento, um saber-objeto e um ser humano cônscio de ter-

se apropriado de tal saber sendo que este saber “aparece então como existente em si 

mesmo, em um universo de saberes distintos do mundo da ação, das percepções, das 

emoções” (CHARLOT, 2005, p. 68), colocando-se detrás do produto, sem 

necessariamente chamar o processo do aprendizado.  

Há igualmente outras relações epistêmicas com o saber e anteriormente com o 

aprender, uma vez que aprender é também o exercício do domínio sobre uma atividade. 

E, se antes falávamos do saber enquanto aquisição de uma posse sobre um objeto, agora 

sugerimos o domínio de uma atividade, numa relação epistêmica em que o Eu, marcado 

por um sujeito nascido em um corpo, lhe permite apropriar-se do mundo, de um espaço 

e de um tempo que, em síntese é, conforme Charlot (2005), “corpo, percepções, sistema 

de atos em um mundo correlato de seus atos (como possibilidade de agir, como valor de 

certas ações, como efeito dos atos)” (CHARLOT, 2005, p. 68).  

Entendo que essa noção filosófica é definida como imbricação do Eu na 

situação, porque o processo epistêmico das mais diversas formas mostra que o aprender 
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é o campo de uma atividade humana e política com o mundo. Aprender também pode 

ser permitir-se o exercício de uma relação consigo mesmo e com os outros e vice-versa, 

de maneira dialética em um processo epistêmico, o qual conceitua como distanciação-

regulação. Mostra o sujeito epistêmico, de maneira afetiva e relacional, considerando 

ainda os sentimentos e emoções que esse sujeito evoca em seus processos psíquicos 

presentes nas relações que ele estabelece consigo e com os outros. 

Contudo, ele lembra que nessas três figuras acima referidas, o que as 

diferenciam é 

 
A relação com o saber e, não características “naturais” e ontológicas 
do aluno ou do mundo. Há aí um ponto muito importante do ponto de 
vista pedagógico: um espírito “concreto” e “prático” não é algo que se 
mude, ou, então, o faz muito dificilmente, enquanto que uma relação 
com o saber é algo que se constrói (CHARLOT, 2005, p. 71).  

 

A relação de identidade com o saber perpassa pela constatação de que a relação 

com o saber revela uma dimensão epistemológica, mas também mostra uma dimensão 

de identidade, porque aprender se refere sobremaneira a uma subjetividade humana. 

Isso é fato. Aprendemos porque entramos em uma relação que estabelecemos na ação 

social que executamos conosco, com os outros e com a vida e para isso buscamos um 

sentido relacional. 

 
 A questão em debate é a do aprender enquanto modo de 
apropriação do mundo e, não, apenas como modo de acesso a tal 
ou qual posição nesse mundo [...] Sobretudo porque a condição 
de singularidade existe não porque eu escape do social, mas 
porque eu tenho uma história: vivo e me construo na sociedade, 
mas nela vivo coisas que nenhum ser humano, por mais próximo 
que seja de mim, vive exatamente da mesma maneira 
(CHARLOT, 2005, p.74-82).   
 
 

Porém, as histórias não se restringem a uma trajetória. O rumo de uma trajetória 

é o deslocamento em um espaço, inclusive social. Mas, as histórias, ao invés do espaço, 

pertencem ao tempo, presente, passado e futuro de acordo com uma dimensão relacional 

em benefício da constituição de um sujeito social, que se descobre e se apropria de 

expressões simbólicas, numa atividade relacional entre eu, o outro e o mundo.  
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A atividade de aprender vai requerer a apropriação de saberes e a convivência 

social com episódios heterogêneos, sugerindo modos de aprender que, inclusive, se 

colocam além de uma educação formal, que é aquela que está presente no ensino escolar 

institucionalizado, cronologicamente gradual e hierarquicamente estruturado. 

Esse homem social evoca modos de aprender que são específicos de um tipo de 

educação que não é formal, que não obedece a regras rígidas de um saber sistematizado, 

que se apropria de uma rede que articula a relação entre nós, os outros e o mundo. Nesse 

sentido, poderíamos pensar nas principais características de uma educação não formal e 

testá-las junto às ideias de Charlot, sobretudo porque elas nos licenciam a um mergulho 

no entendimento da vida humana. O aprender parece acontecer na relação subjetiva a 

qual criamos para sobrevivermos na relação social ao nosso redor.  

Conhecer as ideias de Charlot a respeito da relação com o saber é reconhecer 

que “a problemática apresenta questões e não um conceito que traga respostas.” 

(CHARLOT, 2005. p. 44). Aliás, é interessante verificar que, diante de tantas reflexões 

sobre as questões antropológicas, sociológicas, psicológicas e didáticas, ele não se 

interessa em fechar questões; ao contrário, ao considerar que a relação com o saber é 

uma questão, ele admite que as possíveis respostas sejam resultantes dinâmicas das 

articulações e relações que consubstanciam a relação com o saber. Por isso que o 

prefácio de Maria Amélia do Rosário Santoro Franco para a obra de Charlot, Da 

relação com o saber às práticas educativas, descreve com propriedade, que 

 
Superando a lógica posta pelas teorias da reprodução, sem por isso 
ignorar a desigualdade social face à escola, Bernard vai olhar 
profundamente para o sujeito, para sua história individual; vai refletir 
sobre a singularidade das práticas pedagógicas e das práticas docentes. 
Aliando reflexão e pesquisa com jovens das classes populares chega 
inicialmente ao conceito de relação social com o saber (1979) para 
posteriormente defini-lo como relação (epistêmica e identitária) com o 
saber (Charlot; Bautier; Rochex, 1992). Em ambos os conceitos, o que 
se realça é a questão da singularidade e do sentido (FRANCO, 2013, 
p. 2). 
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1.1.6 Fotografei você na minha Rolleiflex2: para reinventar o olhar sobre a 

educação  

 

 

O registro das histórias singulares promove uma leitura positiva da realidade, 

sobretudo porque afirma a dimensão do potencial humano, ao invés de afiançar o 

fracasso escolar na dimensão de carência ou da ausência. A leitura positiva proporciona 

alternativas transformadoras e emancipatórias, tomando o sujeito e sua reflexão sobre o 

mundo, a partir do que temos nele e não a partir do que lhe falta, que seria uma leitura 

negativa da realidade. Uma leitura de mundo, pautada no sentido positivo das coisas 

reais, não pode considerar o grau de sucesso ou fracasso de um sujeito, não deve ser 

determinada em termos de causa e efeito; ao contrário, deve levar em consideração as 

suas questões sociais, culturais e econômicas.    

A ambígua ideia das histórias singulares, que sugere lembrar o conceito de 

leitura positiva da realidade, como a visão reflexiva que provoca transformações e 

emancipação para interagir com as questões, vai também valorizar a leitura de mundo. 

Isso porque a ideia de um saber único conduz ao monismo cultural e impede que o 

pluralismo e a complexidade do mundo se coloquem na ordem do dia de toda escola, a 

qual deveria ter como mote e foco da sua educação cotidiana. O conhecimento tem 

múltiplas origens e deve incorporar a ecologia dos saberes, como sugere o sociólogo 

Muniz Sodré, ao defender a diversidade e o reconhecimento e aceitação das diferenças.  

Os currículos e conteúdos adotados pelas escolas formais geralmente não dão 

visibilidade aos saberes populares e conduzem os alunos a se reconhecerem em suas 

cognições e a se tornarem apenas seres competitivos, para o mercado de trabalho. Esse 

fato os deixa quase sem chance de vivenciarem a circulação de saberes que ocorre na 

relação, inclusive afetuosa e emocional consigo, com o outro e com o mundo.  

Para o sociólogo, é preciso reinventar a educação, que também pode ser 

entendida como uma atividade de reinterpretação de antigos modelos oriundos do 

modelo predominante do colonizador, os quais legitimam uma formatação escolar que 

ainda se baseia numa escola oitocentista, portanto, com metodologias já vencidas. Até 

                                                           
2 Apropriação do verso fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão, uma 
licença poética da emblemática canção da Bossa Nova, Desafinado, da autoria de Antonio Carlos Jobim. 
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mesmo porque, conforme Sodré, “desde o século XIX, a escola mantém um caráter 

prisional e confessional. É como uma prisão vigiada por carcereiros” (VENTURA, 

2014, p. s/n), uma metodologia fundamentada pelo modelo do panóptico concebido pelo 

filósofo Jeremy Bentham e discutido nos estudos de Michel Foucault.   

No caso da escola, “o professor é aquele que controla e vigia a disciplina, a 

moral e o saber, inclusive que prega um sermão esperando que os alunos reproduzam 

seus mandamentos, mas que entrou em crise pelo tempo e pela acessibilidade às novas 

tecnologias” (VENTURA, 2014, p. s/n). Aquela ideia de escola que muitas vezes foi 

confundida com a materialização de um prédio escolar viu surgir a compreensão de que 

a escola se encontra em muitos lugares como, por exemplo, na internet, nas ruas, entre 

outros espaços de educação reais e virtuais, porque, com as novas tecnologias, o planeta 

é o espaço de aprendizagens das pessoas. 

Pois que agora vivemos em uma sociedade que agrega diversas informações, 

entretanto apenas as informações não dão conta da educação, notadamente alerta Sodré, 

porque a educação sempre vai se relacionar com a cultura, o estado e a capacitação 

profissional, nesse último caso, principalmente com vistas ao mercado de trabalho.  

Para dinamizar o sujeito em tempos de globalização a educação necessita se reinventar 

na diversidade, também não deve mistificar a desigualdade social, porque, em termos de 

conteúdos arquivados o professor não é mais o único detentor do saber, uma vez que as 

possibilidades do mundo virtual dão conta dessa perspectiva. Definitivamente, o 

professor do nosso tempo perdeu o lugar do centro da educação e vai precisar 

desconstruir o modelo confessional e arquitetar uma função iniciática, não apenas na 

linguagem das novas tecnologias, mas, também, na consciência adulta, na ética, na 

moral e na relação com o saber, sendo que deverá ter compromisso sócio-político com a 

seleção desses saberes.  

Por que, então, insistir em se colocar o professor nos holofotes do saber? Qual a 

dificuldade no entendimento do enfoque pedagógico no lugar do aluno, daquele que 

pode trazer as novidades para o debate? É preciso compreender que o sensível tem uma 

lógica própria e a ideia que considera o olhar sobre as coisas a partir da “ordem do 

coração”, numa referência a Pascal, não pretende propagar que o sensível existe 

hierarquicamente para complementar a racionalidade. Tampouco, deve-se acreditar 

ingenuamente que isso é tarefa fácil, especialmente porque educar para o sensível é 
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educar para a diversidade, outra lógica que envolve as diferenças de classe, de cor, de 

gênero, de costumes e de existências humanas, o que sugere a transformação desses 

currículos, do lugar do professor, da família e da sociedade. 

 Assim como a criação dos filhos é uma questão dos pais, até que os filhos 

exerçam sua autonomia individual a partir da morte simbólica dos seus genitores, a 

educação é uma demanda do professor, especialmente porque a relação que ele 

estabelece com seu aluno durante a trajetória de sua formação é uma relação que acessa 

o acolhimento do indivíduo.  

Por conta dessas questões, Sodré crê numa pedagogia que não se define por 

inculcação de conteúdo, mas pela diversidade e uma formação cognitiva e ética 

diferenciada e dinâmica, a partir do momento em que se vive a necessidade de se 

legitimar uma identidade própria em harmonia com os saberes circulantes e os aspectos 

condicionados ao país. Em sua concepção 

 
 
A educação brasileira precisa ser reentendida, uma vez que ela foi 
concebida com base em saberes eurocêntricos, descartando o potencial 
intrínseco aos outros povos que constituem a diversidade do nosso 
país. Ele entende que a experiência que cada aluno traz deve ser 
valorizada e compreendida na formação do que chama de ecologia de 
saberes (SILVA; GOMES, 2014, p. 45). 
 

É preciso que o professor identifique as provocações contemporâneas que a 

realidade lhe apresenta e, assim, possa interagir com os contrastes das ações 

formativas, principalmente nas sociedades interligadas pelas redes de comunicações 

globais. Suas consequências causam desdobramentos nos modos formativos de se 

produzir conhecimento e educação.   

De toda maneira, é importante lembrar que, ao longo do tempo, estamos 

perdendo o sentido do viver coletivo, em especial com a globalização, uma vez que 

ainda nos reportamos ao mundo virtual como uma máquina tecnológica e não como 

um espaço onde podemos interagir com os sentidos e a construção dos saberes 

diversificados.  

Nesse sentido, a escola pública, e também a escola privada, vai se dissolvendo 

do significado do seu espirito humanitário e sucumbe ao individualismo das 

estratégias empresariais. A educação acaba se tornando um negócio educacional, uma 
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lógica do capitalismo que se utiliza de um discurso inclusivo para, em verdade, 

excluir e segregar os indivíduos em categorias diferenciadas de qualidades de vida. 

Sobre a realidade histórica, é interessante considerar a abordagem 

antropológica e a perspectiva socioeconômica, entre classes sociais, as quais Charlot 

se refere, sobretudo para lembrar o Manifesto Comunista de Marx.  

 
A história é a luta entre classe dominante e classe dominada, cujos 
nomes são, no regime capitalista, “burguesia” e “proletariado”. A 
classe dominada trabalha, ao passo que a classe dominante possui os 
instrumentos de produção e, por isso, explora o trabalho daquele. 
Apesar de carregar o marco da humanidade, isto é, o trabalho, o 
proletariado, ao longo da História, sofre o trabalho como 
exploração, servidão, dominação. Sendo assim, o homem, isto é, o 
proletário, mas também o próprio burguês, que fica igualmente 
afastado do fundamento da humanidade, uma vez que não trabalha, 
é “alienado”, ou seja, não se reconhece a si mesmo no mundo criado 
pelo homem. No regime econômico e político sem classes que Marx 
chama de “comunismo”, o trabalho reverte a sua essência: um 
processo criativo, sustentado pela imaginação humana. De certa 
forma, Marx inverte o mundo de Platão: o trabalho deixa de ser o 
grau mais baixo da situação humana e vira o fundamento da 
humanidade; a natureza deixa de ser o que afasta o espírito das 
Ideias de Bem, de Bom e de Belo e torna-se a protagonista do 
homem na sua construção de si e de uma natureza humanizada; a 
educação já não se opõe ao trabalho, mas o supõe (CHARLOT, 
2013, 70-71). 

 

A questão é observar, em qualquer período histórico, se a configuração 

socioeconômica desse trabalho é de dominação e alienação e se esse trabalho pode ser a 

base da educação. É conveniente entender que o trabalho é manancial de criação, de 

liberdade, de dignidade e da condição humana, mas as formas socioeconômicas da 

realidade do mundo do trabalho aprisionam o indivíduo, como Charlot defende, 

considerando ainda que “enquanto fundamento antropológico da humanidade, o 

trabalho deve ser a base da educação; entretanto, há de se preservar a criança do 

trabalho explorado e alienado imposto pelo capital” (CHARLOT, 2013, p. 71-72).   

Não apenas a criança, mas todo ser humano, sobremaneira tem o direito a uma 

educação plena. Infelizmente o Brasil, um país rico em diversidade cultural, é 

totalmente capturado por uma mentalidade que facilmente sucumbe a uma política 

populista. Esta omite a relevante discussão entre educação e trabalho, no seu sentido 

pedagógico de formação do sujeito social, que deveria ter uma qualidade de existência 
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humana, independentemente do seu lócus de nascimento e as condições reais do seu 

entorno familiar, social, global.  

Confiando que a transformação da sociedade somente se produz em decorrência 

da luta de classes, Mészáros defende que a educação deve se manter ao nível de uma 

educação permanente e continuada, uma vez que a compreende como forma de superar 

os obstáculos da realidade e conferir libertação para os indivíduos.  

A educação libertadora tem o compromisso social de permitir ao sujeito a sua 

formação como agente político, pensando, agindo e utilizando a palavra como 

ferramenta de transformação do mundo, sobretudo porque para uma educação além do 

capital, como ele sugere, precisa se aliar a luta “por uma transformação radical do atual 

modelo econômico e político hegemônico" (MÉSZÁROS, 2008, p.12).  

A ideia dessa afirmação política, a qual considera a presença do capitalismo 

como um sistema neoliberal, onde tudo pode ser vendido, comprado e onde tudo tem 

preço e, principalmente, alimenta a desigualdade ao instalar a educação como uma 

mercadoria promoveu “a sociedade mais desigual de toda a história” (MÉSZÁROS, 

2008, p.16). Ela demanda o compromisso e a promulgação de um novo sistema 

ideológico, não apenas buscando soluções formais, mas, especialmente essenciais e 

validadas no “que proclame e inculque cotidianamente esses valores na mente das 

pessoas” (MÉSZÁROS, 2008, p. 16), ressaltando que 

 

O simples acesso à escola é condição necessária mas não suficiente 
para tirar das sombras do esquecimento social milhões de pessoas cuja 
existência só é reconhecida nos quadros estatísticos. E que o 
deslocamento do processo de exclusão educacional não se dá mais 
principalmente na questão do acesso à escola, mas sim dentro dela, 
por meio das instituições da educação formal. O que está em jogo não 
é apenas a modificação política dos processos educacionais - que 
praticam e agravam o apartheid social -, mas a reprodução da 
estrutura de valores que contribui para perpetuar uma concepção de 
mundo baseada na sociedade mercantil (MÉSZÁROS. 2008, p. 11-
12). 

 
 

Numa sociedade democrática, em que o indivíduo precisa ter acesso ao conjunto 

de bens e serviços oferecidos pela sociedade, a educação vai se colocar no lugar que 

possibilite essa condição de direito humano. Contudo, o direito de aprender se reduz 
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exclusivamente ao ensino obrigatório e gratuito, apesar da resistência e omissão dos 

Estados em relação à sua obrigação de garantir esse direito.  

Esse direito, já enfraquecido pelo crescimento do sistema educacional privado, 

viu o processo de socialização dos sujeitos ser deslocado do seu âmbito para o espaço 

da mídia, da publicidade e do consumo. Negar, pois, o direito de aprender é impedir o 

acesso aos direitos humanos fundamentais. Negar o direito à cidadania, como uma 

prioridade que deve ser exercida na prática, é muito prejudicial para a sociedade, uma 

vez que o direito à educação é, seguramente, o direito de aprender e esse direito deve 

desdobrar-se por toda a trajetória da vida do indivíduo.  

Desse modo, se a aprendizagem é a nossa própria vida podemos dizer que, em 

acordo com o filósofo marxista István Mészáros, parceiro na década de 1950, de George 

Lukács, no Instituto de Estética da Universidade de Budapeste 

 

Muito do nosso processo contínuo de aprendizagem se situa, 
felizmente, fora das instituições formais. Felizmente, porque esses 
processos não podem ser manipulados e controlados de imediato pela 
estrutura educacional formal legalmente salvaguardada e sancionada. 
Eles comportam tudo, desde o surgimento de nossas respostas críticas 
em relação ao ambiente material mais ou menos carente em nossa 
primeira infância, do nosso primeiro encontro com a poesia e arte, 
passando por nossas diversas experiências de trabalho, sujeitas a um 
escrutínio racional, feito por nós mesmos e pelas pessoas com quem 
partilhamos e, claro, até o nosso envolvimento, de muitas diferentes 
maneiras e ao longo da vida, em conflitos e confrontos, inclusive as 
disputas morais, políticas e sociais dos nossos dias. Apenas uma 
pequena parte disso tudo está diretamente ligada à educação formal 
(MÉSZÁROS, 2008, p. 53). 

 

Outra educação, que não a educação formal, aposta numa atividade educacional 

que também organiza e sistematiza objetivos claros, mas que acontece, enquanto 

educação não formal, além dos muros das escolas e universidades, que são espaços de 

educação no ensino formal. Contudo, refletindo sobre a questão da educação não-

formal, Moacir Gadotti pondera que 

 

Não podemos estabelecer fronteiras muito rígidas hoje entre o formal 
e o não-formal. Na escola e na sociedade, interagem diversos modelos 
culturais. O currículo consagra a intencionalidade necessária na 
relação intercultural pré-existente nas práticas sociais e interpessoais. 
Uma escola é um conjunto de relações interpessoais, sociais e 
humanas onde se interage com a natureza e o meio ambiente. Os 
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currículos monoculturais do passado, voltados para si mesmos, 
etnocêntricos, desprezavam o “não-formal” como extra-escolar, ao 
passo que os currículos interculturais de hoje reconhecem a 
informalidade como uma característica fundamental da educação do 
futuro. O currículo intercultural engloba todas as ações e relações da 
escola; engloba o conhecimento científico, os saberes da humanidade, 
os saberes das comunidades, a experiência imediata das pessoas, 
instituintes da escola; inclui a formação permanente de todos os 
segmentos que compõem a escola, a conscientização, o conhecimento 
humano e a sensibilidade humana, considera a educação como um 
processo sempre dinâmico, interativo, complexo e criativo 
(GADOTTI, 2014, p. s/n).   

 
 

Experiências alternativas de educação são estratégias de formação, além da 

educação formal e isso pode animar importantes discussões a propósito da 

transformação da educação brasileira, sobretudo ao consideramos projetos de formação 

não formal que propõem uma educação inovadora e até mesmo projetos que articulem 

ações alternativas entre a educação formal e não formal. Porque é preciso considerar as 

diversas práticas pedagógicas, especialmente a respeito de como se construíram essas 

práticas ao longo da história humana.  

Por isso, ao pensar sobre a relação com o aprender e, consequentemente, a 

respeito dos saberes humanos, defendo a educação mobilizadora como base pedagógica 

de formação humana. Para aprender alguma coisa, é preciso, fundamentalmente, sermos 

mobilizados para tal questão.  
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1.2 O CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INFORMAL, FORMAL E NÃO FORMAL 

COMO POSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO E PRÁTICA TEATRAL3                    

 

Não formaremos nem bons leitores, nem bons escritores, alienados de 
seus significados, cegos e mudos ao entendimento do seu processo de 
aprendizagem e desapropriados do seu pensar, de sua reflexão. Não 
formaremos sujeitos leitores, nem tampouco escritores, alienados de 
sua história. História que é apropriada pelo resgate de suas 
lembranças. São elas que possibilitam pensar sobre os alunos que 
foram um dia para melhor assumirem-se enquanto educadores que 
estão sendo hoje. O resgate desse mundo de lembranças, às vezes, 
pode parecer tão longínquo, mas nos acompanha de perto no nosso 
cotidiano [...] Todas essas lembranças, quando resgatadas, 
socializadas e, assim, apropriadas, ganham status de memória. 
Memória que alicerça a consciência histórica, política e pedagógica 
desse sujeito (FREIRE, 2014, p.41). 
 
 

É correto dizer que o sujeito se constrói na relação com o saber e no convívio 

dos laços sociais. Por isso, pensar a formação de um sujeito é considerar uma 

importante apreciação sobre “como aprendemos as coisas”, que é diferente do “saber 

escolar”. Há uma diferença entre saber e aprender. Definir “aprender teatro”, por 

exemplo, não é fundamentalmente um saber escolar. Pode-se aprender fora da escola, 

coisas que não são apenas enunciados. “Saber” está relacionado à escola, à linguagem e 

aos enunciados e “aprender” é fazer, sentir e experimentar, além do espaço da escola, 

tudo que também envolve gestos, posturas e diversas coisas que não são enunciados.  

O próprio texto teatral é outra coisa que não apenas um simples enunciado. 

Aprender a “fazer teatro” é também uma relação com a memória, as metáforas do corpo 

e as poéticas do sujeito em relação a si próprio, ao outro e ao mundo. Então, devemos 

                                                           
3Procurando evitar ou, talvez até mesmo agregar, por todo o corpo da tese, qualquer ambiguidade entre os 
termos “educação não formal”, que se articula com um conjunto de valores em prol da educação do 
sujeito e, “formação não formal”, que tem um recorte mais objetivado em alguma ação voltada a sua 
formação teatral e habilidade específica, em nosso caso, em algum ofício artístico, é necessário esclarecer 
que toda formação humana deve pensar filosoficamente sobre a sua condição humana e sua relação com 
os outros e o mundo. Contudo, diferentemente da utilização do termo “educação não formal” a escolha 
pela grafia “formação teatral não formal” se deu por conta da modalidade de formação teatral que se deu 
em Sergipe. Há uma apropriação voluntária das ideias da educação não formal, enquanto campo teórico, 
seus conceitos, práticas e contribuições intelectuais, para poder refletir sobre a formação teatral não 
formal sergipana e não a sobre a educação não formal sergipana. No mundo da pesquisa não há certo ou 
errado. Há escolhas, responsabilidade e justificativas. Portanto, apenas é necessário decidir e justificar os 
olhares referentes aos contextos, isso é formação humana, o direito de expressar seus olhares e ideias, 
porém o que for decidido precisa ser justificado.  
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dizer “aprender a fazer teatro” e não “saber teatro”. Porque se trata de um tipo de 

pedagogia teatral e se apresenta como uma maneira de se aprender o conhecimento 

teatral.  

Entretanto, essa formação poderá ocorrer em qualquer espaço de formação, quer 

seja formal, com direito ao conhecimento sistematizado e uma certificação formal que, 

em tese, capacita o bacharel ou o licenciado em teatro para o mercado de trabalho, quer 

seja em ambientes informais, porque se atuam no campo das emoções, sentimentos, 

práticas e experiências, até mesmo de outros sujeitos. E, ainda em locais não formais, 

onde a sua proposta conceitual se fundamenta em critérios de solidariedade, interesses 

comuns e construção da cidadania coletiva.  E, finalmente, para que toda configuração 

de formação humana seja sempre pensada por interessantes propostas de formações, 

esboçadas numa horizontalidade arquitetônica e que todos possam habitar em suas 

cidadanias. Que possam ter a liberdade de pensar, sentir e interagir com tudo aquilo que 

lhes envolve em seu tempo e espaço de organicidade, uma questão de que o teatro se 

ocupa em sua gênese cultural. Porque a formação teatral não pode e não deve se limitar 

ao estudo teatral teórico, mas também precisa ser vivenciada na sua prática pedagógica 

de processo artístico. 

De todo modo, em se tratando de formação e prática artística, é preciso dizer que 

as questões epistemológicas referidas aos estudos teatrais se afirmam como espaço de 

relevante discussão, considerando, sobretudo os fundamentos filosóficos e teóricos a 

seu respeito. As pesquisas artísticas realizadas em instituições superiores de ensino 

revelam o crescimento quantitativo e qualitativo de seus projetos. Esses conteúdos 

diversos dão conta de uma série de questões importantes para o domínio teatral. Essa 

perspectiva poderia ser observada a partir de muitos olhares e saberes, entre eles os 

oriundos do ramo das artes cênicas, da filosofia, da história, da antropologia, da política, 

da cultura e sabe-se quantas outras especificidades ainda serão criadas, contudo, aqui a 

questão é a formação teatral no contexto da educação.  

Inserida em um Programa de Pós-graduação em Educação, acreditei ser lógico 

refletir o problema de pesquisa, a partir de como se deu a formação e a prática teatral no 

contexto da educação informal, formal e não formal anteriormente ao ano de 2007, em 

Aracaju. Devo dizer que a apropriação é bem contemplada uma vez que, não havendo 

até o referido ano, uma Escola de Teatro na cidade de Aracaju, meu campo de 
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investigação é muito sedutor e, por buscar compreender como os sujeitos teatrais 

aprenderam a fazer teatro.  

De todo modo, por conta da ausência de uma formação formal e afora a saída de 

alguns indivíduos que, provavelmente, migraram para outros estados brasileiros em 

busca de uma formação teatral formal, supomos que a formação não formal aqui em 

destaque possa abarcar o universo teatral investigado. Deste modo, foi necessário 

trabalhar conceptualmente a questão da formação não formal para, em seguida 

investigar as maneiras não formais que os artistas sergipanos aprenderam a fazer teatro 

em Aracaju. 

Assim, foi o desejo de conhecer as suas formações e práticas teatrais que 

provocaram-me essa mobilização interna e, nesse sentido, é correto esclarecer que toda 

decisão sobre um posicionamento científico é uma assumida decisão política. Em meu 

caso, a educação foi uma escolha política, principalmente porque acredito na educação 

como um privilegiado espaço em que todos os trânsitos e relações humanas podem se 

estabelecer. Por isso mesmo, a pesquisa se deu na arquitetura e na dimensão da práxis 

teatral sergipana, uma vez articulada com a sua própria experiência teatral e certa 

filosofia teatral para apresentar a singularidade de sua existência. 

A experiência humana informal quase sempre não é legitimada e validada 

socialmente como formação do saber, aquele conhecimento que, oficialmente, se 

aprende na escola. Isso ocorre porque, como ela não está atrelada a uma formação 

escolar formal, é vista, dessa maneira, pejorativamente, ligada à informalidade de suas 

memórias. Tal experiência é tida como algo menor e menos importante do que a 

formação formal, esta, validada pelo sistema socioeconômico como a instrução oficial 

de formação. 

Quando me refiro à educação informal, remetemo-nos àquela que assimilamos 

espontaneamente durante nossos processos de socialização junto ao entorno familiar e 

social, nos espaços de entretenimentos, em diversas situações que apresentam valores e 

culturas próprias, de preferências, afetividades e pertencimentos herdados e norteados 

ao nosso redor. Também resulta da interação com a figura dos pais, irmãos, família, 

amigos, vizinhos, colegas de escola, igreja e os meios de comunicação de massa, entre 

outros agentes educadores. 
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Essa modalidade educativa considera o contexto onde se inserem os sujeitos 

sociais e uma investigação a priori lhes permite compreender as circunstâncias que 

envolvem as diversas alusões sobre eles, tais como a nacionalidade, localidade, idade, 

sexo, religião, etnia, residência, associações de entretenimento, etc. Ela socializa os 

indivíduos, porque promove a expressão de hábitos, atitudes, comportamentos, modos 

de pensar e de se expressar no modo individual e coletivo do uso da sua linguagem.  

A educação informal, deste modo, adota valores e crenças dos elementos de um 

mesmo agrupamento e socializa os indivíduos.  Contudo, a educação informal é 

abundante e não se organiza a priori . Sua metodologia acontece de forma aleatória e os 

conhecimentos não são sistematizados, eles se dão a partir das experiências vivenciadas 

na prática cotidiana dos sujeitos que sobremaneira sentem e se emocionam em suas 

atuações sociais.  

Esse tipo de educação não é pragmático em se tratando de retorno imediato. As 

resoluções sobre as formas de pensar e agir surgem ao longo da trajetória dos 

envolvidos, no ritmo individual do senso comum dos indivíduos. Sua metodologia é 

constituída pela assimilação da experiência vivida, de acordo com as circunstâncias que 

elas se apresentam e se agrupam e as aprendizagens não são estruturadas e intencionais.  

Obviamente, no que diz respeito à formação teatral informal, é muito comum 

ouvirmos os artistas se referirem especialmente às memórias de suas infâncias mas 

também outras fases da sua trajetória de vida, uma vez que a observação do cotidiano 

oferece material de trabalho criativo para os artistas teatrais. Geralmente, eles defendem 

esses aprendizados artísticos informais como uma referência de grande relevância para a 

sua formação teatral.  

Nesse sentido, considero que, de alguma forma, esse arquivo de memória 

informal se articula não exatamente com a formação dada formalmente, mais ligada ao 

saber que as escolas proporcionam. Ao contrário, a formação informal está mais 

próxima das metáforas do aprender a fazer teatral do observar, do sentir, do 

experimentar e de todas as possibilidades do extra muros escolares, algo mais próximo 

da formação não formal, a qual, adiante, tomaremos como reflexão sobre a formação 

teatral em Aracaju. 

A Pedagogia Social pode atuar em espaços escolares, principalmente porque a 

educação não formal não descarta a educação formal, a qual inclusive pode auxiliar na 
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relação escola e comunidade, porque nessa modalidade de educação o poder hierárquico 

é mantido na administração das escolas e na condução de junturas entre seus pares.  

A formação formal tem caráter metódico e é realizada, por querer, no âmbito das 

escolas e busca amparo nas hierarquias institucionais, normatizadas com 

disciplinamentos, regras, legislações e padrões de comportamento a cumprir e em 

diretrizes curriculares, avaliações e certificações, regidas por uma legalidade que inspira 

o funcionamento dinâmico da instituição escolar. Há ainda, o planejamento e a 

execução de atividades, que deve respeitar sempre a idade, série, gênero, 

especificidades da existência humana. Nessa seara, o suporte pedagógico recai sobre os 

professores, responsáveis pelo processo educativo da comunidade escolar.  

Aliás, aqui fica estabelecido a prioridade da escola sobre o ensino e a 

aprendizagem intencional daqueles conteúdos já afiançados pela história da educação, 

bem como o planejamento e a orientação das atividades escolares. Isso para formar o 

indivíduo como um cidadão hábil e competente para viver com saúde física, mental e 

criativa. Vale lembrar que, na formação formal, quando nos preparamos para sermos um 

profissional qualificado para o mercado de trabalho é necessário um tempo longo de 

formação, que se inicia ainda na infância, até chegar a um curso universitário ou uma 

pós-graduação, quando, então, adquirimos uma certificação e uma titulação que, em 

tese, oferece um suporte intelectual para voos profissionais mais longos. 

Quando nos referimos à educação não formal é interessante observar que ela não 

se conceitua em oposição à educação formal e análoga à educação informal, uma vez 

que cada uma delas tem suas particularidades e nem se coloca como qualquer tentativa 

de disputar espaço ou suprir uma a outra. Maria da Glória Gohn defende que o não 

formal apresenta campo próprio e se coloca como novidade a ser tratada, na pesquisa 

empírica e no trabalho teórico-acadêmico, com vistas, à produção de conhecimento.  

  Historicamente, a atenção ao termo educação não formal como uma questão 

pedagógica se inicia justamente quando surgem diversas inquietações a propósito da 

ineficiência do sistema formal de ensino diante de diversas crises no sistema escolar. 

Principalmente aquelas de cunho social, as quais são demandadas à escola e dela se 

originam, uma vez que o estabelecimento escolar concebe a reprodução da sociedade do 

seu entorno.   
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No passado, ao lado da família, a escola detinha os modelos de educação e era 

vista como o único espaço instituído de instrução educativa. Até então, a família e a 

escola legitimavam e administravam as regras sociais de convivência e aprendizagens. 

Entretanto, diante das mudanças e das condições sócio-políticas de uma nova realidade, 

esses modelos não deram conta das necessidades que emergiram ao longo do tempo.  

Basicamente, é apropriado lembrar que a educação não formal surgiu em 

consequência das transformações sucedidas na composição familiar abastada e nas 

relações de trabalho que se estabeleceu na organização social burguesa das cidades. 

Naquele momento, era preciso atender a outras solicitações, pois que, ao deslocar o eixo 

da instituição familiar para o trabalho, era preciso outra operacionalidade que 

conseguisse prover as novas necessidades, tais como o cuidado, a segurança, a formação 

dos filhos e a conquista de profissionais preparados para lidar com os afazeres 

domésticos e a socialização dos sujeitos. Entretanto, a escola não permaneceu imune a 

essas transformações sociais. Ao contrário, a escola absorveu os conflitos surgidos em 

consequência do novo modelo adquirido pela família e a sociedade burguesa e as 

sobrepôs ao seu arquivo de demandas já existentes.  

É nesse momento que aparecem outras esferas educativas, além da família e da 

escola e o fato vai se relacionar com as demandas exigidas pelas indústrias e o mercado 

de trabalho. Naquelas circunstâncias não era exatamente tão fácil encontrar 

profissionais qualificados para ocupar vagas de emprego. Por outro lado, a rapidez com 

que as informações midiatizadas pela televisão e a internet chegavam ao mercado 

avançava além de uma formação vinda da tradicional escola formal, sobretudo porque 

elas se impunham como um espaço de formação de conceitos, atitudes e condutas.     

Embora esses aspectos referidos tenham provocado o aparecimento e o 

desenvolvimento da educação não formal, é fato que ela também construiu uma 

experiência significativa em práticas pedagógicas que consideravam, principalmente, os 

saberes e fazeres dos sujeitos e que, necessariamente, não obedeciam aos requisitos 

formais de educação, portanto não eram consideradas como atividades educativas.  

Contudo, ao se encontrar nesse espaço de liberdade pedagógica, a educação não 

formal adquiriu uma metodologia de valorização da relação ensino-aprendizagem, desde 

a parceria entre os alunos e o professor até a produção do conhecimento construído no 

percurso da educação.   



68 
 

 

 

 

Sua produção reverbera na contemporaneidade, pois que já é possível 

encontrarmos variados estudos sobre a educação com ênfase na saúde, no trânsito, no 

meio ambiente, em movimentos sociais, entre outras possibilidades pedagógicas. De 

igual maneira, observamos ações promovidas pelo setor público e diferentes segmentos 

da sociedade civil, em muitos casos em parceria, com o setor privado, através de ONGs, 

grupos religiosos e instituições que estabelecem projetos parceiros com diversas 

empresas. 

Essa modalidade de educação não formal sugere e proporciona situações 

distintas das possibilidades formais, estas mantidas por uma liderança que geralmente 

afirma a burocracia e a hierarquia. A educação não formal, ao contrário, se coloca 

dentro de uma visão mais acelerada em seus processos de planejamento e execução e, 

em muitos casos menos onerosa, inclusive com prováveis parcerias econômicas.  

Constitui engano acreditar que ela pretenda ser vista como a solução das 

questões que se abatem sobre a educação formal, em especial a educação pública, que é 

de responsabilidade dos gestores da política pública. Mas também não se dedica a 

encontrar saídas para os problemas da educação privada que, embora seja destinada a 

uma população mais abastada economicamente e, mesmo que forneça bolsas de estudos, 

em alguns casos deve ter responsabilidade social sobre a instituição de ensino em que 

está inserida.  

Não se trata de hierarquizar a educação formal e não formal, uma em 

superioridade da outra ou a serviço da outra. Importante é investigar a qualidade de 

ensino que elas proporcionam ou que tipo de circularidade pode haver entre elas. 

Trata-se, portanto, de sinalizar que a sistematização da educação não formal acontece 

na dinâmica que se estabelece entre a escola e o entorno social mas, enquanto 

pedagogia social, ainda se encontra em aperfeiçoamento de um conceito.  
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1.2.1 Contribuições Intelectuais para a formação não formal 

 

 

Sobre a questão dos conceitos e das práticas da educação não formal, 

constatamos as contribuições de Cortella (2007, p. 47), Libâneo (2005, p. 95), Jussara 

Vital (2009) e Gadotti (1998, 2005, 2009), que se debruçaram sobre o estudo das 

formalidades e informalidades escolares, das interpenetrações entre o escolar e o 

extraescolar, as necessidades especiais, da educação não formal como mais difusa, 

menos hierárquica e menos burocrática do que a educação formal. 

Além disso, podemos elencar, conforme os estudos de Gohn, alguns autores que 

trata da educação não formal, de modo que se aproximam ou se distanciam em suas 

percepções conceituais. Jaune Trilla (1996, 2008), um referencial dos anos de 1990 

defendia a educação não formal como uma oposição à educação formal em seu modo 

formal de trabalhar os processos escolares, esses organizados por normas e 

procedimentos preestabelecidos.  

Posteriormente, Almerindo Janela (1989, 2006) sugeriu o termo “não escolar” e, ao 

lado de Afonso (1989, p. 90), Cortella (2006, 2007) e Brennan (1997), argumentou que 

a educação não formal deveria atuar ao lado da educação formal, como acontece com as 

atividades extraescolares, em outro turno que não o estabelecido pela educação formal. 

No caso de Brennan, até mesmo sinalizando a educação não formal como a estratégia 

ideal para “conter” os alunos insubordinados ou rebeldes, uma espécie de educação 

alternativa.  

 No passado, a perspectiva da Educação de Jovens e Adultos/EJA já foi 

vinculada ao conceito de educação não formal, assim como também a Educação 

Popular, sendo que Gohn, não concorda particularmente, a respeito da segunda 

associação já que, segundo ela 

 
A educação não formal não tem recorte de faixa social. Ao nominar 
uma modalidade como Popular, estou fazendo alusão a categoria povo 
– em sentido genérico ou específico – camadas desfavorecidas 
socioeconomicamente; ou estou contrapondo um dualismo – haveria 
uma educação popular e uma das elites ou classes ou camadas mais 
abastadas. Nos dois sentidos, estarei fazendo um recorte 
socioeconômico. E postulo, neste livro, que a educação não formal 
deve ser vista também pelo seu caráter universal, no sentido de 
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abranger e abarcar todos os seres humanos, independentemente de 
classe social, idade, sexo, etnia, religião, etc (GOHN, 2010, p. 25). 

 

Educação Social é uma categoria apresentada por Pérez (1999), o qual pensa a 

aprendizagem como possibilidade alternativa à escola, uma vez que ela, sendo menos 

rígida e formal, poderia oferecer respostas às novas ações da educação contemporânea.  

Outras práticas educativas solidárias foram postas para se pensar educação não 

formal, Poster e Zimmer (1995) elegeram o termo Educação Comunitária, aquela que 

fez a releitura das primeiras intenções pedagógicas sobre as comunidades em situação 

de vulnerabilidade ou exclusão social. E, de igual modo, em Groppo (2006), com a 

nomenclatura de Educação Sociocomunitária, uma espécie de cruzamento entre as 

ideias contidas  nas propostas da Educação Social e da Educação Comunitária, mas 

ressaltando as distintas lógicas sociais que interagem com as práticas educativas, sob a 

inspiração de M. Burber (1987), para pensar a educação sociocomunitária.  

A Educação Permanente ou Educação para a Vida foi ressignificada por Pierre 

Furter (1976), que a fez cruzar satisfatoriamente com uma perspectiva cultural, mas, em 

si, a educação permanente tem sua própria identidade, em oposição à educação não 

formal, a qual defende a “emancipação e autonomia dos indivíduos, vistos como 

sujeitos do processo de construção de saberes e do próprio processo de conhecimento, é 

algo fundamental”. A educação não formal também se viu atrelada à Educação 

Continuada, outra modalidade pedagógica inspiradora da atualização pós-profissional, 

inclusive aliada ao crescimento das Novas Tecnologias.  

A Educação Integral, apesar do seu nome sugerir propostas mais articuladas com 

a diversidade das dimensões filosóficas da nossa vida, na verdade, foca seus interesses no 

ambiente escolar e tem defensores de que a educação escolar formal pudesse gerenciar, 

em seu âmago, as características da educação formal e também não formal. Para essa 

proposta pedagógica, o que importa é o Projeto Pedagógico da Escola e Formação dos 

professores. Porém, ela não conseguiu projetar “uma grade curricular que forme para a 

vida, a partir da cultura, das experiências e vivências, tendo em vista a burocratização dos 

sistemas de ensino escolar/formal” (GOHN. 2010, p. 29). 

A presença da Educação Social, orientada pela Pedagogia Social, foi outra 

modalidade pedagógica em oposição a educação não formal, e se constituiu a partir das 

referências de Platão, Comenius, Pestalozzi, entre outros (MACHADO, 2008; 
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LUZURIAGA, 1993), influenciados pela ação caritativa do cristianismo. E, igualmente, 

na perspectiva das metodologias de socialização do sujeito e do universo do trabalho e 

das configurações socioeconômicas de se gerar emprego e renda.  

A concepção política da educação não formal dialoga com a democratização do 

conhecimento e da gestão e do acesso à escola, valores defendidos pela Educação 

Cidadã, mas se projeta além disso, a uma especificidade de formação de cidadãos que 

aponta outros encaminhamentos sobre a diversidade de categorias de aperfeiçoamento 

da sua própria humanidade. Assim 

 
Chegamos portanto ao conceito que adotamos para educação não 
formal. É um processo sociopolítico, cultural e pedagógico de 
formação para a cidadania, entendendo o político como a formação do 
indivíduo para interagir com o outro na sociedade. Ela designa um 
conjunto de práticas socioculturais de aprendizagem e produção de 
saberes, que envolve organizações/instituições/atividades, meios e 
formas variadas, assim como uma multiplicidade de programas e 
projetos sociais (GOHN, 2010, p. 33). 
 
 

Se a educação não formal tem campo próprio e intencionalidade, sua 

fundamentação se propõe à formação para a cidadania e emancipação social dos 

indivíduos 

 

Mas a educação não formal é uma área que o senso comum e a mídia 
usualmente não vêm e não tratam como educação porque não são 
processos escolarizáveis. A educação não formal é um campo que 
vem se consolidando desde as últimas décadas do século XX e a 
explicação para este fato advém das mudanças e transformações 
ocorridas na sociedade neste período, especialmente com a 
globalização. Progressivamente inúmeras mudanças de valores e 
práticas sociais foram se implantando no mundo do trabalho; as novas 
tecnologias mudaram a cena da vida cotidiana dos indivíduos no plano 
doméstico e fora dele, com os celulares, internet e outras formas de 
comunicações. O setor do consumo ampliou-se para todas as camadas 
sociais, segundo as proporções de cada classe ou segmento; as 
estruturas e as relações familiares se alteraram, etc. Tudo isso tem 
gerado novas demandas e novas necessidades educacionais (GOHN, 
2010, p. 34).  

 

Pensando sobre o caráter educativo dos pressupostos contidos nos movimentos 

sociais e, ainda, em diferentes práticas de associação coletiva, é conveniente considerar 

que a educação não formal é a categoria central de trabalho de um educador social. Este, 
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ao colocar-se a serviço do contexto, tanto para os processos de construção de 

aprendizagens quanto para os saberes coletivos, revela interessantes dimensões 

humanas. Uma delas é a aprendizagem política dos direitos de todo cidadão. Além 

dessa, podemos considerar o desenvolvimento das habilidades e potencialidades de cada 

indivíduo com vistas ao mundo do trabalho, a aprendizagem e exercício de práticas com 

ênfase nos objetivos e soluções de problemas coletivos cotidianos, o cuidado com a 

aprendizagem de conteúdos que promovam aos sujeitos uma leitura do seu entorno e do 

mundo e, ainda, a formação oriunda do universo virtual. 

Há na educação não formal uma consciência política que conduz ao trabalho 

coletivo e viabiliza aos indivíduos uma formação que leva em conta, principalmente, o 

exercício da cidadania, seguramente influenciada em princípios de igualdade e justiça 

social e, além disso, considera de modo especial o conhecimento que é trazido pelos 

sujeitos do grupo e sua interação com os outros parceiros sociais e suas alteridades. Essa 

educação interativa se configura e se materializa no fazer das ações educativas, pois são 

os processos sociais que dão forma ao processo educativo.   

A educação não formal não se preocupa, fundamentalmente, em agrupar o 

participante por séries/idade/conteúdos, etc, porque ela se interessa é pela formação da 

cultura política, a qual podemos observar na atenção dirigida à subjetividade dos 

indivíduos inseridos no contexto e à construção de vínculos de pertencimento, na 

identidade coletiva e em valores, tais como solidariedade, dignidade humana e 

interesses comuns que expressam uma cidadania grupal.  

Ela prepara os indivíduos para as variadas possibilidades de leituras sobre o 

mundo e provoca a construção interativa no processo educativo, pois que “a transmissão 

de informação e formação política e sociocultural é uma meta na educação não formal. 

Ela prepara formando e produzindo saberes nos cidadãos” (GOHN, 2010, p.19) e 

aperfeiçoa o ser humano pelo viés da contramão da barbárie, do egoísmo, do 

individualismo e de tantas circunstâncias nefastas a uma convivência pacífica entre os 

indivíduos. E, de toda maneira, nas relações sociais fundamentadas em princípios de 

igualdade, justiça social e cidadania. 

Gohn garante que a educação não formal tem poder para viabilizar possíveis 

desdobramentos pedagógicos, entre eles. 
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A consciência e organização de como agir em grupos coletivos; a 
construção e reconstrução de concepção (s) de mundo e sobre o 
mundo; a contribuição para um sentimento de identidade com uma 
dada comunidade; forma o indivíduo para a vida e suas adversidades 
(e não apenas capacita-o para entrar no mercado de trabalho); quando 
presente em programas com crianças ou jovens adolescentes a 
educação não-formal resgata o sentimento de valorização de si próprio 
(o que a mídia e os manuais de auto-ajuda denominam, 
simplificadamente, como a auto-estima); ou seja dá condições aos 
indivíduos para desenvolverem sentimentos de autovalorização, de 
rejeição dos preconceitos que lhes são dirigidos, o desejo de lutarem 
para de ser reconhecidos como iguais (enquanto seres humanos), 
dentro de suas diferenças (raciais, étnicas, religiosas, culturais etc.); os 
indivíduos adquirem conhecimento de sua própria prática, os 
indivíduos aprendem a ler e interpretar o mundo que os cerca (GOHN, 
2014, p. s/n).  

 

 

1.2.2 Pedagogia social: base filosófica e social da formação não formal  

 

 

No domínio da educação, a Pedagogia Social, base filosófica e social da 

educação não formal considera as aprendizagens dos conhecimentos históricos, as 

alteridades dos sujeitos, os procedimentos de socialização e os valores éticos e culturais 

que promovem a construção da identidade coletiva dos indivíduos e grupos sociais.  

 No entanto, ainda não é possível constatarmos um número significativo de 

formações em educação não formal que permitam estabelecer definições pedagógicas 

dessa modalidade de educação, desde seus papéis, funções e objetivos, bem como as 

sistematizações de suas metodologias, inclusive de seus instrumentos de avaliação 

processual e de finalização e, além disso, que esclareçam sobre as atividades a serem 

realizadas e mostrem suas formas de fazer, de como aprende a fazer as coisas.  

De todo modo, é interessante lembrar que a educação não formal atua na área da 

investigação social, tendo por base uma pesquisa de campo do seu entorno, 

principalmente porque, ao ressaltar as questões do cotidiano, amplia a compreensão 

sobre a cultura e permite desenvolver seus procedimentos e conteúdo de aprendizagem. 

Consequentemente, uma metodologia se organiza ao longo do tempo e mostra aspectos 

norteadores de um processo de educação que faz interagir as ações do sujeito em relação 

às coisas do mundo. 
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Penetra-se, portanto no campo do simbólico, das orientações e 
representações que conferem sentido e significado às ações humanas. 
Supõe a existência da motivação das pessoas que participam. Ela não 
se subordina às estruturas burocráticas. É dinâmica. Visa à formação 
integral dos indivíduos. Neste sentido tem um caráter humanista. 
Ambiente não formal e mensagens veiculadas "falam ou fazem 
chamamentos" às pessoas e coletivos, e as motivam. Mas como há 
intencionalidades nos processos e espaços da educação não-formal, há 
caminhos, percursos, metas, objetivos estratégicos que podem se 
alterar constantemente. Há metodologias, em suma, que precisam ser 
desenvolvidas, codificadas, ainda que com alto grau de provisoriedade 
pois o dinamismo, a mudança, o movimento da realidade segundo o 
desenrolar dos acontecimentos, são as marcas que singularizam a 
educação não-formal (GOHN, 2014, p. s/n). 

 
Embora também pretenda a formação de um cidadão pleno, como também o 

deseja a educação formal, o processo metodológico abrigado pela Pedagogia Social não 

se refere à figura do professor, como na educação formal. Ao contrário, a educação não 

formal elege a figura do Educador Social, aquele que vai conduzir e mediar as questões 

e o projeto cultural dos grupos, provocando uma parceria cultural entre escola e 

sociedade.  

Contudo, essa atitude política sobre a ação social a difere de qualquer iniciativa 

educativa. Isso porque a educação não formal não se preocupa em construir uma 

visibilidade populista, ao viabilizar possíveis inclusões sociais no mercado de trabalho. 

Ela defende a prática da cidadania e de uma pedagogia libertadora que acolhe, 

especialmente, os valores humanos. Nesse sentido, a educação não formal amplia seu 

leque de ações ao agregar eixos pedagógicos, a saber.   

 
Educação para justiça social; Educação para direitos (humanos, sociais, 
políticos, culturais etc.); Educação para liberdade; Educação para 
igualdade; Educação para democracia; Educação contra discriminação; 
Educação pelo exercício da cultura, e para a manifestação das 
diferenças culturais (GOHN, 2014, p. s/n). 

 

A Pedagogia Social pode atuar em espaços escolares, principalmente porque a 

educação não-formal não descarta a educação formal, a qual inclusive pode auxiliar na 

relação escola e comunidade, porque nessa modalidade de educação o poder hierárquico 

é mantido na administração das escolas e na condução de junturas entre seus pares.  

Entretanto, é nos movimentos sociais e nas redes solidárias que a educação não 

formal, preferencialmente, se articula. Particularmente porque ela trabalha no campo da 
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democracia, pois que expõe novidades nas práticas sociais dos indivíduos e em inovadas 

políticas públicas, vivenciadas em espaços de educação não-formal, tais como 

conselhos, colegiados, fóruns, assembleias populares e outras formas de participações e 

parcerias sociais, com o intuito de aparelhar os indivíduos para operarem como 

emissários da sociedade civil organizada.  

Não obstante, entendemos que esses espaços precisam construir e legitimar a 

prática do exercício de cidadania e o desenvolvimento de valores fundamentais ao 

trabalho de grupo, como civilidade, tolerância, alteridade, sensibilidade, autonomia, 

responsabilidade social, foco pedagógico, entre outros, aceitando uma cultura 

participativa que transforme as mentalidades, os valores, a forma de conceber a gestão 

pública em nome dos direitos da maioria e não ceda ao abuso de manipulações e 

propósitos interesseiros de terceiros, que têm seus próprios interesses corporativistas e 

acabam por produzir uma inclusão excludente.  

Em tempos de globalização, esse sistema de poder econômico, “que exclui e 

inclui, segundo as conveniências do lucro; que destrói a cultura e cria continuadamente 

novas formas de desejo no setor do consumo” (GOHN. 2011, p. 18), é necessário 

compreendermos que a própria cultura se põe como um espaço de resistência e luta 

social, porque 

 

Os efeitos da crise da economia globalizada e a rapidez das mudanças 
na era da informação levaram a questão social para o primeiro plano, e 
com ela o processo da exclusão social, que já não se limita à categoria 
das camadas populares, historicamente excluídas de condições 
condignas de renda/salário, saúde, educação, moradia, transportes, etc 
(GOHN, 2011, p. 19). 

 
 

Nascimento acrescenta que o indivíduo é excluído “não apenas por ser desigual 

ou diferente, mas por ser considerado como não semelhante, um ser expulso, não dos 

meios modernos de consumo, mas do gênero humano” (NASCIMENTO apud GOHN, 

2011, p. 19). 

Contudo, a tese de que a educação é instrumento de conscientização e libertação, 

tal qual defendia Paulo Freire, valida que  

 
As novas práticas constituem, assim, um novo tecido social denso e 
diversificado, tencionam as velhas formas de fazer política e criam 
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novas possibilidades concretas para o futuro, em termos de opções 
democráticas. As novas práticas de interação escola/representantes da 
sociedade civil organizada devem ser examinadas à luz dos processos 
da educação não-formal [...]. São aprendizagens que estão gerando 
saberes. Processos difíceis, tensionados mas educativos para todos, 
pelo que trazem de novo, pela resistência ou pela reiteração obstinada 
do velho, que não quer ceder à pressão das novas forças (GOHN, 
2014, p. s/n). 

 

Processos educacionais precisam ser revistos e contextualizados com a 

compreensão de que é preciso que os indivíduos tomem consciência e cessem de 

produzir injustiça social, uma vez que, em sua essência humana, o ser humano deve ser 

apenas simples, justo, solidário e fim. Por enquanto, é necessário indignar-se com um 

estado de coisas que não dignifica a condição humana.  

Diante de tantas questões sociais desses tempos só nos resta sonhar e contar com 

a possibilidade de que todos possam aprender, construindo juntos os conhecimentos 

humanos. A educação é um pouco o espaço desse sonho, especialmente porque sabemos 

que ela faz parte dos processos de formação dos indivíduos. Portanto, trata-se de um 

sonho, mas um sonho de extrema emergência de realizações que contribuam para o 

desenvolvimento da sociedade do nosso tempo e que é uma prioridade da Pedagogia 

Social, no que diz respeito às coletividades e aos processos de edificação de 

aprendizagens e saberes coletivos. Por isso a colocamos no âmbito da educação não-

formal.   

Na seara política educacional, mais importante que apenas se deter em 

legislações, normatizações e viabilizações de verbas públicas, o que é preciso, 

prioritariamente, é resolver a questão do interesse pela construção de bases pedagógicas 

que promovam as suas sustentações metodológicas. Elas devem apresentar saberes que 

possam nortear as práticas sociais, a ressignificação de valores, a democratização dos 

espaços de atuações e a reinvenção das ações criativas do Educador Social.  

As ações que precisam construir novidades gestoras nos sentidos e significados 

com vistas a dinamizar o panorama escolar, sem ilusões, mas com determinação e 

ousadia aos constantes desafios dentro da escola e sugerir um novo modelo de formação 

dos sujeitos, que não aqueles definidos em ambientes burocráticos e tecnicistas.  

Importam as ações que possam afirmar uma educação que a coloquem na 

contemporaneidade das culturas políticas transformadoras e emancipatórias e da gestão 
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compartilhada entre a escola e a comunidade educativa. Todavia, é importante não 

esquecermos a necessidade de aliarmos a experiência da educação formal com a não 

formal, porque uma não exime a outra e, juntas, poderão animar e provocar alterações 

expressivas na educação e na sociedade como um todo, tendo a Pedagogia Social como 

apoio sistémico na juntura dos procedimentos de participação do coletivo civil 

organizado em relação às escolas. 

 
É preciso reconhecer a existência e a importância da educação não-
formal no processo de construção de uma sociedade sem injustiças, 
democrática. É preciso sistematizar dados, gerar e extrair saberes, e 
produzir conhecimentos no campo da Pedagogia Social. Construir 
cidadãos éticos, ativos, participativos, com responsabilidade diante do 
outro e preocupados com o universal e não com particularismos, é 
retomar as utopias e priorizar a mobilização e a participação da 
comunidade educativa na construção de novas agendas. Essas agendas 
devem contemplar projetos emancipatórios que tenham como 
prioridade a mudança social, qualifique seu sentido e significado, 
pense alternativas para um novo modelo econômico não excludente 
que contemple valores de uma sociedade em que o ser humano é 
centro das atenções e não o lucro, o mercado, o status político e social, 
o poder em suma. A educação não-formal é um campo valioso na 
construção daquelas agendas, e para dar sentido e significado as 
próprias lutas no campo da educação visando à transformação da 
realidade social (GOHN, 2014, p. s/n).  
 

 

A educação não formal agrega uma aprendizagem experiencial, que se organiza 

durante a trajetória de vida do indivíduo, em todas as particularidades de suas 

aprendizagens, nos espaços familiar, social, profissional, associativo, entre outros, em 

ações coletivas e em processos de compartilhamento de experiências, sem uma rigidez 

de intencionalidade pré-estabelecida, como ocorre na educação formal, embora ela 

possa ser abrigada por esta em suas conjunturas formais. 

Contudo, a educação não formal amplia a estrutura da parceria 

educação/formação, pois que nela o foco da aprendizagem vai necessitar adaptar-se a 

uma visão mais próxima dos episódios que constituem o entorno social no qual a pessoa 

ou os grupos se originam em relação aos novos saberes adquiridos. A experiência 

viabiliza reflexão, problematização e formação de conceitos e auxilia a transformação 

de todo indivíduo em termos pessoais, indenitários e emancipatórios. 
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Deve-se observar que a relevância dos saberes experienciais demonstra que os 

saberes práticos não obedecem a alguma hierarquia em relação aos saberes teóricos e, 

de algum modo, rompem com uma epistemologia pautada no positivismo de 

conhecimento, uma vez que a aprendizagem experiencial enxerga o sujeito em relação 

ao mundo, aos outros e consigo mesmo. 

É apropriado destacar que não devemos confundir experiência com 

aprendizagem ou competência, embora estas sejam consequência de uma formação 

apropriada pela experiência vivida e por isso necessita ser refletida, reconstruída, 

conscientizada. Essa condição da experiência permite a elaboração de novos saberes, de 

novas representações, contribuindo para a transformação identitária da pessoa e da sua 

relação com o mundo. O saber, assim sendo, deriva da confrontação e da transformação 

da experiência individual vivida.  

Considerando que a educação não formal apresenta uma prática de ação coletiva, 

embora este processo se afirme, também, em atuação individual, é importante ponderar 

que ele ocorre como desdobramento das relações sociais e de elementos de 

intersubjetividades de seus sujeitos. A aprendizagem se dá por meio da prática social, a 

partir da experiência dos sujeitos envolvidos que viabilizará a aquisição de novos 

saberes e, consequentemente a produção de um conhecimento. A grande contribuição da 

educação não formal  

 

Está na possibilidade de criação de novos conhecimentos, ou seja, a 
criatividade humana passa pela educação não formal. O agir 
comunicativo dos indivíduos, voltado para o entendimento dos fatos e 
fenômenos sociais cotidianos, baseia-se em convicções práticas, 
muitas delas advindas da moral, elaboradas a partir das experiências 
anteriores, segundo as tradições culturais e as condições histórico-
sociais de determinado tempo e lugar (GOHN, 2011, p.112).  
 

 

Em termos de escola como fronteira cultural, é interessante notar que a 

pedagogia pós-crítica de Henry Giroux defende que todo professor é um agente cultural 

e, nesse sentido, ele deve apresentar desafios e provocações aos seus alunos (Giroux, 

1999), principalmente porque, em sua ação pedagógica cotidiana no âmbito escolar, ele 

é visto como um pedagogo e um ator. No âmbito teatral, o professor de teatro se 

confronta com as funções de dramaturgo, diretor, cenógrafo, figurinista, ator, produtor, 
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porque ele se coloca também como um criador artístico. Por isso, ele poderia ser 

nomeado professor-artista. Emerge daí uma coautoria entre o saber teatral do professor, 

aquele que conhece os procedimentos teóricos de criação artística, e o dos alunos, 

aqueles que também trazem suas histórias de vida e de arte, postas em parceria 

pedagógica.  

Giroux (VIDOR, 2010, p. 21) considera a interação entre a pedagogia crítica e a 

política cultural como fundamental para se pensar o processo de escolarização. Para ele, 

sobretudo, é essencial conhecer o perfil do educador e a realidade em que ele se 

encontra atrelado. Principalmente porque as escolas funcionam como esferas públicas 

democráticas e os professores, de algum modo, assumem uma função social e política. 

Daí, o destaque para aqueles professores que se preocupam com a condição dos alunos 

poderem interpretar o mundo criticamente e mudá-lo quando necessário. Ao contrário 

do que vemos em nosso cotidiano, professores preocupados apenas com a promoção de 

realizações individuais ou progresso dos alunos em suas carreiras profissionais. 

O conceito de trabalhador cultural se estende além da presença de artistas, 

escritores e produtores da mídia, visando agregar outras dimensões profissionais e 

reescrever a sua importância na prática do trabalho cultural que, inevitavelmente, traga 

em si a condição política, pedagógica e artística. De tal modo 

 
A dimensão pedagógica do trabalho cultural refere-se ao processo de 
criação de representações simbólicas e de práticas nas quais essas 
representações estejam engajadas. A dimensão política do trabalho 
cultural atua nesse processo com o objetivo de mobilizar 
conhecimento e desejos, que podem conduzir à minimização do grau 
de opressão na vida das pessoas, o que possibilita a transformação da 
realidade, aqui no caso, pela arte (VIDOR, 2010, p. 22). 

 
 

 

1.2.3 A Formação teatral como uma prática artística: de onde eu vim 

 
 

O teatro não é entretenimento – já existe entretenimento o suficiente. 
O teatro tampouco é reflexão – existem, hoje, inúmeras instâncias 
destinadas a isto. O teatro é, sim, o lugar de experenciarmos o tempo, 
o espaço e a condição humana de outros modos, para além da vivência 
que a cultura nos proporciona. Isto só o teatro pode fazer – este lugar 
só o teatro pode instaurar. O teatro como alteridade radical. (Roberto 
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Alvim, em Dramáticas do transumano e outros escritos seguidos de 
Pinokio) 
 

 

O entendimento da formação teatral como uma prática artística apresenta 

interfaces com as questões anteriormente refletidas no início deste capítulo, quando fui 

mobilizada a apreciar pesquisas realizadas a propósito da educação com as classes 

populares, de sua relação social com o saber e, consequentemente, da sua relação com o 

aprender, neste caso, com a minha própria vivência teatral. Desde a minha infância, 

quando, de maneira informal, sem nenhuma orientação artístico-pedagógica 

sistematizada, eu e a minha “trupe circense”, da Rua dos Vaqueiros, formada além de 

mim, também, por Naná, minha irmã, Lauro, Eldon Supapo, Risete, Roselene, Cê, Dida, 

Zick, Martinha, Anatália, Dondonga e Consuelo, assistíamos aos espetáculos circenses 

que passavam pela nossa cidade natal, Itiúba, no sertão da Bahia.  

Imagens cênicas se eternizaram em meu ser principalmente porque, além dos 

dramas teatrais, ao final dos espetáculos também era possível aprender a arte e a magia 

daqueles palhaços, acrobatas, trapezistas, dançarinas, mágicos e outros números 

circenses, que se apresentavam como laboratórios lúdicos que direcionaram meus olhos 

para o universo do teatro e para o poder estético que ele, definitivamente, começava a 

exercer sobre mim. Estar naquele ambiente, portanto, tinha a dimensão de estar em uma 

grande escola de teatro popular e era assim que eu me relacionava com os elementos 

artísticos inerentes ao universo circense. 

 As temporadas circenses foram espaços informais de formação teatral que nos 

permitiam observar e aprender com a carpintaria circense fundamentalmente porque ela 

nos aproximava do aprendizado de um artista teatral. Vivíamos todas as etapas, desde o 

preparo da cenografia, da luz cênica, dos adereços, dos artistas se aquecendo para a 

cena, seus figurinos e maquiagens, a chegada do ponto, a dramaturgia dos roteiros 

cênicos expressa em dramas ou comédias, até a direção de pequenas cenas, a 

interpretação dos atores, o clima, o momento e o ato cênico.    

Aqueles tipos mambembes eram mestres orais de uma metodologia sobre o 

aprender a fazer teatro, no ato do fazer teatral. Logo, entendi que eu me encontrava 

diante de um tipo de ofício artístico e que ele se articulava a outros já notados em 

minhas andanças pela cidade, tais como marceneiros, carpinteiros, funileiros, ferreiros, 
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vaqueiros, celeiros, entre outros artistas. Na sua maioria, todos eram oriundos de classes 

populares, excluídos da elite social e merecedores de uma visibilidade social, sobretudo 

pela memória artística construída em suas trajetórias de vida. 

Além das especificidades da licenciatura, interpretação e direção teatral, como 

na realidade vim a assumir como profissão, eu poderia ter sido conduzida para as mais 

diversas áreas artísticas e, de toda maneira, pude experimentar o fazer artístico na 

observação da sua complexidade. Todas as inter-relações artísticas são mobilizadoras, 

mas não é possível abarcar todas as linguagens artísticas e isso foi determinante para a 

minha decisão interna de contemplação para o mundo da arte e em particular da arte 

teatral.  

É preciso percebermos as nossas habilidades. Porque, embora se possa vivenciar 

as mais variadas expressões da arte, e isso é muito interessante para ampliar a nossa 

visão de mundo, geralmente, ocorre um recorte de habilidades do que se pretende 

articular cada indivíduo. Em meu caso, antes de encaminhar-me ao que escolhi 

artisticamente como projeto de vida, e ainda nos primórdios de minha formação 

artística, por exemplo, pude vivenciar a produção dos eventos cênicos, quando percorria 

as barracas das feiras e os comércios da cidade, solicitando doações materiais e 

financeiras para a aquisição dos nossos cenários, figurinos, maquiagem e adereços. 

Aprendi esse ofício, uma vez que o vivenciei, mas não era essa a minha habilidade e 

interesse artístico.  

Também as poéticas visuais enfeitaram o meu imaginário, especialmente pelo 

convívio com a rua dos artistas, onde residia dona Ricarda, que enfeitava a minha 

curiosidade espetacular com suas sianinhas, entremeios, tubos de linda, botões e agulhas 

transformando os favores familiares que eu prestava em um mundo mágico de cores e 

formas. A mesma experiência pude vivenciar no contato com dona Lídia e sua filha 

Adélia, costureiras que moravam na rua do galo assanhado e costuravam para nossas 

famílias.  

Igualmente, fui constituída artisticamente na apreciação da ação dos cordelistas, 

repentistas e trovadores, em dias de feira; dos folguedos populares, tais como, 

vaquejadas, aboios e toadas; bandas de pífano; sambas rurais; quadrilhas e casamentos 

caipiras; bumba- meu-boi e corridas de argolinha. Também assistindo aos ritos 

religiosos de matriz afro-brasileira e ibérica, especialmente nas procissões de Nossa 
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Senhora e da Semana Santa, quando era possível termos a sonoridade da serração da 

velha, um folguedo que foi introduzido pelos colonizadores portugueses, nos séculos 

XV e XVI e que, embora preconceituosa em relação à condição da mulher livre 

sexualmente, se inseria culturalmente no período da quaresma. E, ainda frequentando os 

ensaios musicais da bolachinha do Evilásio, alimentei meus sentidos estéticos e conheci 

as especificidades dos instrumentos musicais e daquele universo, predominantemente 

masculino, sedutor e liberto.  

Esse tipo de memória reside naquele entorno social que se compõe e se legitima 

como aprendizados teatrais. Não se trata de saberes teatrais específicos da escola 

formal, mas, do aprender teatral enquanto atividade própria da vivência teatral informal. 

É muito comum ouvirmos alguns artistas dizerem que não possuem uma formação 

teatral sobre seu ofício, que aprenderam sozinhos tudo que sabem sobre teatro ou que 

ninguém lhes ensinou, que aprenderam a fazer teatro fazendo, vendo, ouvindo, 

experimentando. No entanto, essa prática sinaliza justamente para uma forma de 

praticar cada fazer teatral e revela uma formação teatral não formal. Cada um organiza 

seu arquivo de informações, no entanto, ao serem abordados sobre as suas memórias 

afetivas, logo eles trazem fatos e habilidades artísticas referidas às suas famílias, aos 

vizinhos, ao seu entorno social, principalmente aqueles mestres que através da oralidade 

alimentaram os seus sentidos e subjetividades durante suas trajetórias de vida e arte.   

A questão é que, por não possuírem uma formação formal, elitista, vertical sobre 

uma possível diferenciação das normas cultas e do padrão de escola formal, esses 

formadores orais sofrem uma discriminação conceitual sobre sua importância 

pedagógica. Entretanto, é preciso considerar as práticas pedagógicas não formais, 

sobretudo, porque aprender dessa maneira se constitui em um método de formação 

informal, uma forma válida de conhecimento. 

Em minha formação informal e não formal fui uma apreciadora mais passiva no 

que diz respeito à ação e mais ativa quanto à observação. Por isso aprendi muitas coisas 

importantes observando as pessoas, principalmente por considerar instigante aqueles 

contextos que eu vivenciei em minha trajetória e na relação que eu construí entre mim e 

as pessoas, as coisas, a cidade e o mundo.  
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CAPÍTULO 2 - MEMÓRIAS E NARRATIVAS: POR UMA METODOL OGIA 
DE PESQUISA EM FORMAÇÃO E PRÁTICA TEATRAL 
  
 
 
2.1 TEMPO, TEMPO, TEMPO 
 
 
 

Tudo, tudo, tudo é memória.  
Uma coisa quando a vemos, não temos o tempo de  

nomeá-la,  
e é já passado, 
 já é memória.  

(UNGARETTI, 1994, p. 93) 
 
 

 

 

O valor da memória como uma questão contemporânea pode ser observado, 

recentemente, na premiação do escritor francês Patrick Modiano, que mereceu o prêmio 

Nobel de Literatura 2014, em Estocolmo, Suécia, especialmente pelo trato com a 

temática da memória, a propósito da Segunda Guerra Mundial, quase sempre presente 

na maioria de suas obras literárias.  

Em se tratando de memória, Anne Bogart destaca a sua importância junto ao 

fazer teatral, em especial no processo de criação artística, acreditando ser necessária na 

preparação do diretor teatral, pois  

 
Quando procuro uma peça em uma estante, sei que dentro do livro 
existe uma semente: uma questão adormecida à espera de minha 
atenção. Ao ler a peça, toco na questão com minha própria 
sensibilidade. Sei que a peça me tocou quando as questões agem e 
provocam ideias e associações pessoais – quando ela me assombra. 
Nesse momento, tudo o que vivencio no cotidiano está relacionado a 
ela. A questão foi liberada em meu inconsciente. Ao dormir, meus 
sonhos estão imbuídos dessa questão. A doença da questão se espalha: 
para os atores, cenógrafos, figurinistas, técnicos e, por fim, para a 
plateia. No ensaio, tentamos encontrar formas e modelos que possam 
conter as questões vivas no presente, no palco. O ato de lembrar nos 
liga ao passado e altera o tempo. Somos dutos vivos de memória 
humana. O ato da memória é um ato físico e está no cerne da arte do 
teatro. Se o teatro fosse um verbo, seria o verbo “lembrar” (BOGART, 
2011, p. 29-30). 
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O desejo de agregar memórias e narrativas compartilhadas foi um dos principais 

motivos que me orientou na escolha de uma metodologia que permitisse o acolhimento 

dos diversos discursos dos artistas teatrais sergipanos sobre as suas lembranças. Aliás, é 

interessante lembrar que Konstantin Stanislavski criou, à partir da teoria pavloviana dos 

reflexos condicionados, um método para treinamento do ator com ênfase na “memória 

emotiva” e na “concentração interna”. Princípios, inclusive que ainda são apropriados, 

vigorosamente, por muitas pessoas que se iniciam no teatro formal e não formal.  

Por outro lado, interesso-me, sobremaneira, pela poética da condição humana e a 

possibilidade de agregar múltiplos olhares sobre os conhecimentos que envolvem a 

memória.  “A memória desempenha um papel extremamente importante no processo 

artístico. Cada vez que se monta uma peça, está-se dando corpo a uma memória” 

(BOGART, 2011, p. 36). Porque nós somos incitados a narrar histórias partindo da 

nossa própria experiência de lembrar e, ao fazermos isso procedemos, “segundo o 

filósofo Richard Rorty, a um ato de redescrição” (BOGART, 2011, p. 36), que vem a 

ser uma cena composta por nossas verdades e heranças culturais colocadas em nossas 

convicções e observações a propósito de uma memória.  

Ainda sobre a memória, a literatura traz interessantes narrativas com enfoque 

nelas. Em 2002, após diagnóstico de um câncer linfático, o colombiano Gabriel García 

Márquez, Nobel da Literatura 1982, escreveu sua autobiografia Viver para Contar, após 

uma obra dedicada, em grande proporção, às memórias. Em Memória de minhas putas 

tristes, narrativa em primeira pessoa, revela um protagonista de gosto refinado, contudo 

com uma presença constante em bordéis, especialmente quando expõe a experiência 

vivida. 

No ano de meus noventa anos quis me dar de presente uma noite de 
amor louco com uma adolescente virgem. Lembrei de Rosa Cabracas, 
a dona de uma casa clandestina que costumava avisar aos seus bons 
clientes quando tinha alguma novidade disponível. Nunca sucumbi a 
essa nem a nenhuma de suas muitas tentações obscenas, mas ela não 
acreditava na pureza dos meus princípios. Também a moral é uma 
questão de tempo, dizia com um sorriso maligno, você vai ver. Era um 
pouco mais nova que eu, e não sabia dela fazia anos que podia muito 
bem estar morta. Mas no primeiro toque reconheci a voz no telefone 
(GARCIA MÁRQUEZ, 2005, p. 7). 
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Sem adentrar na polêmica da pedofilia, que envolveu o conteúdo da obra, ao ser 

divulgado que o mesmo seria transformado em película cinematográfica, quero, aqui, 

chamar a atenção para a questão que envolve as lembranças que o narrador apresenta, a 

partir das suas memórias masculinas, sobre a complexidade de sua vida e de temas 

como o envelhecimento, a solidão, a lucidez e o amor.  É curioso constatar que é  

 

Apenas na aparência que a inesperada e surpreendente história de 
amor entre um ancião e uma ninfeta se insere numa tradição da qual 
fazem parte o Vladimir Nabokov, de Lolita, o Thomas Mann, de 
Morte em Veneza e o Yasunari Kawabata, de A casa das belas 
adormecidas, ainda que este último tenha sido citado na epígrafe de 
Memórias de minhas putas tristes e fornecido o mote a partir do qual 
o escritor colombiano Gabriel Garcia Márquez pôs fim a um período 
de dez anos longe dos romances (GÁRCIA MÁRQUEZ, 2005, p. s/n). 

 

Trata-se de uma existência passada em revista, na qual o narrador apresenta um 

imaginário permeado pelo amor à vida e, para isso, inclusive, ambienta a sua narrativa 

em uma cidade fictícia, “numa época que de tão remota parece imemoriável” (GÁRCIA 

MÁRQUEZ, 2005, p. s/n). 

  De igual modo, o escritor moçambicano Mia Couto apresenta em sua obra 

situações narrativas que representam as histórias do seu povo, principalmente a partir da 

emancipação política, em 1975, ainda que tenha permanecido vítima de conflitos civis 

que se findaram apenas em 1992.  Em Antes de nascer o sol, Couto conta uma história 

que leva em consideração a presença do narrador e da oralidade em uma escrita que 

revela memórias e esquecimentos. Aqui, vemos  

 

Cinco moçambicanos, entre eles um pai viúvo e misógino com seus 
dois filhos, se refugiam numa terra de ninguém, tentando anular 
passado e futuro, em nome de um presente delirante e improvável. O 
garoto Mwanito, o filho mais novo do ressentimento, Silvestre, é 
quem narra logo na abertura do romance: “A primeira vez que eu vi 
uma mulher tinha onze anos e me surpreendi subitamente tão 
desarmado que desabei em lágrimas. Eu vivia num ermo habitado 
apenas por cinco homens. Meu pai dera um nome ao lugarejo. 
Simplesmente chamado assim: ‘Jerusalém’. Aquela era a terra onde 
Jesus haveria de se descrucificar. E pronto, final” (COUTO, 2009, p. 
s/n). 
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A grandeza da obra de Mia Couto o aproxima dos grandes contadores de 

histórias, principalmente pelo trato poético com as palavras. Ao nos revelar a cultura do 

seu povo ele constrói belas metáforas e nos oferece a possibilidade de adentrar a 

teatralidade de um imaginário todo próprio e nos irmana em sua universalidade.  

 

A humanidade era eu, meu pai, meu irmão Ntunzi e Zacaria Kalassh, 
nosso serviçal que, conforme verão, nem presença tinha. E mais 
ninguém. Ou quase nenhum. Para dizer a verdade, esqueci-me de dois 
semi-habitantes: a jumenta Jezibela, tão humana que afogava os 
devaneios sexuais de meu pai. E também não referi o meu Tio 
Aproximado. Esse parente veio vale uma menção: porque ele não 
vivia conosco no acampamento. Morava junto ao portão de entrada da 
coutada, para além da permissível distância, e apenas nos visitava de 
quando em quando. Entre nós e a sua cabana ficava a lonjura de horas 
e feras. Para nós, os miúdos, a chegada de Aproximado era razão de 
festa maior, uma sacudidela na nossa árida monotonia. O Tio trazia 
mantimentos, roupas, bens de necessidade. Meu pai, nervoso, saía ao 
encontro do caminhão onde se amontoavam as encomendas. 
Interceptava o visitante antes que o veículo invadisse a vedação que 
circundava o casario. Nessa cerca, Aproximado era forçado a lavar-se 
para não trazer contaminações da cidade (COUTO, 2009, p. 12). 
 
 

 É possível observarmos a presença das narrativas e memórias na obra do escritor 

jacuipense, Miguel Carneiro. A historiadora Marinélia Souza da Silva destaca a 

importância de Carneiro, no cenário da literatura brasileira pois, sendo ele  

 
 
Voltado para as suas origens, em sua ficção, Miguel tem na terra natal 
(Riachão do Jacuípe – município da micro-região de Serrinha, a 180 
km de Salvador) e seu entorno a sua locação mais recorrente e a força 
motriz de suas narrativas. Dessa forma, e por uma necessidade maior, 
enquanto narrador, de contar histórias e causos, o escritor vai 
descortinado o modus vivendi da cidade interiorana de sua infância, 
revelando muitas vezes ao leitor os segredos e intimidades da sua 
gente, numa época já tragada pelo tempo. A Riachão do poeta é 
constituída de uma profusão de imagens que se misturam em tempos 
sociais diversos. Da caatinga traz “o travo do umbu”, o canto das aves 
e “o cheiro forte dos bodes” (CARNEIRO, 1987. p. 7). Os “fuxicos” e 
as belezas das mulheres, assim como, as memórias das alforrias, dos 
ferros e troncos da fazenda Harmonia, de José Rufino (Carneiro, 2008. 
p. 15) seduzem o homem das letras e aguçam sua inventividade 
poética. Os coronéis e os padres são personagens recorrentes nas teias 
do sertão de Miguel, como nas de tantos outros sertões. O escritor 
devota a inspiração para construção desses personagens aos causos 
contados por seu avô Augusto Asclepíades, mãe e tias nas tardinhas 
jacuipenses. Seja como Trazíbulo, Francolino, João Crisóstomo 
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(nomes fictícios), os ruidosos e avarentos comandantes” da política, 
da economia e da vida social são envolvidos em tramas de vingança, 
em brigas com o diabo e em querelas sexuais. Os párocos, por vezes, 
aparecem como cúmplices das malvadezas dos mandões, mas as 
memórias do prosador selecionam aqueles que se fizeram portadores 
d’alguma sabedoria de que necessitava o povo do lugar para se libertar 
dos grilhões da injustiça (SILVA, 2011, p.15). 

 
 

No Oco da Caatinga, conto de sua autoria, presente na obra Revelações do 

Grotão, é o próprio ficcionista que rebusca suas lembranças para declarar-se um 

narrador minucioso, de uma infância convivida com o pai tabelião de notas. 

 
No oco da caatinga, quase dentro dos paus, naquele ermo escondido, 
ficava a Fazenda Trancada, do pabo Sá Miranda, no piemonte da 
Cordilheira do Espinhaço do Cavalo. Se o Rio Tocós, estivesse seco, 
descobrindo o leito, dando passagem, chegava-se por uma vereda 
esburacada, repleta de mata-burros e cancelas, naqueles atoleiros dos 
infernos. Só ia lá quem tivesse compromisso. Por aquele mesmo 
corredor, à noite, se evitava passar, para não receber uma pedrada 
atiçada naquele alvéu, que diziam ser pelo Zarabateu. Badogada que 
ninguém sabia de onde vinha, naquele breu das horas  mortas. Era um 
caminho amaldiçoado, onde todos evitavam ali transitar. Mas, naquele 
dia luminoso de Dezembro, descia, em deligência, num Jeep 56, 
fretado, perrengue, que costumava sempre ficar na jante, o tabelião 
Ioiô de Augusto, com seu imenso livro de Escrituras no colo, uma 
caneta Parker com tinteiro, mata-borrão e almofada de carimbo. O 
notário fora convocado, pela família de Sá Miranda, para evitar 
gongolô e lavrar o testamento do galalau, que já se encontrava prestes 
a subir na fumaça. No volante do automóvel Nadinho de Aurélio, 
cheio de tiques nervosos pela face, chispando por aqueles caminhos 
(CARNEIRO, 2012, p. 43 - 44).  
 

 
É preciso considerar a memória e as narrativas do sujeito social, principalmente 

em suas inter-relações com outros domínios de conhecimento, entre eles a filosofia, 

antropologia, sociologia, história, geografia, arquitetura, educação, cultura e arte. É 

pois, a partir do olhar sobre as histórias da cidade que a metodologia científica dessa 

tese se coloca, principalmente, pelo compromisso de fazer com que a formação teatral 

em Aracaju se constitua como memória teatral e, assim, esses sujeitos possam 

restabelecer laços de pertencimento com a cidade e com a história do teatro sergipano, 

brasileiro e universal.  

Durante a pesquisa, verifiquei que o maior número de informações sobre a 

questão do teatro sergipano se encontra em arquivos particulares de artistas teatrais e de 
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pessoas comuns, através de fontes documentais tais como vídeos, matérias de jornais, 

fotografias ou cartazes de espetáculos. Por esta razão passei um longo período 

convivendo com esse campo empírico e, fundamentalmente, a pesquisa focou-se na 

oralidade da memória teatral sergipana, que é onde esse riqueza imaterial se encontra 

verificada com mais potência e evidência.  

Contudo, além de alguns sites, informados nas referências desta tese, há 

arquivos de instituições que abrigam memória do teatro sergipano. Em visita a jornais e 

instituições públicas da cidade de Aracaju, pude perceber uma pequena memória teatral. 

O Arquivo Público Municipal de Aracaju possui algumas referências sobre o assunto, 

especialmente um significativo acervo da extinta Sociedade de Cultura Artística de 

Sergipe/SCAS. A Biblioteca Pública Estadual Epifânio Dórea, que detém a maior parte 

das referências históricas sobre a história de Sergipe e poucas informações sobre o 

teatro produzido no estado, basicamente na área da dramaturgia. O Complexo Cultural 

Lourival Batista acolhe o Memorial do Teatro Sergipano e oferece visitação ao catálogo 

de artistas sergipanos que se destacaram no cenário teatral desde 1960 até 2010. A 

Universidade Federal de Sergipe/BICEN cuida da memória do Festival de Arte de São 

Cristovão e de diversas monografias realizadas pelos seus discentes, especialmente dos 

alunos do curso de Licenciatura em Teatro que ao longo do tempo vem mapeando a 

produção teatral sergipana.  

A possibilidade de conhecer o processo dessa formação teatral justifica a escolha 

pela história oral principalmente porque a história oral se apresenta como uma região 

discursiva e política que oferece sentido aos debates, reivindicações e práticas relativas 

à transformação social. A escolha pelas narrativas orais explica-se, inclusive tanto pela 

visibilidade social a respeito da memória dos depoentes, quanto pelo próprio modo que 

escolhi para construir a arquitetura e escrita da tese.  

Investigar pistas de como os artistas sergipanos aprenderam a fazer teatro me 

conduziu a muitos caminhos da história teatral sergipana, sobretudo porque a partir de 

um foco sistemático na alteridade da formação teatral sergipana pude apreender sobre a 

trajetória de suas vidas e de um saber empírico que precisa ser levado em consideração. 

Ao mediar essas narrativas, portanto, coloco-me como uma narradora das muitas 

histórias as quais me foram confiadas, obviamente em relação a minha própria 

subjetividade humana e artística e em resposta as muitas perguntas que fiz aos 
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entrevistados e que se encontram nos anexos desta tese.  

 

 

2.2 UMA POSSÍVEL METODOLOGIA 

 

 

Desde sempre contam-se histórias e elas comunicam e estabelecem diálogos entre os 

sujeitos. A oralidade, como linguagem, é uma metodologia que os contadores de 

história se apropriam para fazer a transmissão do conhecimento, de maneira informal. 

Por isso, cuido do depoimento desses sujeitos do teatro sergipano com o compromisso 

de ligar os pontos que se cruzam entre suas narrativas e memórias, com vistas ao 

mapeamento do espaço teatral em que elas se deram. Certamente os sujeitos irão 

aparecer nos depoimentos, seus processos de socialização e suas vivências. E, nesse 

sentido, a escrita narrativa, expõe as entranhas dos sentimentos e subjetividades da 

condição humana e, ainda, nos ensina sobre um método de trabalho. É fato que  

 
Através dos séculos, o relato oral constituirá sempre a maior fonte 
humana de conservação e difusão do saber, o que equivale a dizer a 
maior fonte de dados para as ciências em geral. Em todas as épocas, a 
educação humana (ao mesmo tempo formação de hábitos e 
transmissão de conhecimentos, ambos muito interligados) se baseara 
na narrativa que encerra uma primeira transposição: a da experiência 
indizível que se procura traduzir em vocábulos. Um primeiro 
enfraquecimento ou uma primeira mutilação ocorre então, com a 
passagem daquilo que está obscuro para uma primeira nitidez – a 
nitidez da palavra – rótulo classificatório colocado sobre uma ação ou 
uma emoção (QUEIROZ, 1987, p. 2). 
 

Ao me inserir no contexto cultural do bairro de Cirurgia, ambiente onde me 

alimento de referências culturais da maior importância, como Mestre Euclides, do 

Guerreiro; Tonho Baixinho; Irmão; Clemilda; O Rasgadinho, entre outras, eu própria 

me ofereço um espaço de subjetividades e reflexões estéticas e, desse modo, busco 

aprender sobre a experiência do outro e, também, sobre a relação que se estabelece entre 

nós, quando adentro a vivência da experiência que os sujeitos me descrevem em suas 

memórias. Aqui, nesse espaço físico em que habito, por um lado, entre o bucólico bairro 

de São José, originalmente um bairro de elite sergipana, e, por outro lado, no entorno 

cultural formado pelo Centro de Criatividade e a comunidade Maloca, considerada pela 
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Fundação Cultural Palmares, do Ministério da Cultura, como reminiscência de 

quilombo, e ainda a antiga Suissa Braba, eu contemplo esse relevante celeiro cultural 

sergipano. 

É desse lugar, de onde ouço a marcação de uma quadrilha junina, em que me 

sinto culturalmente abrigada e, brasileiramente, em casa. Na casa onde escolhi morar, 

durante o tempo da pesquisa, e, pude conviver com a sua comunidade, para poder 

construir outras casas, além das que eu já conhecia, para somar outras vidas às minhas 

vidas já vividas. Esse olhar me possibilita aprender e, dessa maneira, poder contar com 

precisão o conhecimento assimilado entre os sujeitos da pesquisa.  

Sobre tradição oral, o historiador José Carlos Sebe Bom Meihy vai lembrar que 

 
Seguramente a mais difícil, intricada e bonita forma de expressão da 
história oral é a tradição oral. Não se limitando apenas as entrevistas, a 
tradição oral trabalha com o pressuposto do reconhecimento do outro 
em suas possibilidades mais dilatadas. Viver junto ao grupo, 
estabelecer condições de apreensão dos fenômenos de maneira a 
favorecer a melhor tradução possível do universo mítico do segmento 
é um dos segredos da tradição oral (MEIHY, 2013, p. 40).  

 

Indagar a vida de sujeitos expressivos para a formação e a prática teatral da 

cidade de Aracaju, portanto, significa imergir na história e na memória cultural, ter a 

possibilidade de cunhar uma cartografia de um período, sem preocupar-me em 

sequenciá-la em rígidos períodos históricos. Ao contrário, me propondo a iluminar uma 

afetuosa caminhada em direção às suas narrativas, pois “uma casa ou uma obra se faz 

tijolo a tijolo. Um livro também, palavra por palavra, ideia por ideia, pensamento ou 

lembrança”, ensina o memorialista Mário Cabral (MEDINA, 2010, p. 26.).  

Dar importância a essas histórias, portanto, é dignificar essas narrativas, 

especialmente pelo encantamento que as memórias me provocam como fonte de saber. 

E porque, ao observarmos o modo de vida do outro, aprendemos muitas coisas sobre 

outros modos de viver, afinal, existem várias formas de aprendermos coisas, quer seja 

observando, quer seja fazendo, criticando, pensando ou planejando. Trata-se de ideias 

contidas no pensamento sobre a relação com o saber (CHARLOT, 2013), no qual eu me 

fundamento de modo especial nessa tese.   

É fato que existem diversas maneiras de aprendermos sobre as pessoas e as 

coisas do mundo e, em nosso caso, esse aprendizado promove e alicerça os fundamentos 
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da cultura de Aracaju e, por certo, me credita um alvará de sergipanidade, para construir 

um documento a propósito de formação teatral em Aracaju. Da mesma forma que me 

aproprio de narrativas presentes nos depoimentos orais, também considero os 

documentos escritos que, porventura, venham a contribuir e interagir com as narrativas 

desses relicários teatrais sergipanos.  

A técnica da história oral é uma possibilidade real de estudo sobre uma 

sociedade. E, se conforme Meihy “a entrevista de história oral é sempre um processo 

dialógico, isto é, que demanda a existência de pelo menos duas pessoas em diálogo” 

(MEIHY. 2013, p.19) e, se “o contato direto, de pessoa a pessoa, interfere de maneira 

absoluta nas formas de exposição de narrações” (MEIHY, 2013, p. 19) eu, seguramente 

produzo história oral por via direta, uma vez que escolhi a entrevista como instrumento 

metodológico de pesquisa. Portanto, para o historiador 

 

Uma entrevista não é apenas uma coleção de frases reunidas em uma 
sessão dialógica. A performance, ou seja, o desempenho é essencial 
para se entender o sentido do encontro gravado. Olhar nos olhos, 
perceber as vacilações ou o teor emotivo das palavras, notar o 
conjunto de fatores reunidos na situação da entrevista é algo mais do 
que a capacidade de registro pelas máquinas, que se limitam a guardar 
vozes, sons gerais, e imagens. A percepção das emoções é bem mais 
complexa do que aparenta, e sua captação se dá apenas pela presença 
física de pessoas. A mediação das máquinas ajuda muito, 
principalmente depois (MEIHY, 2013, p. 22-23). 

 

Dessa maneira, “Ainda que muitas vezes a produção de entrevistas seja usada 

como alternativa para preencher vazios de documentos convencionais ou de lacunas de 

informações e até para complementar outros documentos” (MEIHY, 2013, p. 24), o fato 

é que é possível assumirmos particularmente essa perspectiva da história oral como 

única possibilidade de técnica de pesquisa. De todo modo, é também possível criarmos 

interações entre a história oral e os documentos produzidos por outros sujeitos. Mas a 

história oral não se encontra disponível e a serviço dos “buracos documentais”, ela 

valoriza a importância das narrativas, ao invés de valorar procedimentos ou praticar 

algum juízo de valor.  A técnica da história oral considera as narrativas como o lugar 

das investigações de aspectos “não revelados, subjetivos, alternativos aos documentos 

escritos” (MEIHY, 2013, p. 24). 
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Ao considerarmos a qualidade do ser humano em detrimento do exclusivismo da 

estrutura social, é preciso acreditar que o acesso à escrita foi, sobretudo, um dos 

critérios fundamentais da organização social, uma vez que, naquelas circunstâncias, 

para a classe menos favorecida economicamente restava apenas a transmissão oral.  

Mas, “a dimensão social é feita na medida em que são indicados os pontos de 

intercessão das diversas entrevistas” (MEIHY, 2013, p. 131), o que busquei oferecer aos 

depoentes, uma vez que eles se tocam, por fazerem parte da mesma sociedade 

aracajuana, no tempo que viveram uma trajetória teatral. 

Assim, compreendendo a metodologia de pesquisa como uma trajetória do ato 

de pensar e, de igual maneira, valorizar a prática que se apresenta no enfoque da 

realidade, é preciso examinar o seu lugar fundamental no cerne das teorias e suas inter-

relações. Pois que “o método é a alma da teoria” (LÊNIN. 1965, p. 148), mas, o método, 

“dizia o historicista Dilthey (1956), é necessário por causa de nossa ‘mediocridade’. 

Para sermos mais generosos, diríamos, como não somos gênios, precisamos de 

parâmetros para caminhar no conhecimento” (DESLANDES, 1994, p. 17). 

  

A metodologia inclui as concepções teóricas de abordagem, o 
conjunto de técnicas que possibilitam a construção da realidade e o 
sopro divino do potencial criativo do investigador. Enquanto conjunto 
de técnicas, a metodologia deve se dispor de um instrumental claro, 
coerente, elaborado, capaz de encaminhar os impasses teóricos para o 
desafio da prática. O endeusamento das técnicas produz ou um 
formalismo árido, ou respostas estereotipadas. Seu desprezo, ao 
contrário, leva ao empirismo sempre ilusório em suas conclusões, ou a 
especulações abstratas e estéreis. Nada substitui, no entanto, a 
criatividade do pesquisador (DESLANDES, 1994, p. 16).   

 

Portanto, em se tratando de formação teatral e, em especial, da investigação a 

propósito de como os artistas sergipanos aprenderam a fazer teatro, o método de 

pesquisa desta tese fundamenta-se como abordagem qualitativa, em especial, porque 

não estamos nos referindo a uma postura quantificadora de processos de formação. 

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não 
pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de 
significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 
corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e 
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dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalidade de 
variáveis (DESLANDES, 1994, p. 21-22). 

  

Os aspectos qualitativos da educação tiveram maior visibilidade, ainda a partir 

da década de 1980, mas, sempre a realidade qualitativa do ensino foi considerada, 

embora de maneira tradicional, em muitos casos. De toda maneira, traduzida em 

quantificações, sobre os recursos humanos, materiais e financeiros. Todavia, afora uma 

possível abordagem dialética sobre a falsa dicotomia quantitativo-qualitativo, os 

contrastes existentes entre a pesquisa qualitativa, mais preocupada com a questão do 

sentido, da subjetividade e da inter-relação, e a pesquisa quantitativa, definida como o 

lugar dos dados matemáticos, dos fatores e das variáveis, observa-se, ainda, possíveis 

intercâmbios entre elas. Porque, não há exatamente oposições, mas 

complementariedade.   

É preciso ponderação sobre a quantificação dos fenômenos sociais. Triviños 

(1987), nos alerta que as abordagens qualitativas se amparam, principalmente, na 

fenomenologia e no marxismo. Portanto, dois enfoques devem ser considerados a seu 

respeito. 

Os enfoques subjetivista-compreensivista, com suporte nas ideias de 
Schleiermacher, Weber, Dilthey e também em Jaspers, Heidegger, 
Marcel, Husserl e ainda Sartre, que privilegiam os aspectos 
conscienciais, subjetivos dos atores (percepções, processos da 
conscientização, de compreensão do contexto cultural, da realidade a-
histórica, de relevância dos fenômenos pelos significados que eles tem 
para o sujeito (para o ator etc). Os enfoques critico-participativo com 
visão  histórico-estrutural – dialética da realidade social que parte da 
necessidade de conhecer (através de percepções, reflexão e intuição) a 
realidade para transformá-la em processos contextuais e dinâmicos 
complexos (Marx, Engels, Gramsci, Adorno, Horkheimer, Marcuse, 
Fromm, Habermas, etc) (TRIVIÑOS, 1987, p. 117). 

 

Ao mesmo tempo, Triviños considera que as duas facetas da metodologia 

qualitativa são, também, escolhas metodológicas frente ao positivismo quantitativo. 

Para ele 

 

Os autores que seguem tal corrente não se preocupam em quantificar, 
mas sim, em compreender e explicar a dinâmica das relações sociais 
que, por sua vez, são depositárias de crenças, valores, atitudes e 
hábitos. Trabalham com a vivência, com a experiência, com a 
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cotidianeidade e também com a compreensão das estruturas e 
instituições como resultados da ação humana objetivada. Ou seja, 
desse ponto de vista, a linguagem, as práticas e as coisas são 
inseparáveis (DESLANDES, 1994, p. 24). 
 

Denzim (2006) alerta para as tensões e transformações sofridas pela investigação 

qualitativa pois que, ao agregar a diversidade de temáticas e perfis de pesquisadores de 

variadas áreas do conhecimento, instalaram-se, no mundo intelectual, tumultuosas 

contendas a seu respeito. Embora, dialeticamente, essa condição tenha, também, 

contribuído para que esse campo de investigação tenha sido tomado de entusiasmo, 

criatividade, efervescência intelectual, ação e transdisciplinaridade. Nesse sentido 

 
O domínio da investigação qualitativa proporciona algumas das mais 
ricas e compensadoras explorações disponíveis na ciência social 
contemporânea. Esse prêmio é resultado de um grande número de 
convergências históricas. É uma área que acolheu dezenas de 
estudiosos que consideram suas tradições disciplinares restritas e 
limitadoras. Outros dos que nela habitam descobriram meios de dar 
vazão a compromissos ou habilidades específicas; aqui, há espaço 
para a crítica societal e para o ativismo político, assim como há uma 
abertura para as expressões literárias, artísticas e dramáticas 
(DENZIN, 2006, p. 367). 

 

Ainda sobre os processos educativos, é interessante observar que 

 
O avanço das ideias facilitou o confronto de perspectivas diferentes de 
entender o real. Frente à atitude tradicional positivista de aplicar ao 
estudo das ciências humanas os mesmos princípios e métodos das 
ciências naturais, começam a elaborar-se programas de tendências 
qualitativas, para avaliar, por exemplo, o processo educativo, e a 
propor “alternativas metodológicas” para a pesquisa em educação 
(TRIVIÑOS, 1987, p. 116).  

 

Diante dessa proposta apresentada, me pergunto se é possível fazer convergir essas 

possibilidades, de acordo com as informações apresentadas na pesquisa de campo e 

delas em relação às teorias. Os enfoques metodológicos diversos entre as duas 

abordagens de pesquisa qualitativa são heterogêneos? É impossível dialogar sob pontos 

de vistas variados? Ou, eles devem ser vistos como chance para as inovações dialógicas 

e novas evoluções na sua prática? Estamos diante de uma crise de validade, em que “se 

não existe um meio de combinar corretamente a palavra ao mundo, então perde-se a 

garantia da validade científica e é dos pesquisadores a responsabilidade de questionar o 
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papel da metodologia e dos critérios de avaliação” (DENZIN, 2006, p. 368). Que 

inovações estão surgindo, na seara da metodologia qualitativa, e de que forma é possível 

nelas nos inserirmos ou até mesmo sugerirmos novidades? 

A propósito da reflexividade, uma das inovações sobre a crise de validade a que 

Denzim se refere, além da existência dos esquemas de múltiplas vozes, da representação 

literária e da performance, também, Rosana Hertz revela um olhar cuidadoso para com a 

pesquisa qualitativa e explica sua metodologia. 

 
Após cavoucar nos temas da voz e da reflexividade, me vejo bem mais 
livre para pensar em como incorporar minha própria voz a um 
trabalho no qual não tenho nenhuma experiência pessoal. Quero um 
leitor que compreenda que (...) o que trago para o tópico é minha 
própria história e perspectiva. Ainda acredito que minha obrigação 
principal enquanto cientista social é contar as histórias das pessoas 
que estudei. Mas também acredito que seus relatos tenham sido 
construídos através do diálogo que eu e meus entrevistados criamos 
em conjunto (HERTZ apud DENZIN, 2006, p, 369). 
 
 

Narradora que sou desse dinâmico diálogo social, o qual expressa os fazeres 

teatrais de seus sujeitos, ainda é preciso lembrar dos esquemas de múltiplas vozes, que 

não se colocam em concordância com a superioridade do entrevistador sobre o 

entrevistado, em detrimento da visibilidade do diálogo estabelecido entre os 

protagonista, entrevistador e entrevistado. É correto dizer que  

 
Normalmente, o investigador atua como autor supremo do trabalho 
(ou coordenador das vozes), servindo, portanto, como juiz supremo da 
inclusão, da ênfase e da integração. As artes de interpretação literária 
do autor são muitas vezes invisíveis para o leitor (DENZIN, 2006, p. 
370). 

 
De outra maneira, a representação literária sugere ao leitor que o relato 

apresentado não pretende se expor como uma “carta geográfica do mundo”, mas como a 

permuta do discurso realista tradicional pelos novos formatos de redação que forem 

adotados, entre os quais, a ficção, a poesia ou a invenção autobiográfica, em oposição 

ao estilo já estabelecido. Vista como um estilo literário, existem atividades 

interpretativas a serviço da sua leitura. O fato é que  

 
Para muitos pesquisadores qualitativos, esse tipo de redação é 
especialmente atraente, pois oferece um alcance expressivo cada vez 
maior e uma oportunidade de chegar a audiências fora do meio 
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acadêmico (Communication Studies 298, 1999; Diversi, 1998; S.H. 
Jones,1998,1999; Richardson, 1997, 1998; Reinahart, 1998) e de 
realizar um trabalho político significativo (Behar e Gordon, 1995). 
Embora seja responsável por gerar aberturas significativas para a 
expressão criativa, esse tipo de redação é vulnerável à crítica da 
singularidade da voz. Sozinho, o autor comanda o domínio discursivo 
com todos os trajes reais retóricos. Mais uma vez, contudo, a crítica dá 
lugar à inovação: o estilo literário pode ser combinado a outras 
metodologias para compensar as críticas (DENZIN, 2006, p.371). 

 
Preocupa-me que no meio científico, sobretudo nos âmbitos das pesquisas em 

educação e nas artes, ainda se possa exigir que o estilo literário necessite de amparos 

para uma possível veracidade científica, no sentido tradicional. O incômodo não é 

apenas pela impossibilidade da relação com o saber em cruzamento horizontal, porém 

pela verticalização de um conhecimento sobre o outro, “o que prevalece são as 

alegações de que elas não são apropriadas para as representações científicas” (DENZIN, 

2006, p.371). Todavia, é necessário considerar agendas com vistas a um futuro mais 

criativo, principalmente, porque essa relação de poder/conhecimento é, nesta ocasião, 

refletida à propósito dos direitos da representações. Para Foucoult 

 

As disciplinas responsáveis pela geração de conhecimentos-incluindo 
as ciências sociais-funcionam como fontes de autoridade, e, à medida 
que suas descrições, explicações e diagnósticos disseminam-se através 
da educação e de outras práticas, elas ampliam o domínio potencial da 
subjugação (DENZIN, 2006, p. 375-376). 

 

De modo ainda mais acirrado, a performance é vítima da servidão a objetividade 

científica, mas, ainda assim, seduz pesquisadores que a escolhem como objeto de estudo 

no contexto da pesquisa/representação, uma vez que 

 
Essa mudança justifica-se pela noção de que se a distinção entre fato e 
ficção é basicamente uma questão de tradição textual, como sugerem 
as críticas da validade, então as formas de redação científica não são o 
único modo de expressão que pode ser empregado. Ainda que 
estímulos visuais como o filme e a fotografia também tenham sido 
aceitos como meio de “aprender a realidade”, geralmente são vistos 
como modos auxiliares dentro de tradições escritas. Entretanto, 
quando percebemos que o próprio meio comunicativo produz um 
efeito formativo sobre o que adotamos como objeto de pesquisa, a 
distinção entre o filme como dispositivo de gravação em oposição à 
performance (p. ex., “um filme destinado a um público”) perde sua 
nitidez (Gergen e Gergen, 1991). E, diante dessa situação, os 
investigadores são convidados a considerarem toda uma gama de 
expressão comunicativa no mundo das artes e do entretenimento - 
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artes gráficas, vídeo, drama, dança, magia, multimídia etc - como 
formas de pesquisa e de apresentação (DENZIM, 2006, p. 371). 
 
 

Essa pesquisa qualitativa, fundamentada em fragmentos de histórias de vida, a 

que me propus investigar, propõe a subjetividade como dinâmica do próprio sentido da 

vida social do sujeito em questão, especialmente para colocar-se como constitutiva do 

social e intrínseca da construção objetiva nas ciências sociais e, nesse sentido, como 

laboratórios de vida, por isso ela se aproxima do enfoque subjetivista-compreensivista.   

De alguma forma, ao pretender colocar em cena a forma como os artistas 

sergipanos aprenderam a fazer teatro, é preciso vê-los inseridos na história do teatro 

brasileiro e essa condição perpassa pela questão marxista. “Talvez seja necessário 

lembrar os pontos de vista do marxismo sobre o qualitativo e o quantitativo” 

(TRIVIÑOS, 1987, p. 117) e entender, definitivamente, que não deve haver nenhuma 

dicotomia na pesquisa em educação. É importante lembrar que os marxistas, inclusive, 

alertam que “existe uma relação necessária entre mudança quantitativa e a mudança 

qualitativa” (TRIVIÑOS, 1987, p 118), porque o entrave dicotômico que tanto tem 

visibilidade no âmbito da pesquisa qualitativa, se apoia em  

 
Referenciais teóricos básicos, marxismo, fenomenologia e até no 
estrutural-funcionalismo (com muitas reservas porque este, com raiz 
positivista, assinala a oposição entre quantidade e qualidade, porém 
levanta a pesquisa qualitativa em oposição a quantitativa), estritamente 
não existe.  Toda pesquisa pode ser, ao mesmo tempo quantitativa e 
qualitativa (TRIVIÑOS, 1987, p. 118).  
 

Podemos observar a pesquisa qualitativa como aglutinadora de três alicerces 

teóricos que, de alguma forma, dialogam. Aquele de natureza estrutural-funcionalista. 

Também o de natureza fenomenológica, em reação ao positivismo nas ciências sociais. 

“E atende ao contexto do fenômeno social que se estuda, privilegia a prática e o 

propósito transformador do conhecimento que se adquire da realidade que se procura 

desvendar em seus aspectos essenciais e acidentais” (TRIVIÑOS, 1987, p. 125).  

Há, ainda, o terceiro alicerce, que é o enfoque histórico-estrutural na perspectiva 

materialista dialética, pois que, ao pensar a nossa realidade social, utiliza o método 

dialético, sendo adequado distinguir as “causas e as consequências dos problemas, suas 

contradições, suas relações, suas qualidades, suas dimensões quantitativas, se existem e 

realizar, através da ação, um processo de transformação da realidade que interessa” 
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(TRIVIÑOS, 1987, p. 125). Por conta da realidade de cada base teórica, ele alerta que é 

impossível a demarcação metodológica qualitativa que satisfaça todas as suas 

especificidades. “Por isso, o teor de qualquer enfoque qualitativo que se desenvolva será 

dado pelo referencial teórico no qual se apoie o pesquisador” (TRIVIÑOS, 1987, p. 

125). 

Mas o pesquisador precisa necessariamente se fixar em apenas uma visão? Creio 

que esse referido teor pode ser visto de um modo mais flexível, principalmente quando 

esses aspectos possam discorrer. Que seja na perspectiva da pesquisa qualitativa, de 

base fenomenológica, apresentada pelo autor, como essencialmente descritiva, pois que 

as definições dos seus elementos estão carregados de significados e subjetividades. Elas 

surgem no contexto, a partir da coleta de dados, geralmente tomando como ferramenta a 

entrevista semi-estruturada, para em seguida solicitar a teoria. Quer seja na investigação 

histórico-estrutural, que se coloca além da compreensão dos significados, também 

aprecia o fenômeno, mas, “o fenômeno tem sua realidade fora da consciência. Ele é real, 

concreto e, como tal, é estudado” (TRIVIÑOS, 1987, p. 129), especialmente porque o 

fenômeno social é esclarecido de modo dialético indutivo-dedutivo e se desloca da 

realidade referencial para a reflexão.   

À propósito da pesquisa social, como teoria, método e criatividade, seu ciclo 

apresenta a arte e a poesia, concebidas pela inspiração, o que a difere da pesquisa 

científica, porque essa seria   

 

Um labor artesanal, que não prescinde da criatividade, se realiza 
fundamentalmente por uma linguagem fundada em conceitos, 
proposições, métodos e técnicas, linguagem esta que se constrói com 
um ritmo próprio e particular (DESLANDES, 1994, p. 25). 

 

Em A especificidade da pesquisa em artes cênicas no ambiente universitário 

brasileiro, Armindo Bião reflete sobre uma possível interlocução entre as áreas do 

conhecimento, considerando tanto o campo da pesquisa científica, quanto da pesquisa 

artística. 

 

O substantivo pesquisa no ambiente universitário sugere 
frequentemente o adjetivo científica. De fato, já se firma uma tradição 
de pesquisas científicas sobre as artes, particularmente as musicais e 
literárias, mas também as plásticas – e sua constelação temática 
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envolvendo desde a história da arte e da computação gráfica à 
restauração e a teoria da arquitetura. Assim também se identificam 
pesquisas científicas sobre as artes cênicas, cujo caráter histórico, 
antropológico, sociológico, psicológico ou pedagógico é o que de 
hábito sobressai. Já o referencial norte-americano de formação 
acadêmica em nível de pós-graduação articula performance e 
“pesquisa artística” com a “pesquisa científica” sobre a arte que se 
pratica (BIÃO, 2009, p. 268-269). 

 

 

2.3 TRAJETÓRIA DE VIDA: HISTÓRIA ORAL 

 

 

Ao definir a abordagem qualitativa, entre outras ações metodológicas, pude 

estabelecer um convívio diário com muitos sujeitos desta pesquisa, especialmente 

quando passei a residir no bairro de Cirurgia, locus de muitos saberes e trajetórias de 

vida, referência de relevante tradição cultural sergipana e ação teatral no estado. A 

oralidade presente nesse imaginário revela a necessidade do  

 

Viver junto ao grupo, estabelecer condições de apreensão dos 
fenômenos de maneira a favorecer a melhor tradução possível do 
universo mítico do segmento é um dos segredos da tradição oral. 
Parente da etnografia, a boa resolução da pesquisa em tradição oral 
implica minuciosa descrição do cotidiano e de suas invenções. A 
complexidade da tradição oral reside no reconhecimento do outro nos 
detalhes auto-explicativos de sua cultura (MEIHY; HOLANDA, 2013, 
p. 40). 

  

Percebi que aquela formação informal me daria uma proximidade vivencial 

junto aos sujeitos pesquisados e sobre a cultura artística daquela população, a qual se 

constituía como fontes de referência e me dizia coisas a respeito desses sujeitos, sobre 

suas vivências e seus processos de socialização. Observando o trabalho de campo, como 

espaço de descobertas e criações, é preciso atentar que a “relação do pesquisador com 

os sujeitos a serem estudados é de extrema importância. Isso não significa que as 

diferentes formas de investigação não sejam fundamentais e necessárias” 

(DESLANDES, 1994, p. 52).  

Somente conhecendo o campo empírico, como perspectiva de novidades, eu 

poderia aprofundar qualquer questão teórica e metodológica da formação teatral 

sergipana, uma vez que era necessário aprofundar a relação com a cidade e os sujeitos, 
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principalmente, observar como o teatro surgiu em suas vidas e como eles aprenderam a 

fazer teatro. Isso, porque o trabalho de campo “pressupõe um cuidado teórico-

metodológico com a temática a ser explorada” (DESLANDES, 1994, p. 56). Foi 

fundamental poder ouvi-los dizer que, mesmo sem uma formação formal em teatro, na 

cidade de Aracaju, eles praticaram o ofício teatral para afirmar a cena teatral, afirmar o 

espaço do fazer teatral e para ter respeito a quem faz teatro.  

Além da relação cotidiana com os outros sujeitos e o mundo que os rodeia, pude 

estabelecer encontros em espaços privados, como suas respectivas casas, além de 

centros de culturas e teatros da cidade, geralmente, sem uma rigidez de tempo, para 

cada entrevista gravada em mídia, quando, também utilizei o diário de campo.  Nessas 

conversas, descobri nomes e representatividades do teatro em Aracaju e permiti que 

uma entrevista levasse-me a outros contatos e, assim, a outros e outros e a outros, como 

que desamarrando um novelo cultural, no qual eu aprendia sobre o teatro que eles 

produziram. Entendi que é mesmo  

 
No processo desse trabalho que são criados e fortalecidos os laços de 
amizade, bem como os compromissos firmados entre o investigador e 
a população investigada, propiciando o retorno dos resultados 
alcançados para essa população investigada e a viabilidade de futuras 
pesquisas (DESLANDES, 1994, p. 56). 
 
 

A atividade da entrevista, como abordagem técnica presente na metodologia de 

história oral, é sempre um processo dialógico e corresponde a um princípio articulado 

entre as partes envolvidas no processo de pesquisa. Deve-se transformar, 

posteriormente, em documento de história oral, porém o seu projeto de realização foi 

iniciado, ainda, na elaboração do projeto inicial. Apropriar-se da oralidade de História 

de Vida Oral é  

 
Um recurso moderno usado para elaboração de registros, documentos, 
arquivamento e estudos referentes à experiência social de pessoas e de 
grupos. Ela é sempre uma história do tempo presente e também 
reconhecida como história viva” (MEIHY; HOLANDA, 2013, p. 17). 

 

Como metodologia, a história oral aponta um procedimento organizado e se 

coloca como uma forma de saber. Dessa maneira  
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A história oral é um recurso atento ao uso do conhecimento da 
experiência alheia, que se organiza com nítida vocação para a essência 
de trajetórias humanas. Muito menos preocupada com os 
enquadramentos técnicos, metodológicos ou científicos em geral, a 
aquisição de entrevistas como maneira de registrar, contar ou narrar, 
entender ou considerar casos se aproxima mais das estratégias 
ficcionais do que propriamente ao registro metódico exigido pelos 
demais procedimentos acadêmicos (MEIHY; HOLANDA,2013, p. 
73). 

 

A produção de projetos em história oral, contudo, precisa considerar que, 

independentemente dos recursos eletrônicos disponíveis como instrumentos de apoio à 

investigação e, posteriormente, na transcrição do material levantado, através da pesquisa 

de campo, coisa nenhuma supre a percepção do entrevistado na cena em que ocorre a 

gravação da entrevista, especialmente, porque  

 

Uma entrevista não é apenas uma coleção de frases reunidas em uma 
sessão dialógica. A performance, ou seja, o desempenho é essencial 
para se entender o sentido do encontro gravado. Olhar nos olhos, 
perceber as vacilações ou o teor emotivo das palavras, notar o conjunto 
de fatores reunidos na situação da entrevista é algo mais do que a 
capacidade de registro pelas máquinas, que se limitam a guardar vozes, 
sons gerais, e imagens. A percepção das emoções é bem mais complexa 
do que aparenta, e sua captação se dá apenas pela presença física de 
pessoas. A mediação das máquinas ajuda muito, principalmente depois 
(MEIHY; HOLANDA, 2013, p. 22-23). 

 

É sobre esta formação teatral que eu me reporto, independentemente dela ser 

observada pelos recursos humanos ou materiais encontrados nas fontes orais e 

documentais, sem nenhuma valoração a propósito da especificidade metodológica. Ao 

aprofundar as questões teóricas sobre a temática e as investigações particularmente 

ligadas às questões metodológicas, sobretudo da pesquisa de campo, os sujeitos irão 

aparecer nos depoimentos, seus processos de socialização e suas vivências, porque a 

memória formativa aqui conjecturada inclui a trajetória de formação e conta uma 

realidade prática que evoca uma teoria, porque foram as referências dos sujeitos que 

sinalizaram para a direção das teorias.  

A partir desses dados coletados nas entrevistas e nos contatos com o documento 

oficial, busquei dialogar com o campo teórico considerando a não verticalização de 

saberes, da teoria sobre a prática, mas, sobretudo, possibilitar um diálogo entre as partes 
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desse contexto, partindo da fala dos sujeitos, como primeira etapa metodológica. 

Assim, do ponto de vista metodológico, é interessante considerar a interação 

investigativa entre os documentos apreciados (objetos do método histórico) e a 

apreciação da subjetividade da narrativa desses sujeitos pesquisados, nesse caso, por 

conta da encruzilhada da vida individual com o social, que cumpre a experimentação 

prática e da sua memória.   

A pesquisadora Maria Isaura Pereira de Queiroz considera que “um primeiro 

enfraquecimento ou uma primeira mutilação corre então, com a passagem daquilo que 

está obscuro para uma primeira nitidez – a nitidez da palavra – rótulo classificatório 

colocado sobre uma ação ou uma emoção” (QUEIROZ, 1987, p. 2.), mas ela também 

acredita que “o relatório oral, está, pois, na base da obtenção de toda a sorte de 

informações e antecede a outras técnicas de obtenção e conservação do saber; a palavra 

parece ter sido a primeira, pelo menos uma das mais antigas técnicas utilizadas para tal” 

(QUEIROZ, 1987, p. 3.) e antecede ao desenho e à escrita. Ao ser transcrita para um 

texto escrito, a narrativa oral se transforma em documento histórico, que é a 

materialização de uma ideia que a precede.  

Esta pesquisa narra as metodologias utilizadas pelos sujeitos em suas respectivas 

formações teatrais, uma vez que a reconstrução do passado no presente interessa à 

minha tese à medida que expõe hoje o que aconteceu outrora, embora não pretenda 

apreender "o passado". Ao contrário, desejo construir uma narrativa presente acerca do 

passado, principalmente porque, quando se pesquisa a história, estamos arquitetando 

uma narrativa atual (feita em determinado momento) sobre um momento anterior, isso 

deve ser um dos princípios da noção de memória.  

Foram entrevistadas quarenta e nove pessoas, sendo trinta e sete homens e doze 

mulheres, contribuindo com suas memórias para a confecção de uma manta de 

narrativas sobre a carpintaria teatral investigada, nas linguagens empreendidas por 

diretores, atores, iluminadores, cenógrafos, figurinistas, maquiadores e produtores 

teatrais. Porque eles são parte dessa história pesquisada e porque conhecem a história 

que viveram, só eles poderão me contar como tudo se deu, a partir de seu olhar pessoal. 

Talvez por isso mesmo eu tenha decidido apresentá-los concretamente no corpo do 

texto, pois tirá-los do anonimato é lhes dar visibilidade social e registro histórico, é 

disso que a história da formação teatral em Aracaju precisa e merecer ter. 
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Enquanto campo de investigação, a metodologia empreendida a respeito das 

trajetórias de vida contempla instrumentos de coleta sobre a entrevista reflexiva, 

semiestruturada, que é uma ferramenta de pesquisa que preza pelo caráter dialógico e 

pela dimensão social, principalmente porque agrega diversos discursos e circunscreve a 

trajetória da formação teatral como experiência objetiva e subjetiva. Assim 

 

Ao considerarmos o caráter de interação social da entrevista, 
passamos a vê-la submetida às condições comuns de toda interação 
face a face, na qual a natureza das relações entre 
entrevistador/entrevistado influencia tanto o curso como o tipo de 
informação que aparece (SZYMANSKI; ALMEIDA; PRANDINI, 
2002, p. 11). 
 

 

Embora haja uma intencionalidade, por parte do entrevistador, principalmente 

pela necessidade de obter credibilidade junto ao seu entrevistado, também há uma 

intencionalidade por parte do entrevistado, à medida em que, ao aceitar ser entrevistado, 

ele sabe que terá uma escuta e poderá tentar capturar a condução da entrevista.  De toda 

maneira, há um sentido que se constrói na relação entre o entrevistador, aquele que 

deseja conhecer algo, e o entrevistado, o outro que detém um conhecimento. Todavia, 

durante a entrevista, há um movimento de reflexividade em que vemos o entrevistado e 

o entrevistador, como protagonistas que organizam o pensamento de uma maneira que 

talvez, nunca antes tenha sido pensada. É preciso considerar a  

 

Entrevista como um encontro interpessoal no qual é incluída a 
subjetividade dos protagonistas, podendo se constituir um momento 
de construção de um novo conhecimento, nos limites da 
representatividade da fala e na busca de uma horizontalidade nas 
relações de poder, que se delineou esta proposta de entrevista, a qual 
chamamos de reflexiva, tanto porque leva em conta a recorrência de 
significados durante qualquer ato comunicativo quanto a busca de 
horizontalidade (SZYMANSKI, 2002, p. 14-15). 
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Contudo 

 

Isoladas, as entrevistas não falam por si, logicamente. Alinhá-las, 
contudo, é um procedimento capaz de sugerir, mais do que a condução 
do projeto, possíveis análises. Sozinhas, também, as entrevistas não se 
sustentam enquanto história oral; seriam apenas textos estabelecidos. 
A dimensão social é feita na medida em que são indicados os pontos 
de intercessão das diversas entrevistas (MEIHY; HOLANDA, 2013, 
p. 131). 

 

É importante lembrar as etapas conferidas à metodologia da história oral, desde a 

elaboração do projeto inicial, passando pelo momento seguinte, quando ocorre a coleta e 

a análise dos dados, que tem sua própria dinâmica, são interpretados e podem sugerir o 

levantamento de novos dados. O terceiro momento da realização da pesquisa em 

história oral promove a confecção do documento escrito, aquele que acolhe a 

transcrição das entrevistas. Geralmente, muito solitário, o processo se deu de maneira 

sofrida e desgastante. 

Apesar do prazer pelo rico aprendizado, o momento de escuta de todo universo 

de informações apanhadas exige muito do pesquisador. Concomitantemente, é o mesmo 

instante em que vamos estabelecer as relações com as teorias científicas referidas ao 

material levantado, embora sejam as entrevistas que suscitam as possíveis interações do 

conhecimento em questão. A etapa seguinte, de análise documental, pode ser vista, 

também como um prolongamento do momento anterior e até mesmo a própria 

confecção do documento, ou seja, o próprio texto escrito.  

Outra importante etapa é o arquivamento do material levantado, infelizmente 

uma questão delicada no que diz respeito ao cuidado e responsabilidade histórica, 

porque nem sempre as pesquisas são realizadas através de projetos que pensem esse 

aspecto de preservação do material levantado. Os programas de Pós-graduação, por 

exemplo, não têm um espaço climatizado de preservação audiovisual. Conserva-se 

apenas o material escrito das pesquisas prontas, e, com o tempo, essa memória também 

se perde. Isso nos lembra a última etapa dos passos da história oral, apresentada como a 

devolução social da pesquisa empreendida, porque  

 

Dizem respeito aos compromissos comunitários requeridos pela 
história oral que, sempre, deve prever o retorno ao grupo que a fez 
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gerar. Seja em forma de livro, exposição ou mesmo de doação dos 
documentos confeccionados, a devolução é capital (MEIHY; 
HOLANDA, 2013, p. 31).  

 

Creio que a minha contribuição intelectual possa promover desdobramentos para 

as futuras investigações teatrais sergipanas. Nesta pesquisa, o conhecimento construído 

sobre essa formação teatral afirma a história oral como uma metodologia de registro 

baseada nas experiências construídas pelos artistas sergipanos, promotores que são de 

um trabalho cênico de repercussão pública, mas ainda não observado como um sistema 

de circulação de saberes. Porque um dos elementos que fortaleceu a história oral foi o 

fato dela se colocar atrelada a necessidade do registro. E, “em certo sentido, é válido 

creditar à história oral um caráter revolucionário, pois ela se tornou razão de ser de fatos 

locais de interesses coletivos” (MEIHY; HOLANDA, 2013, p.105).  

 No Brasil, infelizmente, a história oral ainda trava uma luta polêmica sobre o 

seu devido lugar, principalmente porque ela ainda  

 

É uma promessa interna e externamente, prova-o a existência de 
grupos dinâmicos, organizados e criativos como, entre outros, os da 
Universidade Federal de Pernambuco, Brasília, Rio Grande do sul, 
Rio de Janeiro, Rondônia, Federal Fluminense, Estadual de Campinas, 
Bahia, PUC/SP. Na Bahia, destaque é dado a Universidade Estadual, 
que ostenta um programa exemplar de história oral voltada ao meio 
em que se inscreve (MEIHY; HOLANDA, 2013, p. 114-115). 

 

É pela história do outro que nós nos reconhecemos cidadãos. Portanto, dar 

visibilidade às histórias silenciadas também se inscreve como um processo de inclusão 

social no qual é possível observarmos a singularidade do outro. A história contada é a 

verdade do indivíduo, narrada, sobretudo porque na história oral se apresenta o “nós 

colaborativo” do processo. Cumprir o dever da memória permite a oportunidade do 

outro falar e do prazer narrativo dele contar as próprias histórias. Porque a história oral, 

a qual se preocupa com a experiência e não com a verdade, ao mediar formas, se 

apresenta como um recurso de produção que gera a feitura de um outro documento. E, 

seguramente, deve-se constituir de três funções da maior importância no âmbito da 

pesquisa qualitativa (em história oral): a possibilidade de criar políticas públicas de 

inserção, afirmar a democracia, através de atividades e interações dos sujeitos e o 

cuidado dos direitos humanos. 
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Por fim, o próximo capítulo, A cena teatral sergipana (com zoom sobre 

Aracaju): formação e prática artística abre a cortina de um passado teatral para 

contribuir com a cena teatral sergipana (com enfoque particular sobre Aracaju), 

compreendendo, especialmente, a tarefa educativa presente no contexto das cidades e no 

valor da memória como uma questão contemporânea. Optei por uma metodologia 

qualitativa, de acordo com as trajetórias de vida dos artistas teatrais, e, também, com a 

memória teatral inserida nesse quadro sócio-político. Inicialmente, à partir do olhar 

sobre a cidade e, só depois, sobre o sujeito e seu fazer teatral em Aracaju o que 

compreende as redes de criação teatral dessa cidade.  

A pesquisa aqui realizada é meu testemunho imbricado de oralidade e das 

narrativas dos artistas teatrais sergipanos. Ela se deu, eu estrangeira, quando percorri a 

cidade de Aracaju e conheci a cultura e a memória teatral. Portanto, aqui exponho as 

minhas percepções em recorte de uma grande colcha de retalhos que se chama teatro 

sergipano. Outros importantes trabalhos deverão vir à tona para que, de tal modo, seja 

possível garantirmos outros importantes aspectos em que se deu a produção teatral em 

Aracaju.  
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CAPÍTULO 3 - A CENA TEATRAL SERGIPANA (COM ZOOM SOB RE 
ARACAJU): FORMAÇÃO E PRÁTICA ARTÍSTICA  
 
  
 

Entre torres e favelas vejo a lua flutuar 
Vejo o mar bater nas pedras 

Da cidade onde chorei por você 
Foi-se a noite sertaneja que sonhei no estrangeiro 
Estilhaços de recordação onde eu nunca voltarei 

A cidade é uma serpente se não falha o meu repente eu vou só 
Toda cidade é uma lenda, lendas de ferro e cristal 

Ruas de luz e de penas, cenas de fogo e jornal 
Ee... oo... 

Vai batendo a velha noite no subúrbio da tristeza 
 E a madrugada sai num trem azul no céu 

Abrigando a luz da ilusão 
São olhares sem janela derramados na sarjeta 

Passarada, negra solidão, traficando a última visão 
As cidades são espelhos, tantos olhos, tantos olhos tão sós 

Toda cidade é uma lenda, lendas de ferro e cristal 
Ruas de luz e de penas, cenas de fogo e jornal 

Nas esquinas do deserto, as meninas são sereias 
Nas migalhas da televisão eu procuro por você 

São atlântidas concretas baseadas na pobreza 
Babilônias da desconstrução sob a lama dos meus pés 

As cidades são cometas, vão embora porque somos tão sós. 
 

 (Cidades e Lendas) 
                                                                                     Zé Ramalho. 

 
 

 

3.1 - A CIDADE DE ARACAJU E SUAS REDES DE CRIAÇÃO TEATRAL  

 

 

A tarefa educativa das Cidades se realiza também através do 
tratamento de sua memória e sua memória não apenas guarda, mas 
reproduz, estende, comunica-se às gerações que chegam. Seus 
museus, seus centros de cultura, de arte são a alma viva de ímpeto 
criador, dos sinais da aventura do espírito.  

(FREIRE, 1993, p. 24) 
 

 

Acredito que, até os anos de 1960, a cidade de Aracaju ainda podia ser vista em 

uma panorâmica cinematográfica paradisíaca. Eu a imagino numa perspectiva aérea, a 

partir do alto da Colina de Santo Antonio, no bairro de mesmo nome, onde tudo 
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começou. Depois, observo o seu movimento geográfico, descendo em direção ao Bairro 

Industrial, entre o Santo Antonio e o velho centro comercial, tendo em frente a 

península da Barra dos Coqueiros, antiga fazenda de cocos.  

Seguindo em direção à Praça Fausto Cardoso, meus olhos alcançam a Ponte do 

Imperador e os antigos casarios da Rua da Frente, também presentes por todos os 

logradouros do centro da capital, onde residia a classe média da cidade, tais como 

Pacatuba, Itabaiana, Propriá, Arauá, Capela, Itaporanga, Santa Luzia, Itabaianinha, entre 

outras, tão delicadamente erguidas, em meio ao tabuleiro arquitetônico que o projeto de 

sua construção planejou ao relocar a sede da capital do estado da histórica cidade de São 

Cristóvão para a recém instalada cidade de Aracaju, local para onde a cultura do estado 

migrou à sua maneira.  

Essa mudança da capital trouxe para a formação humana de sua gente um pouco 

da riqueza cultural de cada cidade do interior sergipano, conforme observa a performer 

sergipana Maycira Leão ao sinalizar que de fato 

 

Há uma conexão muito forte entre as cidades do interior e a sua 
capital Aracaju. Por ser muito pequena ela é a capital mas é um tipo 
de capital que você tem um contato com o interior o tempo inteiro, cê 
fala o tempo inteiro das festas do interior. Todo mundo que tá aqui na 
capital sempre vai para uma festa no interior à procura de forró, 
padroeira, esses eventos. Sempre tem uma festa que lhe abastece. As 
pessoas da capital têm alguém na família que veio do interior. Acho 
que tem uma conexão muito grande entre interior e capital (SILVA, 
2012)4.  

 

A bucólica imagem, predominantemente de relevo plano porque, em Aracaju, 

além do Morro do Urubu e da Colina de Santo Antonio, poucos montes são apurados, 

ainda acolheria as imediações da Avenida Barão de Maruim e, mais à frente o 

tradicional bairro de São José, espaço da elite social sergipana que tinha no bairro de 

Atalaia sua estação de veraneio.    

                                                           
4 SILVA, Maicyra Teles Leão e. Atriz, performer e professora de teatro. Nesta tese, a autora se referirá à 
artista através de seu nome artístico: Maycira Leão. Entrevista concedida em 26.03.2012.  
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Cruzando a Avenida Hermes Fontes, observamos o bairro de Cirurgia, um 

celeiro de manifestações culturais, que permitiram fruição artística em muitos cidadãos 

sergipanos e sua apreciação ocorre justamente sobre a importância do bairro para a 

cultura sergipana.  

Otagilson Vieira, ator e bonequeiro sergipano, nascido entre as ruas Riachuelo, 

Ribeirópolis e Riachão, revela suas lembranças, entre as décadas de 1960 a 1980, 

quando ainda era possível observar em sua comunidade, manifestações e atividades da 

arte popular, que faziam parte do entorno social do bairro, entre elas 

 

O oratório Festivo Nossa Senhora Auxiliadora ou o Oratório de Bebé, 
que eram escolas ligadas à igreja e ofereciam cinema, fanfarra e coral. 
No bairro de Cirurgia, haviam as festas juninas, natalinas (e as amigas 
secretas familiares), que se estendia, também para o carrossel da Praça 
Tobias Barreto e para os brinquedos na Praça da Catedral.  Porque no 
Natal, a cidade convergia para o parque, onde podíamos encontrar 
diversos brinquedos, as quermesses e as bandinhas. A vida cultural da 
cidade acontecia ali. Tínhamos, como morador do bairro, Mestre 
Euclides, líder do Guerreiro Treme Terra, uma brincadeira folclórica, 
uma história de conflitos e guerra. Tínhamos teatro dançado, que 
acontecia nas ruas do bairro. As escolas de samba já existiam na 
década de 30 e desapareceu com a chegada dos trios elétricos por 
interesses financeiros, mas o nosso carnaval tinha tradição própria, um 
reflexo e influência das escolas de samba do Rio. Em Aracaju 
tínhamos a Império Serrano, Império do Morro, porque algumas 
pessoas migraram do Rio e trouxeram essa influência. O Rasgadinho 
foi uma iniciativa tipicamente de Aracaju, porque foi criado a partir da 
ação das pessoas sem muitos poderes aquisitivos, que usavam 
qualquer roupa para brincar o carnaval. A cidade se ajuntava, cada um 
pegava um instrumento, um tambor, um reco-reco, um agogô e a 
população saía pela cidade, aqui e ali, bebendo cerveja e as crianças 
tomando suco de mangaba (VIEIRA, 2012)5. 

 

De um lado, Cirurgia se acha, ao lado da antiga “Suissa Braba”, um bairro “da 

pesada”, conforme me confidenciou o ator e pesquisador não formal, Severo 

D’Acelino6, pois é autodidata no contexto em pesquisa social, para se referir às origens 

culturais do local em que nasceu e onde ainda reside, no bairro do Arribé, atual Siqueira 

                                                           
5 VIEIRA, Otagilson Lima. Bonequeiro, ator e professor de teatro. Nesta tese, a autora se referirá ao 
artista através de seu nome artístico: Otagilson Vieira. Entrevista concedida em 06.03.2012. 
6 SANTOS, José Severo dos. Poeta, ficcionista, diretor de teatro, ator e produtor cultural. Nesta tese, a 
autora se referirá ao artista através de seu nome artístico: Severo D’Acelino. Entrevista concedida em 
18.08.2013.  
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Campos. A Suissa foi quase totalmente habitada por afrodescendentes e traz todas as 

questões de exclusão social sofrida por eles ao longo de suas trajetórias de vida. 

Contudo, D’Acelino pesquisa além dos muros da academia, especialmente sobre o afro-

sergipano, como ele faz questão de destacar. 

Do outro lado, vemos o bairro de Getúlio Vargas, que acolhe o antigo Areal do 

Morro da Caixa D’Água e a memória ancestral da comunidade da "Maloca", 

reconhecida, no ano de 2007, pela Fundação Cultural Palmares, como o primeiro 

quilombo em perímetro urbano de Aracaju. Trata-se de um ajuntamento social de 

habitantes oriundos, principalmente de negros escravos da região de Laranjeiras e que, 

posteriormente, recebeu diversos habitantes de Porto da Folha. 

Essa singularidade histórica me faz lembrar Mestre Euclides, laranjeirense, 

detentor de um conhecimento particular, a propósito da dança dramática do Guerreiro e 

que, ao ser indagado sobre seus fundamentos, revela seu pertencimento e a sua 

identidade cultural aprendida na oralidade de sua formação informal. 

 

 
Minha cidade, Laranjeiras. Uma coisa que eu reflito bem com ar puro, 
com uma imaginação singela. Eu sou Euclides Santana, da cidade de 
Laranjeiras, estado de Sergipe. Não tenho tanta cultura escrita, mas 
tenho religiosa. Eu fui formado na universidade do tempo e criado na 
margem do Cotiguiba.  Eu faço parte da alma da cidade de Laranjeiras 
(GREEB; MONTEIRO; DIAS, 2004, p. s/n). 

 

Berço cultural aracajuano, o bairro Getúlio Vargas abriga um imaginário 

artístico de grande importância para a história do teatro sergipano, especialmente com 

as presenças de Irmão e Tonho Baixinho, de Barrinhos e Joãozinho, das atrizes Walmir 

e Walkiria Sandes, de Erê e Nestor Braz e do movimento que se deu em seu entorno 

pela ação artístico-pedagógica do Centro de Criatividade e, no século passado, dos 

antigos ranchos carnavalescos, uma atividade de formação não formal.  

Próximo ao Oratório de Bebé e dos arredores do Hospital Cirurgia, notamos a 

Avenida Desembargador Maynard e, mais à frente, a Avenida Pedro Calazans, que faz 

contato com o antigo centro comercial da capital do estado de Sergipe, ainda ativo nos 

anos de 2015. E outra vez, trajetória acima, o nosso olhar se desloca em direção à 

benção de Santo Antonio, na sua Colina Sagrada. “Santo Antonio nos dê luz” se diz nos 
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ritos religiosos referidos ao santo católico, quando se pede a sua proteção e Aracaju é 

uma cidade que tem a sua devoção como tradição às origens da própria cidade. 

Clicada pela lente da minha subjetividade eis, a fotografia sobre a cidade de 

Aracaju, seu povo, suas possíveis lendas e histórias, suas redes de criação teatral, 

memória que os meus sentidos teimavam investigar e que eu ainda não tinha visualizado 

antes em seu devido contexto, porque não tinha os nomes, os dados, as vivências da 

memória dessas coisas. Foi através desse inquieto zoom sergipano que estabeleci uma 

relação com as pessoas e a cultura da cidade, especialmente quando eu constato, em 

meu interior, uma mobilização interna a propósito de como se deram as formações 

teatrais, ao longo do tempo teatral dessa cidade, sobretudo a partir da década de 1960. 

Seguramente, não há como reviver um período que nos antecede, mas eu posso 

pensar sobre essas coisas vividas e estabelecer uma relação de saberes com a cidade e 

com os sujeitos que viveram a experiência artística em Aracaju. Relação estabelecida 

entre mim, eles e as coisas do mundo. Isso me mobiliza, especialmente, porque me 

encanta imaginar onde se localizavam os espaços de cultura, onde aconteciam as redes 

de sociabilidade e quais os entornos da cultura teatral em Aracaju. Mas, também porque, 

além de me proporcionar o exercício da alteridade me possibilita exercitar o pensamento 

artístico e pedagógico, algo que me parece fundamental para refletir sobre a minha 

própria subjetividade e existência humana. 

Este espaço subjetivo se estabelece no imaginário cultural de todo sujeito social, 

principalmente em sua trajetória vivenciada e na relação que circula entre os lugares 

existentes, na trajetória entre o espaço da nossa casa até nossa escola, seu entorno social 

e na ação pedagógica do cotidiano escolar, quer seja formal, informal ou não formal 

(BENEVIDES, 2011). Portanto, é o contexto artístico-pedagógico que vai produzir o 

inventário histórico-cultural de “nossas aldeias”, como diz o poeta Fernando Pessoa.   

Porém, como se constrói a nossa leitura de mundo? Esta é uma questão que se 

apropria do conceitos de “cultura escolar” e “caixa preta”, cunhados por Dominique 

Julia. Segundo Felgueiras (2010), foi em 1993, durante a Conferência da ISCHE, em 

Lisboa, que o termo “cultura escolar” ficou cunhado como objeto de estudo para a 

História da Educação. Dominique Julia referia-se à “caixa negra” da escola, expressão 

que fez época na História como na Sociologia, para significar a opacidade mantida 

sobre a realidade escolar e o desconhecimento das práticas escolares nela desenvolvidas. 
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O panorama da relação de saberes entre todos nós fez sentido e em algum 

momento tomei a sua sugestão para adentrar a minha própria “caixa preta escolar” para 

pensar a trajetória da minha própria formação, porquanto inventário histórico da minha 

cultura escolar, uma vez parte da relação de saberes entre eu e a cidade, entre eu e as 

pessoas que habitaram aquele cenário social que eu vivi. Daquele tempo, emerge o 

espaço itiubense, em que eu habitei durante a minha infância, naquela mesma década de 

1960. Ou seja, cada um de nós possui um reservatório simbólico de situações e imagens 

arquivadas. Elas são construídas ao longo da nossa vida e, nos alimentam com um tipo 

de energia oriunda de uma memória vivida, que nos alicerça, que nos põe na cena 

cotidiana. Essa ideia pode ser observada no olhar sensível apresentado na perspectiva de 

uma formação cultural infantil, composta de significações e de afetos e que nos constitui 

como pessoa. Algo que se afasta da cultura apenas familiar e se coloca, também, em 

outros espaços de aprendizagens, tais como a cultura escolar dos pátios escolares no 

horário do recreio. Por exemplo, em meu recreio itiubense. 

 
   Após ter sido alfabetizada na casa onde nasci, na praça do vaqueiro, 

onde aconteciam as festividades em homenagem aos vaqueiros de 
minha terra, fui matriculada na Escola Góes Calmon onde permaneci 
por todo o curso primário. Todavia, como naquela ocasião minha 
escola iniciou obras de reforma, nos primeiros anos das séries iniciais 
frequentei uma sala de aula improvisada, que se instalou num depósito 
alugado na rua dos artistas. O depósito tinha duas salas e era lá que as 
professoras Irene Carolina da Silva (que foi minha professora desde os 
primeiros passos até o curso ginasial) e Mariana Simões ministravam 
suas aulas. Nossa sala era pequena e tinha muitos alunos, carteiras e 
cadeiras. Na hora do recreio não havia espaço para o lazer. Assim, 
meu recreio acontecia na própria rua dos artistas e seu entorno 
cultural. Espaço de subjetividade e significações.  Essa experiência 
encharcou-me de curiosidade pelo cotidiano daquelas pessoas. Eu 
queria compreender como funcionava o dia-a-dia daquela população 
de hábeis operários, aquele era um texto a ser lido. Cada logradouro 
acomodava um mestre popular, em seu ofício de ourives, funileiro, 
barbeiro; celeiro, relojoeiro, marceneiro; sapateiro e mascate. Havia 
muitos estabelecimentos comerciais: o depósito de mamona de 
Virgílio Rodrigues; a tenda de sapateiro de Tonho bombista, o bazar 
de aviamentos de dona Ricarda; o alambique de Joel Grande, próximo 
ao armazém de Elísio Ferreira, as bodegas de Adbon e Florzinho; o 
armazém de Alicio Pires, para onde, no final do ano letivo eu corria 
ávida pelos cadernos de férias, que traziam desenhos variados e 
adornados de areia prateada. Era aí dentro que eu guardava minhas 
tarefas escolares e provas de fim de ano, meu memorial simbólico. A 
rua dos artistas era uma espécie de Shopping a céu aberto, o meu 
espaço onírico, o grande barracão da minha escola estética, sobretudo 
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de adereços e cenografia, onde eu aprendi diversas coisas importantes 
sobre o teatro, observando aqueles artistas e sempre me relacionando 
com as suas vidas e sua arte e na interação com o mundo do teatro 
(BENEVIDES, 2011, p. s/n). 

 

De igual maneira, em se tratando de formação, especialmente informal e não 

formal, é particularmente interessante considerar a caixa preta de memórias relativas à 

civilização das cidades, porque elas nos falam de olhares múltiplos e nos ensinam sobre 

a poética das sensibilidades humanas, como vemos no depoimento do iluminador teatral 

Denys Leão, sobre aquela Aracaju dos anos de 1960.  

 
Aos 10 anos, no final dos anos de 1960, eu morava no bairro da 
Palestina, próximo a TV Sergipe, próximo ao Santo Antonio. Morava 
num sitio na Oliveira Martins.  Eram seis casas, a rua era de piçarra e 
não passava carro. Do Santo Antonio, o transporte era Kombi até 
descer próximo ao INSS, último ponto, eu caminhava até a Barão de 
Maruim, até chegar ao colégio. Não tinha ônibus na década de 1960, 
não tinha mais bonde, mas havia os trilhos. Chegando na Pedro 
Calazans já era periferia. Então, por exemplo, descendo a Pedro 
Calazans, para a Escola Técnica, ali, já era chamada Baixa Fria. Era 
deserto, tinha muito alagado, não tinha muita gente morando por lá 
não. Tinha Atalaia, a praia. Não tinha muita movimentação noturna. 
Era praia durante o dia, até três, quatro horas da tarde, porque depois 
já era perigoso ficar lá, era deserto e praça. A praça Fausto Cardoso, 
onde todo mundo se encontrava, tinha a retreta, ficava todo mundo lá, 
tinha uma bandinha até as oito horas da noite. A Rua da Frente era um 
lugar de prostituição, quando mais tarde. O bairro de Cirurgia era 
periferia, inclusive era um bairro negro, um quilombo. O Pessoal 
chamava a área da Caixa d’Água de Quilombo, ali onde tem o Centro 
de Criatividade, porque era lá onde os negros de Aracaju tinham se 
instalado. O pessoal mais pobre de uma classe menos favorecida, 
então foi ficando mais afastados. Porquê, da Pedro Calazans pra cá 
onde estamos agora, no Edifício Futuro, aqui no Centro, a Pedro 
Calazans era uma avenida que unificou lá, depois do asfalto, na 
década de 1970 (LEÃO, 2012) 7 
 

 
O jornalista Antônio do Amaral Cavalcante, filho de José Cavalcante Lima e 

Corina Hora Amaral, nasceu na cidade de Simão Dias, Sergipe, em 11 de julho de 1946. 

Seu assentamento me serve para dar valor a seu apreço pela sua terra e sua gente, como 

um prolongamento do afeto familiar, desde que aterrissou na cidade de Aracaju, em 

                                                           
7 LEÃO, Denys Silva.  Iluminador, músico, professor de teatro e produtor cultural. Nesta tese, a autora se 
referirá ao artista através de seu nome artístico:  Denys Leão. Entrevista concedida em 12.03.2012. 
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1964, terminado o curso secundário do ginásio, como se chamava antigamente, vindo a 

prosseguir os estudos do segundo grau na capital do estado.  

Mesmo já tendo exercido algumas produções culturais, em sua terra natal, 

Cavalcante ainda vivia um tempo de adaptação espacial em Aracaju e, seguramente, 

buscava algum conhecimento social e um ingresso no meio artístico. Em sua chegada, 

naquela ocasião, percebeu Aracaju como uma cidade pequena, ressaltando que 

 
Evidentemente ainda o é, mas era uma cidade aconchegante que eu já 
conhecia, de alguma vezes que já vim aqui. No meu caso, como eu 
exercia na cidade de Simão Dias, uma certa liderança ginasiano, como 
presidente de grêmio, e já fazia produções culturais, e já escrevia 
alguma coisa, é, eu... eu passei por um tempo de adaptação em Aracaju, 
porque conhecia pouca gente, e não tinha nem um ingresso no meio 
artístico. Fisicamente, a cidade ia do mercado ao São José, ao iate clube. 
Quando eu cheguei, não havia a Atalaia, por exemplo. Era um bairro 
muito distante, era uma aventura ir-se até a Atalaia. Não era área de 
lazer da cidade, de modo que isso por um lado era benéfico, porque as 
pessoas se encontravam com muita facilidade, os locais de lazer, e de 
convivência social, eram praticamente os mesmos, para todas as classes, 
né? A gente tinha os clubes sociais, o Iate Clube, a Associação Atlética, 
o Cotiguiba, o Vasco Esporte Clube, que eram os locais de lazer, mas 
propriamente de festas, não é? E o Parque Teófilo Dantas e os passeios 
na Rua da Frente, era isso o que a cidade oferecia (CAVALCANTE, 
2013)8. 

 

Apenas no final da década de 1950 e nos anos de 1960, portanto, Aracaju, 

passou a ter uma produção artística mais efetiva, porque até então, ainda que tenham 

existido organizações teatrais em Sergipe, a despeito da “São Salvador”, estabelecida na 

Rua Aurora, hoje Avenida Rio Branco e a “União”, localizada na Rua Pacatuba. 

Durante o período que precedeu os anos de 1950, o panorama teatral sergipano era 

quase que totalmente constituído por companhias oriundas de outras localidades e as 

peças que se apresentavam na cidade, sobretudo no Cine-Teatro Rio Branco, de 

propriedade dos irmãos Juca e Paulo Barreto. 

Cavalcante conta que, em Aracaju, havia (e sempre houve), grupos muito 

interessantes, voltados para a rede de sociabilidade de seus pares, sobretudo a Sociedade 

                                                           
8 CAVALCANTE, Antonio do Amaral. Poeta, jornalista, ator, produtor cultural.  Nesta tese, a autora se 
referirá ao artista através de seu nome artístico: Amaral Cavalcante. Entrevista concedida em 20.08.2013. 
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de Cultura Artística de Sergipe, que foi um dos mais importantes espaços de cultura na 

capital do estado de Sergipe. Entretanto, ele sinaliza que, na década de 1960 

 

O governo do estado não tinha entidade que cuidasse especificamente 
da área cultural. Havia um departamento, na Secretaria de Educação, 
que tratava de cultura, mas uma coisa sem ousadia e sem nenhum 
programa. A Sociedade de Cultura Artística de Sergipe/SCAS, portanto, 
foi criada por um grupo de pessoas, entre elas Zé Carlos Teixeira, Felte 
Bezerra e etc, como a grande identidade cultural que trazia e trouxe, um 
elenco de grandes espetáculos, não é? Grandes espetáculos de nível 
internacional e nível nacional, que se apresentavam pelo Brasil, 
patrocinados pelo Ministério do Exterior, que vinham, praticamente 
com as despesas pagas, e ocorre que iniciavam sempre as temporadas 
do Brasil por Sergipe. A SCAS, como aliás a Sociedade Cultura 
Artística, em vários estados, estava encarregada de dar recepção a esses 
grupos e promover os espetáculos. Esses espetáculos eram realizados no 
Teatro Atheneu e reunia toda a sociedade sergipana que corria ao teatro 
para assistir grandes espetáculos, digo assim, os grandes Meninos 
Cantores de Viena, grande balés, né? Excursionados e patrocinados 
pelo Governo Federal. Havia o ingresso, mas era simbólico, não se 
cobrava ingresso, não. A SCAS tinha associados e esses associados 
tinham direito a dois ingressos. Porém, a SCAS tinha um número muito 
grande de pessoas. Toda classe média e classe alta era sócio da SCAS, 
pagavam mensalidade e tinham mensalmente um espetáculo ou um 
concertista ou uma orquestra. Grandes orquestras vieram para Aracaju, 
de música erudita, basicamente erudita e grandes espetáculos de dança e 
de teatro. Era a SCAS quem fazia esse trabalho e não havia, por parte 
do governo, nenhuma interferência nesse quesito (CAVALCANTE, 
2013). 

 
 

3.1.1 Sociedade de cultura artística de Sergipe/SCAS 

  

 

Cavalcante explica que a Aracaju dos anos de 1960 o recebeu ávido pelas 

novidades da capital e do mundo e que, naquela ocasião, ainda não se falava em 

secretarias municipais ou estaduais de cultura, uma vez que o governo não tinha, 

precisamente, uma entidade que cuidasse da área cultural e das artes em geral. É fato 

que havia um departamento, na Secretaria de Educação, que tratava da cultura, mas não 

havia um orçamento planejado para esse fim e sua ação era, quase majoritariamente, 

burocrática.  
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Eis que surge, naquela década de 1960, a Sociedade de Cultura Artística de 

Sergipe/SCAS, associação já pesquisada por Miriam Vieira dos Santos (2002). A SCAS 

foi uma entidade que teve, entre outras funções, a formação de atores, sobretudo nos 

anos de 1960. Com sede instalada na Rua São Cristóvão, agregava a sociedade civil, 

profissionais liberais, professores, jornalistas, advogados, engenheiros e comerciantes, 

pois que a urbe buscava prosperar, agregando cultura ao seu cotidiano social, 

promovendo a produção teatral na cidade, e, consequentemente gerando formações 

teatrais em seus sujeitos sociais.  

É preciso considerar as idas e vindas das narrativas dos sujeitos, uma vez que a 

memória não é linear e, em determinados momentos, somos capturados a adentrar em 

outros momentos históricos, sem uma preocupação radical a respeito de um marco 

teórico pré-definido. A SCAS, portanto, idealizada por Felte Bezerra e presidida por 

José Carlos Teixeira, desde seus primórdios, foi uma agenciadora artística da produção 

cultural em Aracaju, inicialmente promovendo eventos musicais e, posteriormente, 

agregando o teatro e a dança.  Na década de 1960, era essa a grande identidade cultural 

da elite sergipana e sua ação artística, de acordo com Amaral Cavalcante, porque, de 

fato, não existia nenhum órgão de cultura oficial. Era a SCAS quem conduzia o 

movimento cultural da cidade, e aqui não estamos nos referindo à periferia cultural. 

Seguramente, havia uma cultura entre esses sujeitos sergipanos, porém é preciso 

considerar a SCAS como uma grande referência de formação teatral, em Aracaju. 

O historiador Luís Antonio Barreto ressalta que a SCAS 

 

Deu a Sergipe um movimento artístico e elevou a qualidade artística, 
sob os aplausos das plateias que frequentaram, no Ateneu, no Rio 
Branco, noutros espaços, as grandes estreias, as visitas e temporadas, 
as apresentações de músicos do Brasil e do mundo, e as peças do 
TECA/Teatro de Cultura Artística. João Costa tinha um papel 
relevante, ao lado do gigante José Carlos Teixeira, cuja alma cultural 
garantiu anos de fina arte (BARRETO, 2011, p. s/n). 
 

 
É importante ressaltar a significante parceria entre José Carlos Teixeira e João 

Costa e suas relações com a SCAS, o TECA e a cultura sergipana, de um modo geral. 

Teixeira, mais erudito e mais devotado a uma carreira política, e Costa, mesclando o 

gosto refinado das letras com as expressões culturais de sua terra. Eles deverão ser 

sempre lembrados pelo que construíram para a sociedade sergipana, especialmente, mas 
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também como cidadãos brasileiros, que embora, tenham existido em algum ponto 

geográfico sergipano, estiveram conectados com o mundo do seu tempo. Por isso, 

mereceram um olhar mais cuidadoso como relicários sergipanos. Serão melhor vistos no 

quarto capítulo desta tese. No entanto, antecipadamente, trago a memória da atriz 

Valkíria Sandes para rebuscar a presença de João Costa, e apresentá-lo como uma 

importante presença na educação sergipana e na cena teatral da cidade e do estado. 

 
 

Ah, Prof. João Costa era uma pessoa maravilhosa, ele foi meu 
professor de francês e professor de português de Valmir, na Escola 
Normal. Ele tinha muito humor e era um amor na sala de aula com a 
gente. Chegava junto da gente e dizia, mademoiselle. Ele parecia com 
um ator americano e eu nem sabia que ele fazia teatro. Depois, eu tive 
uma breve experiência em contracenar com ele, numa peça da SCAS, 
sendo meu marido. Era muito bom, ele era muito divertido e ajudava a 
gente. Eu achava a voz dele muito linda, o cabelo dele era lindo e ele 
era alto, forte, um tipo bonito (SÁ, 2013)9. 
 
 
 

3.1.2 O teatro da cultura artística /TECA 

 

 

Na década de 1960, a SCAS já possuía o seu Teatro de Cultura Artística/TECA, 

responsável pelas memoráveis montagens de textos de Oduvaldo Viana Filho, o 

Vianinha, Tennessee Williams e Gianfrancesco Guarnieri. Eles montaram Eles Não 

Usam Black-Tie, do italiano marxista e Fala Comigo Doce como a Chuva, de Williams. 

Liderado pela batuta cênica do ator, diretor teatral João Costa e professor da Faculdade 

de Letras, da Universidade Federal de Sergipe/UFS, o Grupo Teatral da Cultura 

Artística/TECA era constituído por pessoas que pertenciam a uma classe social 

economicamente mais favorecida, entre eles, professores universitários, políticos e 

empresários.  

 João Costa, Tereza Prado, Aglaé D’Ávila Fontes, Clodoaldo Alencar, Hunald 

Alencar, Joaquim Filho, Antonio Rocha, Tereza Prado, João Ribeiro do Bonfim, o 

Ribeirinho e Francisco Carlos Varela, “eram esses os atores da época e eram muito bons 

                                                           
9 SÁ, Valkíria Sandes de. Atriz, maquiadora e professora de teatro. Nesta tese, a autora se referirá à artista 
através de seu nome artístico: Valkíria Sandes. Entrevista concedida em 23.11.2013. 
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e produziram aqui grandes espetáculos, o portfólio deles é bem nutrido, eram 

espetáculos de excelente qualidade, montados no Teatro Atheneu” (CAVALCANTE, 

2013). Para ele, durante o seu tempo de existência, o teatro sergipano era fortemente 

marcado pelo Grupo de Teatro da SCAS, TECA, que trabalhava na concepção do teatro 

de palco italiano e, seguramente, incitou a formação de plateia artística para seus 

eventos e, também, o surgimento de outros grupos teatrais. 

O grupo produziu a montagem teatral Recital sem Opus, com roteiro de João 

Costa, a partir de uma coletânea de textos variados, com ênfase em um discurso 

panfletário, político, bem adequado aos dias tormentosos que o Brasil viveu na década 

de 1960. Fez temporada, na capital e no interior, e conquistou prêmios na Paraíba e no 

Rio de Janeiro, no último festival promovido por Pascoal Carlos Magno, bacharel em 

direito, jornalista e embaixador que promovia caravanas culturais, com apresentação de 

peças e palestras, por todo o Brasil. “Magno tinha imenso respeito pelos Grupos 

Teatrais Amadores e, sempre dizia “nunca menospreze os atores amadores, porque 

amador é quem ama, fazer teatro amador é fazer pelo amor. É bom ter sindicato, mas é 

bom ser amador” (ALENCAR, 2013)10, conforme lembra Hunald Alencar. 

 Por outro lado, Amaral Cavalcante lembra que o  

 
Professor João Costa era um diretor de teatro, entendidíssimo em teatro, 
uma cultura enorme, uma pessoa muito interessante. Foi ele, que ao 
presidir a SCAS, criou e dirigiu o Grupo de Teatro da SCAS, nos 
fazendo participar, no Rio de Janeiro, do Festival Nacional de Teatro 
Amador, com uma peça adulta, Recital sem Opus, integrada por Luíz 
Antônio Barreto, Orlando Vieira, João Costa, Joaquim Filho e A Volta 
do Camaleão Alface, de Maria Clara Machado, que eu tomei parte. O 
festival, produzido Pascoal Carlos Magno, um grande incentivador da 
cultura sergipana, embaixador, então, uma figura na história do Brasil, 
na história do teatro brasileiro. Nós fomos de ônibus, tal, uma viagem 
terrível, porém muito gostosa, e ficamos lá hospedados na AMAB, uma 
escola, que todo mundo se hospedou. O Recital sem Opus ganhou o 
festival, no segundo lugar e ainda ganhou o prêmio de crítica ou foi de 
público, uma coisa assim. Foi um sucesso enorme, mas como era peça 
política talvez não tivesse sido possível dar a ele, a premiação. Talvez o 
Antunes Filho tenha ganhado, com o Cordão Encanado, de um grande 

                                                           
10 ALENCAR, Hunald Fontes de. Poeta, dramaturgo, diretor de teatro, ator e professor de teatro. Nesta 
tese, a autora se referirá ao artista através de seu nome artístico: Hunald Alencar. Entrevista concedida em 
28.09.2013. 
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diretor de teatro nacional, mas nordestino, de pernambucano. Mas a 
peça infantil, nós apresentamos, como teatro de rua, em uma rua de 
Copacabana, eles nunca tinha visto aquilo, isso muito antes de Amir 
Haddad (CAVALCANTE, 2013). 
 

Definitivamente, a SCAS contribuiu para a formação teatral sergipana, uma vez 

que em tempos de poucas opções, era a SCAS um importante espaço em que o universo 

teatral circulava naqueles anos de 1960 e 1970, quando ainda não havia Escola de 

Teatro em Aracaju e as pessoas aprendiam a fazer teatro observando, perguntando e 

praticando.  A própria passagem do Dzi Croquetes por Aracaju, nos anos de 1970, foi 

articulada pela SCAS, sob a coordenação do Secretário Exclusivo, Amaral Cavalcante, 

que tomou posse no cargo na gestão do presidente João Augusto Gama. A tarefa 

administrativa pretendia escolher e acolher os espetáculos que seriam apresentados na 

cidade, “desde companhias iniciantes e malucas” (CAVALCANTE, 2013), todas vieram a 

Sergipe. Naquele período, havia o hábito das chamadas grandes peças se apresentarem 

pelo território nacional.  

 
Coisa que não se faz mais, uma companhia. Por exemplo Fernanda 
Montenegro não vem, as companhias e a maioria das produções ficam 
nas cidades ricas, de Rio e São Paulo. Antigamente não era assim, 
Fernanda vinha, Bibi Ferreira vinha, Procópio Ferreira vinha. Procópio 
Ferreira vinha, tá entendendo? Vinha com seus espetáculos. Nós 
trouxemos Zé Celso Martinez, nós trouxemos o Eduardo Dussek, o 
Skank. O primeiro show do Skank foi aqui. Quer dizer, aquilo tudo não 
é novidade pra gente, e entre tantos espetáculos um desses espetáculos 
foi o apresentado pelos Dzi Croquetes. Agora você imagine o que 
causou esse espetáculo belíssimo, em Aracaju, né? Se apresentaram 
duas noite, casa literalmente cheia, eles tiveram apoio da SCAS, 
hospedagem, uma parte do cachê, pagamento do teatro e exploraram 
bilheteria. O sócio da SCAS teve uma diminuição, pagava a metade. 
Mas, eles adoraram Aracaju e nós ao espetáculo, visualmente belíssimo, 
né? Belíssimo, bonito, colorido e musical (CAVALCANTE, 2013).   

 
 
3.1.3 A boemia e a contracultura aracajuana 

 

 

 As lembranças de Amaral Cavalcante nos antenam para algo que, de fato, 

marcou aquelas gerações, porque uma importante relação se estabeleceu entre o pessoal 

do Dzi, que estava excursionando pelo Brasil, em pleno gozo daquele sucesso, imediato, 
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e a casa de Cavalcante, um espaço alternativo, logo atraído pelo grupo, que por lá 

permaneceu por alguns dias. Aracaju vivia as manifestações culturais de um tempo de 

contracultura brasileira, como vemos no depoimento de Cavalcante. 

 

Eu morava com Erê e eu tinha uma casa na Rua Luís Chagas, uma 
casinha de pescador, e eles ficaram no hotel, mas era lá em casa onde 
tudo se passava, né? Eles iam pra lá, porque lá, o pessoal daqui também 
ia toda pra lá. Nessa casa a gente teve vários encontros 
interessantíssimos, e essa interação, quer dizer, veja, o artista não ia pra 
o, vamos dizer, pra o bar, o armazém, pra o restaurante, não. Iam pra 
casa do Amaral e do Erê, se encontrar com a rapaziada toda da cidade. 
E isso era uma coisa muito produtiva, da cidade, tá entendendo? Não é 
só produzir, por exemplo, o Balé Stagium, que era muito amigo nosso, 
vários desses artistas globais, né? Inclusive quando vinham para 
Aracaju era para minha casa que eles vinham e de lá a gente saía para 
algum bar. Podia ser o Cio da Terra, um bar muito maluco, ou o 
Barbudos, que detém a história da boemia lisérgica sergipana e era 
quartel general do pessoal do Folha da Praia, ou o Lumiar, que era um 
bar que era também muito maluco, e o Panela da Arte, todos instalados 
em Atalaia. Esses bares já foram criados por essa turma, porque nós 
éramos muitos, nós estávamos nas ruas, hoje nós estamos em casa. 
Naquele tempo nós estávamos, literalmente, nas ruas, e a gente tinha 
que beber em algum lugar. Mas, então, a casa era muito doida e nela a 
gente interagia, vinham grupos para o Festival de São Cristóvão e eles 
passavam uma horinha lá em casa, interagia. Quer dizer que aquela era 
uma casa que você entrava e você saia, era uma casa que não tinha 
móvel e não tinha nada, era apenas um colchão no chão e tamborete. 
Mas, aquela casa era muito agradável, muito bonitinha e muito astral, o 
astral muito alto, e todo mundo andava, havia interação 
(CAVALCANTE, 2013). 

 

Eram os Anos de 1970, os encontros dos artistas e intelectuais mais antenados 

com o movimento da contracultura se davam em espaços mais libertários, e é 

interessante, a partir desse olhar de Amaral Cavalcante, publicado em seu facebook, 

conhecermos um período emblemático para a formação cultural de uma geração que 

viveu a vigilância da ditadura militar, na perspectiva da alma cultural aracajuana de 

então. 

 

Tenho alguma lembrança do Bar Lumiar. Ficava lá pra dentro da 
Atalaia, ao pé de uma ladeira íngreme, despovoada, que poucos 
ousavam escalar. Fim de mundo só permitido a quem sabia onde a 
curtição se escondia, quer dizer: nós todos, os macrobióticos, 
empanturrados de arroz integral e grão de bico, mas ainda bêbados do 
cuba-libre que nos anestesiava, parávamos por lá. Uma parada que se 
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nos prestava muito bem naqueles confusos idos, quando bastava um 
público qualquer e um tiquinho só de aceitação para a satisfação do 
nosso ego. A casa tinha muro de comungol delimitando o pedaço, mas 
eram baixinhos, facilmente galgáveis. Jardins extensos e avarandados 
nos quatro lados, que o dono enchera de mesas e caqueiros para 
acomodar a moçada moderna, o público pagante que adorava conviver 
com os alternativos. Os alternativos éramos nós, os artistas - a mais 
interessante maluquice dos Aracajus, nos anos setenta. Era um lugar 
pretensamente chic onde um quebrado qualquer, trepado no muro com 
uma cerveja quente e, sequer, algum dinheiro pra repeti-la, tinha 
permissão de ficar enfeitando a casa, como atração. O barato da Atalaia 
já não era o coqueiro postal, nem os coloridos casebres dos pescadores, 
nem caranguejos descomunais com garras enormes quebradas por 
turistas nos bares da orla. Era o folclore cedendo moda aos estranhos 
poetas que intrigavam a cidade: cabeleiras ao vento, panos mínimos 
cobrindo excitações explícitas, um circo de possibilidades estéticas e 
permissividades afetivas. Belas crianças loucas anunciando a 
maravilhosa era de Aquárius. Muito doidos, pois sim... como 
costumávamos ser os poetas de então. Curtimos uma maluquice 
engraçada, trepados no muro do Lumiar. Depois, ficou fácil ao Cio da 
Terra aparecer. Já bem pra cá, perto do mar, Fitti abriu um bar diferente 
- o Cio da Terra era nosso! Lá estavam Erê, em libertárias 
performances, Joubert, o artista completo da nossa geração, Ilma Fontes 
- mãezona de todos nós - e os melhores fotógrafos, poetas, dançarinos, 
atores sem palco, as mais belas figuras que Aracaju tinha a oferecer. No 
Cio da Terra, consultávamos o I Chig declamando Omar Kayan e 
ouvíamos Ravi Shankar em posição de Lótus. Caetano e Gil, Ednardo e 
Belchior, Raul Seixas nem se fala, mas era Iansã que nos perfumava a 
noite e meu pai Oxalá, o nosso guia. O Cio da Terra retornou à aldeia 
um certo sincretismo perdido que a minha geração restaurou. A 
inusitada incursão oriental nos revelara o caminho das pedras: a poesia 
tropical, deslumbrante e colorida, era mais velha que os Pedro Alvares 
Cabral que nos acinzentavam a história. Soubemos, então, os Hippies e 
Beatniks, que o mundo era mesmo redondo e que a nossa arte podia ir 
além das geografias. A luz no Cio era pouquinha, que o brilho maior 
teria que ser o nosso. Os frequentes - que já chegavam ligados – eram 
somente os permitidos. E o papo, ora meu Deus, sempre em torno da 
mais interessante novidade: de Andy Warhol a Debret, de Oscar Wilde 
a Jean Genet, e, se faltasse viagem, Jean Paul Sarte na veia. No Cio da 
Terra estávamos expostos a um turbilhão de possibilidades estéticas e a 
arte era moeda corrente. A preciosa maluquice, também. De uma 
noitada lá, eu lembro bem: em homenagem a Eric Clapton, o bailarino 
Erê resolveu aparecer envolto em parcas peles, encarnando um 
majestoso Guaxinim, decidido a incluir na programação do bar o blues 
reinante em nosso quintal. Inaugurava Erê uma coreografia nova, felina, 
refazendo-se em formas e lubricidade. Ora gemendo um coito, ora 
acendendo estrelas sem parar, sempre excitante e belo, até que o bar se 
desfizesse numa madrugada improvável, todos roendo a parede do 
vizinho, os olhos cheios de noturnidades, fartos do confinamento que o 
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próprio bar nos impunha. Acabamos no mar. Lindos, bêbados e nus 
(CAVALCANTE, 2013). 

 
Desde os anos de 1960, aliás, podemos registrar, conforme Cavalcante, ao modo 

da Boate Anjo Azul, em Salvador, Bahia, a existência de “antigos cabarés, onde a arte 

existia, onde as pessoas se encontravam, o povo mais rico e tal, e ali assistiam a 

apresentações de dança, engolidor de fogo, bailarinas e pequenos esquetes teatrais”. 

(Entrevista concedida em 20.08.2013). Sua fala vai encontrar eco na história da 

prostituição, em particular, com o advento da monogamia, pois, nesse conjuntura 

 
Os administradores das cidades da antiguidade criaram casas de 
prostituição, monopólio do Estado, onde mulheres escravas se 
entregam aos homens. Dessa organização, surgiram três grupos de 
Servas de Vênus, tais como, as dicteríades, desprezadas escravas dos 
bordéis, que pagavam pesados tributos, denominados de pornikotelos, 
sobre o que lucrassem e que eram subordinadas a funcionários de 
baixa categoria. As aulétrides, tocadoras de flauta e dançarinas, que se 
apresentavam por ocasião dos banquetes, festas e solenidades, mas 
que não sofriam um regulamento tão rigoroso, pois eram vistas com 
simpatia, pelos seus dotes artísticos, apesar de funcionarem como 
auxiliares das dicteríades. E, finalmente, as hetairas, consideradas 
como rainhas, que além dos dotes físicos, possuíam dotes intelectuais 
que as permitiam desempenhar papel de relevo na cultura helênica, 
introduzindo-se nos rituais teatrais e no mercado, pois no período 
áureo da cultura ateniense, as outras mulheres, as virgens e as 
matronas, permaneciam em seus respectivos aposentos femininos 
(BENEVIDES, 2006, p.96). 
 
 

Além da área do bairro de Atalaia, no centro da cidade de Aracaju, nas 

proximidades da rodoviária velha, também havia outros bares para onde convergiam os 

artistas e os chamados alternativos aracajuanos. Entre eles, sua memória destaca o Bar 

315, “que foi o bar da minha geração, nós madrugávamos e que, invariavelmente 

fechava as quatro, cinco horas da manhã, mas as pessoas saíam do Iate Clube, iam e pra 

lá de vestido longo, paletó, tá entendendo, porque lá estavam os artistas” 

(CAVALCANTE, 2013), sinaliza, recordando que o 315, “com aquela luz azul, 

parecendo um aquário, aquela coisa surrealista, era de propriedade de Augusto, bonitão, 

muito louco, que contava com a presença do cozinheiro Bete Davis” (CAVALCANTE, 

2013)  
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Interessante mesmo é notar que, em Sergipe, “sempre aconteceu, nesses tempos 

que estou falando, uma mistura, quer dizer, sempre houve pessoas da sociedade 

frequentando esses ambientes” (CAVALCANTE, 2013), comemora, trazendo ainda a 

lembrança do Bar do Pinto, “estritamente importante, que já desapareceu mas, que eu 

tenho uma crônica sobre ele” (CAVALCANTE, 2013), considerando, ainda , na mesma 

entrevista, que os bares do Baixo Barão “foi uma invenção que não durou muito, eu não 

frequentava, não gostava muito não, porque o povo era bem vestidinho, muito 

perfumado, não era ambiente de artista, era de jovem universitário, mas era um 

ambiente mais careta” (CAVALCANTE, 2013). No entanto, para ele, o Gosto Gostoso, 

era um ambiente mais político e mais interessante. 

Os artistas e a boemia dos anos de 1970 se encontravam, também: no Instituto 

Histórico e Geográfico; no Cacique Chá; no Redendê, que ficava no Centro do Turista e 

na Yara, onde era possível encontrar Eurico Luis, artista plástico; Macaô e João 

Sapateiro, de Laranjeiras, que eram poetas; os atores Aglaé Fontes e Clodoaldo Alencar, 

Vieira Neto, Valfram de Brito e muitos outros. Estes locais se constituem em espaços de 

memória cultural e merecerem um olhar investigativo por parte de pesquisadores que 

tenham o compromisso político de registrar a história das cidades.  

 

  

3.1.4 Rádio cultura 

 

 

Além dos já citados ambientes aracajuanos, outros, também promoveram 

atividades culturais contribuindo, assim para a formação entre os seus sujeitos. Entre 

elas, ainda no final da década de 1960, Aglaé Fontes se uniu a Clodoaldo Alencar, seu 

companheiro de vida e arte, que, na ocasião, pertencia ao Teatro Amador de Sergipe e, 

ao agregarem o elenco do referido grupo teatral, Hunald e Leonardo Alencar e, ainda 

Ribeirinho, Lucinha Fontes e a própria Aglaé Fontes, aos alunos da Escolinha de 

Música, de propriedade de Aglaé Fontes, entre eles, Clara Angélica, Maria das Graças, 

Nadja, Janice Sales, desenvolveram um relevante trabalho artístico na Rádio Cultura de 

Sergipe. O convite veio de Dom José Vicente Távora, que convidou Aglaé Fontes para 
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apresentar um programa infantil na Rádio Cultura, intitulado Gato de Botas, onde ela 

escrevia o roteiro e que se apresentava três vezes por semana. Fontes explica que  

 

Alencar foi fazer teatro fora daqui, na Rádio Nacional, pra poder 
trabalhar na Rádio Cultura e, como eles eram envolvidos com o teatro, 
terminaram criando, dentro da Rádio Cultura, a Rádio Novela, e aí, 
minha filha, foi uma coisa assim, uma época de grande ascensão 
cultural do estado que não teve mais, por que se montava tudo. O 
Tempo e o Vento, se montou como é o nome, O Espantalho de 
Remire, oh, mas menino se fez coisas lindas na Rádio Cultura como 
rádio novela. Essa efervescência do Grupo Teatro Amador com a 
Rádio Cultura, e aí, consequentemente, eu criei um teatro infantil com 
meus alunos da Escolinha de Música, que nasceu com os meninos 
maiores, as meninas de 10 anos e 12, que já apresentavam o programa 
na Rádio Cultura e já tinha desenvoltura de trabalhar com radionovela. 
Sim, mas eu pulei uma coisa: nesse tempo da rádio cultura, a gente 
criou o Grupo Teatral Gato de Botas/TGB, que era o nome do meu 
programa de rádio, que era teatro, com a junção dos meus alunos com 
o pessoal do Grupo de Teatro Amador (FONTES, 2013)11. 
 
 

Com o fechamento da Escolinha de Música, por conta do ingresso de Aglaé 

Fontes como professora da UFS, “esse TGB acabou e se transformou no Grupo Teatral 

Expressionista, que era assim uma mistura de teatro com jogralesca, sabe como é?” 

(FONTES, 2013), explica ela, revelando, além disso, que o grupo era constituído por 

“Maria das Graças Barreto, Janice Salles, Ilma, Donald, meu Deus do céu...” (FONTES, 

2013), emociona-se com as lembranças trazidas. Sentimentos que lhe fazem recordar de 

outra circunstância vivida pelo grupo, quando 

 

Comecei a jogar nesse Grupo Teatral Expressionista, as questões da 
cultura popular e, aí, foi quando 1964 veio, quase que me acaba né, 
por que eu trabalhava com que, com a cultura popular, tanto eu quanto 
Alencar. Então, Alencar foi perseguido e preso mesmo, foi preso duas 
vezes, depois não acharam nada e a conclusão do inquérito dele é que 
ele contratava grupos e valorizava grupos da cultura popular. Imagine, 
esse foi o grande pecado, né? Que ele não era ligado a partido 
comunista, nem nada, era de esquerda era, como todo mundo era nessa 

                                                           
11 FONTES, Aglaé d’Avila. Dramaturga, diretora de teatro, atriz, professora e produtora cultural. Nesta 
tese, a autora se referirá à professora através de seu nome artístico: Aglaé Fontes. Entrevista concedida 
em 17.09.2013. 
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época, todo mundo era, por que eram aqueles que queriam 
revolucionar o mundo, que queriam, né? (FONTES, 2013). 
  
 

Fontes revela que ao chegar à universidade, como professora, reencontra aqueles 

seus alunos da Escolinha de Música, agora universitários, mas que  

 

Tinham tomado parte no Grupo Teatral Expressionista, aí um deles 
disse: ‘que tal se a gente voltasse a desenvolver um trabalho de teatro 
na universidade? ‘Claro que eu topei né? Aí foi onde foi criado 
oficiosamente o grupo, que ficou constituído, além dela própria e 
Clodoaldo Alencar, o diretor cênico do grupo, também os atores 
Bosco Seabra e Maria Antonieta (FONTES, 2013).  
 
 

Além da emissora sergipana, a parceria de Aglaé e Alencar também floresceu 

em diversas e memoráveis produções cênicas, entre elas Eles não usam black-tie, um 

marco na cena teatral sergipana, em plena ditadura militar brasileira. Inclusive tendo 

sido a primeira vez que um grupo teatral teve a direção de um encenador contratado 

para este fim. A montagem teatral foi patrocinada por empréstimo bancário do próprio 

grupo, uma vez que, naquela ocasião, ainda não havia a ideia de políticas públicas 

visando à produção teatral e as pessoas acabavam bancando seus espetáculos teatrais. 

O ator e dramaturgo sergipano Hunald Alencar lembra que após o sucesso da 

montagem Eles não usam black-tie, o grupo se empolgou e decidiu montar Os Fuzis da 

Senhora Carrar, de Bertold Brecht, numa linha ainda mais revolucionária, mas veio o 

golpe de 1964 e o elenco foi preso, uns fisicamente, outros vigiados em sua expressão, 

já que, naquela ocasião havia a caça aos comunistas. “Eu já escrevia para a Gazeta de 

Sergipe e eu era vigiado, os censores nos perguntavam coisas absurdas, tipo, quem era 

esse tal de Breque, onde estão os fuzis, quem era essa tal de Senhora Carrar?”, ironiza 

(ALENCAR, 2012). 

Hunald Alencar explica a sua iniciação teatral, em consequência de seu trabalho 

docente no Educandário Sergipense, onde criou o Teatro Infantil Modelo/TIM e lá 

montou diversas peças infantis, de Maria Clara Machado, com alunos e professores da 

casa. Aprendeu a dirigir, a ser contra regra e sonoplasta. Posteriormente, participou do 

Teatro Universitário de Sergipe/TUS, com João Costa, para, em seguida, participar de 

um grupo do CPC, que era ligado a UNE. “Um teatro político de luta pela revolução das 

esquerdas do Brasil, com textos de Oduvaldo Viana Filho, o Vianinha, e Ferreira 
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Goulart. Eu fiz parte do CPC de Sergipe, junto com Zelita Correia e Vagner Ribeiro”, 

destaca (ALENCAR, 2012).  

 Aos seus olhos, a partir da década de 1970, a cena teatral sergipana assim se 

configurou. Havia, o Grupo Teatral TECA/SCAS, sob a direção de João Costa, que 

trabalhava um teatro mais realista. O Teatro Operário, ligado à Igreja Socialista 

Revolucionária, do qual Dom José Vicente Távora, da Rádio Cultura fazia parte, e que 

se tratava de um movimento de base ligado a Dom Helder Câmara e ao Papa João 

XXIII, que apresentava uma formação cristã, portanto, mas na linha social da igreja”, 

lembra (ALENCAR, 2012).  

 Para ele o Teatro Operário se aproxima muito da estética brechtiana e do que o 

ator Bemvindo Sequeira apresentou na Oficina Teatral ministrada na SCAS e que 

provocou o surgimento dos Grupos Teatrais Imbuaça e Mambembe. “Lindolfo Amaral, 

Raimundo Venâncio e Virgínia Lúcia merecem todo nosso respeito, porque sem eles 

não teríamos o Teatro de Rua que temos, hoje, em Aracaju” (ALENCAR) defende, 

acrescentado que, também havia “o teatro da contracultura, que não se preocupava nem 

com a cultura popular, necessariamente e nem com a linha brechtiana, como foi o caso 

da encenação Voôs Mitos Coloridos, uma performance que fez história” (ALENCAR, 

2012). 

Hunald Alencar sabe o que diz, principalmente porque em sua trajetória familiar 

e artística sempre conviveu com a arte e a cultura sergipana. Desde cedo, no contato 

com os irmãos Leonardo Alencar, artista plástico e Clodoaldo Alencar, professor, ator e 

diretor teatral e, ainda a cunhada Agláe Fontes, atriz, diretora e dramaturga. Depois, 

com a rede de sociabilidade que foi construindo tanto na elite aracajuana quanto nos 

movimentos socais. Tudo isso foi colaborando para a formação do seu olhar artístico 

especialmente com ênfase no contexto e na linguagem teatral.  

Valmir Sandes revela que a exigência da qualidade do trabalho teatral foi uma 

constante na convivência com o diretor e dramaturgo Hunald Alencar, a quem devota 

uma grande admiração e amizade. 

 
Ele tem uma grande representatividade no teatro sergipano. A alma 
dele é a alma da cultura. Ele é muito exigente, procura a emoção do 
personagem, faz exercícios e mergulha profundamente nessa busca até 
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ficar tudo pronto. Gentil, ele sempre nos eleva quando diz, “tá bom, 
mas melhore” (SÁ, 2012)12. 
 

 

 

3.1.5 Universidade Federal de Sergipe/UFS 

 

 

O ator e produtor cultural Tadeu Machado conta que, na década de 1970, durante 

a administração da Profa. Aglaé Fontes, como Pró-reitora e Prof. Clodoaldo Alencar, 

como Reitor, a Universidade Federal de Sergipe/UFS, promoveu diversas oficinas de 

formação teatral, que funcionaram como os lugares de formação teatral não formal, em 

Aracaju, que foi a maneira, segundo ele, como se aprendeu a fazer teatro nessas terras. 

“Fazendo, praticando, errando e fazendo outra vez, porque é preciso que se faça” 

(FARIAS, 2013) 13 e essas atividades eram planejadas para serem finalizadas com uma 

montagem teatral coletiva. 

Machado conta que, entre os professores convidados para apresentarem suas 

experiências artísticas, registramos a presença de respeitáveis artistas do teatro 

brasileiro: “Fernando Teixeira, com o ensino da Dramaturgia e Direção Teatral; Aderbal 

Freire Filho, com Interpretação Teatral; Fernando Teixeira, diretor teatral paraibano, 

com análise de texto e direção teatral e Luiz Maurício Carvalheira, com História do 

Teatro” (FARIAS, 2013).  

É curioso reconhecer a metodologia de processo criativo desses artistas, das 

origens do teatro sergipano, de como se concebia e executava uma peça de teatro: a 

cena, a caracterização da personagem, o figurino, a maquiagem, a técnica de execução, 

o trabalho de corpo, o cenário em diálogo com o texto e a luz, a montagem e as práticas 

artísticas. Estas atividades de formação artística são, decididamente, redes de criação 

teatral que permeiam a formação teatral dos artistas sergipanos e são vistas nas falas dos 

entrevistados registrados. 

                                                           
12. SÁ, Valmir Sandes de. Atriz e professora de teatro. Nesta tese, a autora se referirá à artista através de 
seu nome artístico: Valmir Sandes. Entrevista concedida em 11.12.2012.  
13 FARIAS, Tadeu Machado de. Ator e produtor cultural. Nesta tese, a autora se referirá ao artista através 
de seu nome artístico: Tadeu Machado. Entrevista concedida em 21.11.2013. 
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Uma visão pedagógica sobre o teatro e a sua formação permeia a trajetória da 

professora Aglaé Fontes, desde a sua escolinha de música e a rádio cultura e, por conta 

dessa sua prioridade artística, enquanto professora do curso de pedagogia da UFS, ela 

desenvolveu uma investigação artístico–pedagógico a respeito da apropriação do teatro 

de bonecos na educação das crianças. Foi daí que surgiu o Grupo de Bonecos 

Mamulengo do Cheiroso, sob sua direção e que, posteriormente, passou a ser dirigido 

por Augusto Barreto, o qual se ampara na educação informal da cultura popular, dos 

mestres populares, bonequeiros e palhaços.  

Barreto é pedagogo, formado pela UFS e atua na Rede de Ensino Público, 

trabalhando com Educação Especial.  Sempre esteve envolvido com a sua atividade de 

bonequeiro, ao lado de Rinaldo Machado, Marlene Barreto e Ananda Barreto. Ele é um 

ator pesquisador da cultura popular, sobretudo nordestina. No Grupo Teatral 

Mamulengo do Cheiroso, é ele quem planeja a encenação, uma habilidade que trouxe do 

seu rico imaginário ribeirinho do Rio São Francisco, uma vez que teve essa cultura a 

seu favor. Foi esse arcabouço cultural que lhe foi transmitido na oralidade e na 

convivência com aquelas pessoas mais antigas, que ele soube valorizar e escolher como 

profissão. A formação teatral daquele contexto informal permeou a sua trajetória, 

definindo caminhos e traçados para a arte que ainda produz nos dias de hoje.  

Depois, recebeu forte influência cultural de Marieta Fontes, mãe de Aglaé 

Fontes, quando passou a ter acesso a um vasto mundo cultural sobre o fazer teatro do 

povo sergipano. Todas essas informações lhe teceram uma metodologia própria, que se 

mantém viva em nossos dias, especialmente porque sendo um ponto de cultura o espaço 

cultural Mamulengo do Cheiroso oferece espetáculos, oficinas, pesquisas e pretende se 

constituir como o Museu de Teatro de Bonecos. Augusto Barreto revela que 

 

A curiosidade é a minha profissão. Eu observo tudo. Estou, agora, 
conversando com você e estou lhe observando toda. Mas a minha 
formação, ela é toda pautada no teatro de variedades, que eu conheci, 
dos circos, dos circos mais picantes, das rumbeiras, que “davam o pó”. 
Daquele teatro mais grotesco, teatro rasgado, teatro dos dramas 
circenses, dos dramas populares. Depois, eu conheci o teatro cantado, 
com as presenças de Gérson Filho, Marinêz e Luis Gonzaga. E tinha 
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as mulheres que escalavam, eram verdadeiros espetáculos (DORIA, 
2012)14.  
 
 

Outro importante bonequeiro de Aracaju é o ator Luiz Anselmo Seixas, que foi 

iniciado no teatro por Luiz Eduardo Oliva e Jorge Lins. Ele lembra que a metodologia 

para o fazer teatral desses diretores teatrais era baseada “naqueles princípios iniciais do 

teatro: utilização de jogos dramáticos, conhecimento do espaço cênico, o básico do 

teatro, conhecer o palco, espaço cênico, como compor uma cena e como equilibrar uma 

cena” (SEIXAS, 2013)15.  

Desde o início dos anos de 1990 Anselmo Seixas produz uma arte bonequeira 

sergipana, “o teatro de bonecos é uma hipnose, ele tem uma relação de ludicidade com o 

ator, a gente diz o texto, mas é o boneco quem fala. Ele recebe a energia do público e 

canaliza para ele através do corpo manipulador e assim ele passa a ter vida” (SEIXAS, 

2013) Diante de todos os benefícios humanos que o teatro possa proporcionar ao 

indivíduo, ele ainda destaca que 

  

O que mais me atraiu no teatro foi a questão da sociabilidade, a 
relação que podemos estabelecer com o próximo, com o outro, porque 
o teatro aproxima as pessoas e é um canal maravilhoso de relações 
humanas. São amizades irmanadas” (SEIXAS, 2013). 
. 
 

Escuto suas palavras e me lembro da teoria da relação com o saber, da qual 

Bernard Charlot destaca na relação consigo, com os outros e com o mundo. E é incrível 

a questão da sociabilidade que o teatro promove, é mesmo um fator relevante na 

proposta coletiva que o teatro convoca, o brincar coletivo que os artistas experimentam 

em seus cotidianos e na execução dos seus projetos.  

 

 

 

 

                                                           
14 DORIA, José Augusto Barreto. Bonequeiro, professor de teatro, pesquisador e produtor cultural. Nesta 
tese, a autora se referirá ao artista através de seu nome artístico: Augusto Barreto. Entrevista concedida 
em 24.10.2012. 
15 SEIXAS, Luiz Anselmo Reis. Ator e bonequeiro. Nesta tese, a autora se referirá ao artista através de 
seu nome artístico: Anselmo Seixas. Entrevista concedida em 20.11.2013.  
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3.1.6. Festival de artes de São Cristóvão/FASC 

 

 

Em abril de 1972, o jornalista João Oliva Alves, Assessor de Relações Públicas 

da Universidade Federal de Sergipe/UFS, foi solicitado pelo Reitor João Cardoso do 

Nascimento Júnior para que concebesse um programa para a inserção da universidade 

nas festividades nacionais do Sesquicentenário da Independência do Brasil.  A ideia do 

projeto recomendava 

 
Uma semana cívico-cultural coincidindo com a Semana da Pátria 
aberta em 1º de setembro, com uma entrevista coletiva do reitor à 
Imprensa sobre a passagem do Sesquicentenário, enfatizando o fator 
cultural no fortalecimento de uma consciência nacional autonomista e 
destacando o papel da UFS - então em seu quarto ano de fundada - na 
formação de quadros humanos e técnicos, em prol desta autonomia. À 
entrevista seguir-se-ia um ciclo de palestras dos professores, nas 
unidades acadêmicas, encerrando-se por um festival de corais, com 
um final apoteótico, cantando em conjunto, os hinos da Independência 
do Brasil e de Sergipe e o Hino Nacional Brasileiro. Esta última parte 
atualizaria antiga sugestão do maestro Antônio Carlos Piech, do Coral 
da UFS, pela realização de um festival de corais, no ambiente barroco 
do Convento São Francisco, de São Cristovão, nas noites de 06 e 07 
de setembro, à luz de velas, com o nome de Festival da Primavera 
(OLIVA; CABRAL; SOARES, 2008, p. 9). 
 

A universidade criou a Comissão Central das Comemorações do 

Sesquicentenário, tendo como presidente a professora Albertina Brasil Santos; vice-

presidente a professora Maria Thetis Nunes, além de outros docentes, entre os quais, de 

maneira especial, os professores Alencar Filho e Núbia Marques, que traziam as 

experiências estéticas dos Festivais de Arte de Ouro Preto (MG) e Marechal Deodoro 

(AL) como possibilidades culturais para aquela ação administrativa da UFS.  

A eficácia das sugestões de Alencar e Marques provocou o surgimento de um 

Grande Festival de Arte, em São Cristóvão. Alves lembra que o desejo de todos era que 

o evento  

 

Reunisse o maior número possível de manifestações culturais, artísticas 
e folclóricas de Sergipe e algumas de outros estados, para uma 
apresentação coletiva nos primeiros dias de setembro, no mesmo 
ambiente histórico da ex-capital sergipana. A nova ideia, por sua 
magnitude e consequentes dificuldades técnicas e financeiras, 
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inicialmente causou certa apreensão no reitor João Cardoso – cuja 
gestão se encerrava antes de setembro – o qual todavia, resolveu 
aprová-la por se tratar de uma experiência inédita da ação direta da UFS 
na comunidade e que, como participação nos festejos do 
Sesquicentenário motivaria, possivelmente, o apoio do Ministério da 
Educação e Cultura que vivia, então, a euforia do regime militar, em 
ritmo “do Brasil Grande”, do Governo Médici (OLIVA, CABRAL, 
SOARES, 2008, p. 9). 
 
 

O novo formato das atividades culturais incluiria seminários e cursos sobre o 

processo da independência brasileira; museologia; história da música; das artes 

plásticas; da literatura sergipana, além de lançamento de livros; oficinas de arte, 

concertos de corais e de música de câmara, retretas, jograis e shows de música popular; 

espetáculos de teatro, ballet e ginástica moderna; exposições coletivas de pintura, 

escultura, fotografia e artesanato e apresentações de grupos folclóricos.  

O Iº Festival de Arte de São Cristóvão/ FASC/UFS aconteceu, já sob a reitoria 

de Luiz Bispo, e permitiu, por conta do variado circuito de pessoas e culturas, um 

período de grande relevância e expressão cultural em terras sergipanas. O festival foi 

um espaço de formação artística não formal, uma vez que permitiu a troca de ideias, 

estéticas e experiências cênicas, permitindo o intercâmbio de diversos grupos artísticos 

locais, nacionais e até internacionais, amadores e profissionais, com oficinas e 

apresentações de linguagens artísticas variadas.  

Esse circuito de saberes fez interagir, desde a comunidade civil e artística do 

estado, até os artistas e visitantes de outras localidades que, em São Cristóvão, 

vivenciaram um caldeirão de formações estéticas e trânsito de saberes. E, 

especialmente, porque foi a partir de uma perspectiva artístico-pedagógica que o festival 

nasceu como um projeto de extensão de uma universidade que ainda engatinhava em 

seus primórdios de instalação e que, necessariamente, precisava criar uma parceria extra 

muros, com a comunidade sergipana.   

A UFS produziu uma importante brochura sobre a história em cartaz do Festival 

de Arte de São Cristóvão/ FASC. Na apresentação do editorial, Josué Modesto dos 

Passos Subrinho reflete que  

  

Se atribui ao FACS o caráter de maior evento cultural de Sergipe. 
Essa auspiciosa criação de uma universidade então recém-fundada 
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(1972), proporcionou frutos os mais diversos, que continuam 
marcando a cena cultural sergipana, numa indiscutível contribuição ao 
seu desenvolvimento. No decorrer dos anos, a UFS assumiu o FASC 
como um compromisso, não apenas com artistas e intelectuais 
sergipanos e brasileiros que dele participavam, mas como uma 
responsabilidade com a sua própria história de instituição que sintetiza 
o sonho de crescimento e de autonomia de toda a sociedade sergipana. 
Trabalho coletivo o FASC inaugurou a Extensão na UFS e ensinou-
lhe a buscar parcerias, a integrar-se com várias instâncias do poder 
público e da iniciativa privada, a buscar, portanto, a interação com a 
sociedade e a projeção do fazer dos sergipanos no cenário regional e 
nacional. O FASC tornou-se uma referência no calendário cultural 
para artistas e grupos de todo o país, proporcionando oportunidades de 
intercâmbio de experiências, nos mais diversos campos da expressão 
artística e cultural (OLIVA, CABRAL, SOARES, 2008, p. 7). 

 

Em 1982, eu mesma participei da 11ª edição do FASC, quando viajei de 

Salvador a São Cristóvão, em Sergipe, dividindo o mesmo transporte rodoviário com 

meus amigos, Meigle Rafael, Egberto Luís e Cacau. Além deles, também o músico Luís 

Melodia e um Grupo Cênico, constituído por alunos da Escola de Belas Artes e Escola 

de Teatro da Universidade Federal da Bahia/UFBA. As escolas misturavam linguagens 

artísticas e produziam interessantes performances, que interagiram com a cena cotidiana 

e extra cotidiana dos espaços sociais de então.  

De toda maneira, eu sou testemunha da importância daquele festival, para nossas 

formações artísticas não formais, sobretudo porque ele promovia o lugar das vivências 

artísticas e da sociabilidade entre as pessoas e suas culturas, tanto entre os grupos 

teatrais sergipanos, quanto com outros grupos de todo o Brasil.  A significativa 

experiência marcou a minha formação artística não formal, uma vez que, naquelas 

circunstâncias, eu pude apreciar diversas apresentações de artistas brasileiros da maior 

importância cultural, tais como, Sivuca Balé Stagiun, Bráulio Tavares, entre outros, 

bem como outras atividades que envolviam a prática artística.  

De igual modo, foi uma experiência muito significante circularmos naquele 

cenário histórico de belos casarios coloniais de São Cristóvão e encontrarmos os mais 

variados tipos humanos que para lá se deslocavam. Aquelas imagens ficaram tatuadas 

em minha memória adolescente, herdeira que sou dos emblemáticos anos de 1970, 

quando ainda vivíamos um tempo em que experimentávamos e trocávamos as primeiras 
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aventuras extra muros familiares, com os outros e com o mundo, buscando um farol à 

nossa frente e o nosso lugar no mundo. 

Durante os dias do festival, a cidade de São Cristóvão era um grande palco de 

novidades estéticas e oferecia cursos e oficinas, não somente de teatro, mas de outras 

linguagens tais como: dança, música, artes plásticas, literatura, gastronomia, artesanato, 

entre outras atividades alternativas. A bela cidade histórica construída num desenho 

arquitetônico de origem espanhola, recebia inúmeros visitantes e se transformava num 

espaço de arte e cultura, tendo como convergência a Praça de São Francisco, situada no 

coração da cidade, que é rodeada pelas igrejas, São Francisco, Convento de São 

Francisco, Capela da Ordem Terceira que, atualmente sedia o Museu de Arte Sacra, 

Santa Casa, Igreja da Misericórdia e Palácio Provincial. A Praça São Francisco. O poeta 

e jornalista Araripe Coutinho lembra que o espaço  

 

Hoje patrimônio da Humanidade, recebeu vários grupos do Brasil 
inteiro, alunos e artistas consagrados que fizeram aquele espaço se 
imortalizar. Foram emoções grandes, espetáculos inesquecíveis de 
balé, dança contemporânea, música, circo, folclore, literatura e 
cinema, oficinas de artesanato, mostra de livros, recitais, teatro, 
gastronomia e festa, muita festa (COUTINHO, 2012, p. s/n).  

 

O emblemático festival, iniciado em 1972, não aconteceu entre os anos de 1993 

a 1996, retornando em 1997 e permanecendo até o ano de 2005, já sob o comando da 

Prefeitura Municipal de São Cristóvão, do Governo Federal e de Instituições privadas. 

Contudo, o FASC já se apresentava totalmente descaracterizado daqueles festivais 

realizados durante os anos de 1970 e 1980, anteriormente pensados pela comunidade 

universitária da UFS, como um espaço de circulação de conhecimentos humanos e 

artísticos. Todavia, o Festival de Arte de São Cristóvão funcionou como um espaço de 

formação artística não formal, sobretudo porque (naquele contexto cultural) se deu a 

sistematização de uma prática artística, pedagógica e da gestão cultural - mesmo 

considerando as últimas edições - já dominadas por um modo de pensar que priorizou as 

questões empresariais, em outro momento histórico, pós abertura política. 

Otagilson Vieira apoia esta visão uma vez que credita ao Festival de São 

Cristóvão uma 
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Influência muito importante, a nível mundial, pois vinham grupos da 
Europa, da América do Sul, Chilenos. Foi lá onde a maioria das 
pessoas, e eu, tivemos acesso não só aos grupos teatrais, mas a 
diversidade musical, a ênfase na cultura popular, tínhamos espaço 
para apresentar trabalhos artísticos. Na realidade, o festival foi uma 
revolução cultural, quando eu tive acesso a essas informações, às 
linguagens artísticas e ao artesanato. Muito diferente do Encontro 
Cultural de Laranjeiras que, administrado pela prefeitura da cidade, 
tem um caráter mais eleitoreiro, mais ligado à cultura de massa, uma 
vez que alia as apresentações culturais de raiz a uma programação 
tendenciosa, a exemplo dos grupos musicais, tais como, Calcinha 
Preta, Aviões do Forró, Parangolé, Black Stay, entre outros (VIEIRA, 
2012). 
 
 

Amaral Cavalcante revela diversas atividades na cidade de Aracaju, legitimadas 

pela sua importância humana e cultural, sobretudo para o estado de Sergipe, e me 

permite adentrar uma perspectiva muito interessante à respeito da realidade cultural 

sergipana, especialmente, porque Cavalcante sempre esteve entre  a tradição de uma 

elite sergipana e a contracultura, desse contexto, que acolheu o movimento da periferia 

sergipana e estabeleceu relações entre esses pares, de uma geração, de uma formação 

cultural e uma história artística. Aliás, um lugar onde ele sempre se sentiu confortável e 

um lugar que nos diz coisas, nos mostra personagens, imagens, a cena social sergipana, 

em sua conjunção cultural, especialmente no acolhimento às artes, de um modo geral.  

É interessante saber, por Amaral Cavalcante, que, ainda na década de 1970, 

muitos dos jovens artistas sergipanos não cursaram a universidade, de arte em geral e, 

principalmente de teatro, porque a UFS não oferecia esses cursos. 

 
Em nosso grupo, tinha somente Ilma Fontes que fazia faculdade de 
medicina, tinham outras pessoas que estudavam na universidade, mas 
nós não tínhamos muita ligação. Nós éramos poetas de rua. E essa 
relação  surgiu por conta da geração, uma coisa natural da geração 
você ir se agrupando. Para a minha geração foi o Festival de São 
Cristóvão que nos aproximou, eu nunca frequentei a universidade, 
muitos de nós não frequentamos a universidade. E, quando ela 
chegou, a gente já estava muito maluco e não estava mais a fim de 
sistematizar nada. Mas o festival de São Cristóvão nos aproximou, eu, 
por exemplo, participei de todas as versões do festival na comissão 
organizadora, trabalhava com Clodoaldo Alencar e com professora 
Maria Albertina Brasil, que era madre, deixou o hábito, foi ser 
professora na universidade. Essa pessoa foi extremamente importante 
pra gente, porque ela tinha ligações muito grandes com o Ministério 
da Educação e Cultura, o Governo Federal, e trouxe verbas e era uma 
pessoa muito empreendedora. Foi ela quem idealizou o Festival de 
Arte de São Cristóvão, ela e o Prof. Clodoaldo Alencar, os dois cabeça 
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do festival, eles dois arrebanharam essa juventude, que todo mundo 
fazia alguma coisa. E fizemos vários festivais que foram momentos 
extremamente importantes na vida cultural do país, eu digo do país, 
sem medo. Mas é porque realmente era um festival onde se unia, o 
que havia de melhor no país e pra onde vinham os estudiosos e quem 
queria registrar a arte brasileira, vinha para o festival de São 
Cristóvão. Era uma coisa muito frequentada, muito discutida e era um 
evento realmente brilhante, trabalhoso, mas muito brilhante. Nós 
tínhamos grandes compositores, grandes grupos de dança, grupos de 
teatro, grandes exposições. (CAVALCANTE, 2013).  

 

Aglaé Fontes se entristece com o fim do Festival e credita a culpabilidade do seu 

desaparecimento à administração da UFS  

 

Eu responsabilizo muito a universidade, a universidade no tempo do 
reitor Holanda, ele quis se ver livre do trabalho do festival, passou pra 
quem? Para prefeitura de São Cristóvão, que não tinha dinheiro, que 
não tinha nada, tirou o sentido, morreu lá. Porque o sentido do festival 
era a universalidade da arte, como a universidade, o nome já está 
dizendo, então, era uma coisa universal e reunia todas essas questões, 
e aí, o festival era uma vitrine que não só representava aquilo que era 
produzido em Sergipe, porque aí veio a Escola de Dança, Lu Spinelli. 
E também o que vinha de fora e intercâmbio cultural, né? Porque é 
importante o troca-troca, como uma feira das trocas boa, é uma teia, 
porque foi um momento que tudo conspirou, conspirou-se no bom 
sentido. A universidade hoje tá muito distante dessa realidade do 
universal, dessa troca, tá muito parada, não tem projeto, não tem 
projeto, esse projeto de extensão que a gente tenta aqui aprova, mas é 
uma coisa, que pode ter dois monitores, um voluntário e renumerado, 
em quatro meses se acaba. Coisa que não tem continuidade. Eu 
sempre digo que o projeto tinha que ser projetado para um tempo 
maior, como foi o projeto Bolsa-Trabalho-Arte, que tinha o 
CULTART como quartel general (FONTES, 2013). 

 
 
 
3.1.7 Centro de Cultura e Arte/CULTART/UFS 

 

 

O CULTART se encontra instalado na Av. Ivo do Prado, centro antigo, em um 

prédio datado de 1874, onde, até 1891, funcionou o orfanato Asilo Nossa Senhora da 

Pureza, que igualmente abrigou o Grupo Escolar Barão de Maruim e já na década de 

1950 acolheu o prédio da Faculdade de Direito da UFS. Posteriormente, atrelou-se à 

Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade Federal de Sergipe, 

constituindo-se, ainda como um dos mais importantes espaços de convergência em que 
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a classe artística produziu formação e prática artístico-pedagógica na arte cênica 

sergipana. 

Longe do vigor cultural outrora vivido, em nossos dias o CULTART sofre o 

abandono do histórico Teatro Juca Barreto, que se encontra desativado e abriga os 

ensaios do coral da universidade e as atividades administradas pela Divisão de Música e 

Artes Cênicas - DIMAC, e a Divisão de Artes Visuais - DIARVIS, assim como o 

trabalho artístico-pedagógico para a formação em pintura, desenho e cerâmica. Um 

tempo culturalmente aquém de um período mais rico, quando o espaço promovia o 

movimento cultural da Sexta D’Art e, consequentemente a apresentação de diversos 

artistas locais. 

O Teatro Juca Barreto foi criado pelo Prof. Clodoaldo Alencar e pelo iluminador 

teatral Mendes Filho, vindo a funcionar, no espaço do CULTART, como um 

interessante local de encontro entre os artistas e a juventude sergipana de então. Amaral 

Cavalcante o elege como  

 

 
Um teatrinho de bolso delicioso, com a caixa cênica, que tinha o 
essencial, né? E foi criado, quando a universidade desenvolvia uma 
importante ação cultural na comunidade. A universidade se 
desassociou completamente dessa extensão, que ela tinha com a 
cultura e a sociedade aracajuana. Aqueles eventos culturais do 
CULTART era muito importante para a cabeça da nossa geração, né? 
Porque, a gente se encontrava, era uma coisa muito saudável, eu pude 
assistir várias peças interessantíssimas, no Teatro Juca Barreto, que 
infelizmente a Universidade Federal deixou se acabar, né? O Juca se 
acabou e nós precisamos de Teatro de Bolso porque, hoje, o teatro é 
caro, fazer uma pequena peça, uma montagem, é caro. Mas, será que 
alguns grupos teatrais não poderiam ocupar aquele espaço, como o 
fez, no passado, o Grupo Teatral Imbuaça, quando chegou a ocupar 
aquela parte de baixo do porão, pra ali produzir seus vestuários, seus 
equipamentos de cenas? Mas isso tudo se perdeu, a universidade se 
dissociou completamente da vida cultural e artística (CAVALCANTE, 
2013). 

 
 

Contribuindo para a formação teatral em Aracaju, no final dos anos de 1970, sob 

a coordenação da Profa. Aglaé Fontes, a UFS criou um projeto denominado 

Bolsa/Trabalho/Arte, que era mantido pela FUNARTE e no CULTART se estabeleceu, 

abrindo inscrições para alunos da universidade que tinham interesse em realizar 
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pesquisas artístico-pedagógicas sobre a cena social sergipana. Fontes descreve que a 

iniciativa  

Permitia ao bolsista trabalhar com várias vertentes de arte, né? Tinha 
área de música, área de teatro, área de pesquisa folclórica, de dança 
folclórica, tinha isso tudo. E então, com essa Bolsa/Trabalho/Arte, 
surgiu dois nomes que você já deve ter ai, que é o Imbuaça. Lindolfo 
Amaral entrou como bolsista, aqui, o bolsista fazia um projeto e 
desenvolvia o projeto. Essa experiência revelou muita gente boa aqui, 
descobriu o pessoal do Cata Luzes, na área de música, os irmãos de 
Amaral, de Lindolfo. E, na área de dança, é, Mariano, ai veio Jorge 
Lins que era bolsista e depois criou o Grupo Raízes, então, você vai 
vivendo, como essa formação embora fugaz que não era um curso 
formal, mas era um trabalho de a arte com orientação e metodologia, 
entendeu? Foi um projeto que abriu, assim, muito a cabeça, porque 
como não tinha escola formal, nem de música, na universidade que 
estou falando né, tinha escolas particulares, mas não tinha escola 
formal de arte na universidade. Esse Bolsa/Trabalho/Arte ajudou 
muito nessa formação que cada área tinha um coordenador, esse 
coordenador, eu mesmo, a gente fazia apostila, a gente fazia 
seminário, forma de estudar, porque eu sempre acreditei que talento só 
não faz ninguém. Aí, esse Bolsa/Trabalho/Arte é como se fosse um 
esboço de uma futura escola, entende? Só depois, a universidade criou 
o Campus das Artes em Laranjeiras. Eu fiquei na maior inveja porque 
eu já tinha saído da universidade, oh meu Deus, tanto sofrimento 
antes. Aí, veio também, via Universidade Federal de Sergipe, o 
Festival de Arte São Cristóvão. Vem muito disso, porque o que 
acontecia com festival de arte? A ideia do Festival de Arte foi de 
Núbia Marques e de Alencar, pra festejar o sesquicentenário da 
independência, e foi tão bom que aí ficou, ficou 35 anos. Era um lugar 
onde tudo isso, que o bolsa trabalho fazia que cada um: você é de 
música, você criava um grupo de música; você era de teatro, você 
também... começou a caminhar né, na verdade porque era uma 
espécie, era uma espécie de uma pré-formação, tá entendendo? Porque 
a gente fazia seminário, a gente, cada área, por exemplo, área de 
dança, estudava, tinha apostila, tinha isso, tinha aquilo, tinha aquilo, 
os projetos caminhavam. E o FASC era uma espécie de vitrine aonde 
esses grupos apresentavam seus trabalhos. Então, se apresentavam os 
grupos teatrais, Raízes, Mamulengo do Cheiroso, Imbuaça, 
Mambembe, entendeu? O festival era o momento de louvor, de 
celebração, de tudo que fez no ano (FONTES, 2013). 

 

Seguramente, o projeto Bolsa/Trabalho/Arte se mostra como uma maneira da 

universidade contemplar a área das artes, principalmente, pela inexistência de cursos de 

arte no estado, o que, naquela ocasião e, por muito tempo depois, ainda provocava a 
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saída das pessoas para outras localidades, em busca de alternativas de formações teatrais 

não formais, como foi o caso de diversos artistas sergipanos, entres eles Bosco Scaffs, 

Luís Reis e Severo D’Acelino, que foi aluno da Escola de Teatro da Universidade 

Federal da Bahia.  

Tendo a prática artística como objetivo e levando-se em conta o fato de 

produções cênicas dessas pesquisas do projeto Bolsa/Trabalho/Arte se apresentarem 

anualmente no próprio CULTART e no Festival de Arte de São Cristóvão /FASC, 

Fontes considera que esse projeto foi a semente para o atual curso de teatro na UFS, 

mas lamenta que não tenha sido um bacharelado, ao invés de uma licenciatura, uma vez 

que os artistas sergipanos desejavam era aprender as especificidades da carpintaria 

teatral. Sobre essa questão ela pondera que 

 

Repare bem, lá é licenciatura, então você está formando professor, né? 
Tem duas coisas assim: quando esses cursos foram criados eu estava 
me aposentando da universidade, mas eu dizia sempre, “oh, vocês vão 
abrir vários cursos de uma vez só?”. Porque eu achei que era muito 
curso de uma vez, eu tinha preferido, assim, bota dois, três, Não, mas 
eles abriram cinco cursos de uma vez só, na área de artes: dança, 
teatro, museologia, arquitetura e arqueologia. Então, porque, até o 
primeiro ano, colocava todos os alunos para fazerem o básico de artes 
em geral, né? (FONTES, 2013). 

 

Quando se trata de formação teatral, a professora Aglaé Fontes se mostra 

preocupada com um tipo de prática em que um determinado grupo de atores se reúne e 

instala um curso de teatro, sem uma formação adequada para as especificidades da 

carpintaria teatral. Preocupada com a questão pedagógica, Aglaé Fontes sinaliza para o 

medo que sente para esse tipo de formação, porque é fundamentalmente importante que 

o indivíduo que esteja passando o conhecimento tenha as informações necessárias para 

tal tarefa. 

 

Por exemplo, se o assunto é voz, é preciso ter alguém que trabalha a 
dicção, etc,  eu acho que é uma coisa que você tem que ser especialista 
em voz, não pode ser alguém porque a pessoa é legal. Eu vi muito isso 
e ficava assim, meio desconfiada com o resultado daquilo. Eu digo 
muito, brincando, que aqui em Aracaju é o lugar do amanhecer. Você 
começa a pintar, daqui a pouco você só quer uma exposição sozinho, 
porque você é o artista. Você toma parte de um grupo de teatro, daqui 
a pouco você é o diretor, entendeu? Então, eu brinco muito com esta 
questão nossa, então esses cursos eram cursos assim ousados, vamos 
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dizer assim, que as pessoas não tinham essa informação toda, mas se 
arriscavam de ensinar ao outro que não tinha nenhuma (FONTES, 
2013). 

 

Por outro lado, Fontes reflete que, apesar da pequenez geográfica do estado de 

Sergipe e da lenda de que muitos sergipanos se sentem intimidados diante dos outros, 

justamente pela questão geográfica  

 

Ao mesmo tempo eu percebo no sergipano uma ousadia do fazer, de 
meter a cara de fazer fazendo, e de ter até uma dignidade. Eu sinto 
essa dignidade e até de certo bairrismo, de gostar muito de Sergipe. 
Em meu caso, quando eu fui ministrar a minha primeira aula de 
música lá no curso da Bahia, era aluno do Brasil inteiro, eu tive medo, 
porque eu estava vindo de um estado pequeno. Mas eu tinha que 
cumprir a tarefa, então, veio esse sentimento, mas como teve a 
provocação não é, na mesma hora eu fiquei capaz, e eu nunca mais 
tive esse sentimento, nunca mais. Então, eu acho que a gente pode até 
achar que, em determinadas coisas, nós não estamos no nível tão 
desenvolvido. Não por incapacidade de fazer, mas talvez por espaço 
de fazer, e aí vem esse sentimento bom, eu quero provar que eu 
também eu sei, pode até alguém dizer “esse trabalho não presta”, mas 
eu vou. Acho que no teatro acontece muito, muito, muito, muito 
(FONTES, 2013).  

 
 

A apreensão por algo mais consistente, em termos de formação teatral, sempre 

acompanhou a trajetória de vida e arte de Aglaé Fontes e, por isso mesmo, ela afirma 

que, no início dos anos de 1980 

 

Quando eu era secretária de cultura e a gente tentou fazer um curso 
oficial de teatro, que funcionaria no espaço do CULTART ou o Centro 
de Criatividade, esse porque foi criado comigo, lá tinha curso livre de 
teatro, tinha curso livre de dança, de tudo isso, e aí fazendo esse 
negócio, a gente ia usar o espaço do centro, para aula, para tudo, mas a 
gente sonhou demais, e Maurício Cavalheira até morreu 
precocemente, né? Era um jovem maravilhoso, e a tese de mestrado 
dele foi muito em cima dessa ideia. Eu não sei se você conheceu 
Maurício Cavalheira. E aí, a gente queria fazer um curso aqui, 
Lindolfo me ajudou muito, a gente montou até uma grade, ajudada por 
Maurício Cavalheira, que era professor da Universidade Federal de 
Alagoas. E eu dizia que a gente pode fazer a base aqui em Sergipe, 
porque Sergipe está aqui no meio né? A gente pode trazer professores 
da UFBA, da Bahia, e professores UFAL, de Alagoas. Daí, quando eu 
vejo os cursos de arte funcionando na minha UFS, eu fico muito 
alegre porque a gente sonhou muito com essas coisas. Nós preparamos 
uma grade, ela foi aprovada mas, quando nós fomos estudar a 
demanda, o recurso que se ia aplicar nisso aqui, todo mundo ficou 
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com medo, inclusive eu, pela responsabilidade do meu cargo no 
estado. Porque, quando eu fui refletir como é que a gente ia alimentar 
essas pessoas, tinha que fazer convenio com a UFS, com a UFBA, pra 
poder você manter esse povo aqui. Então, Lindolfo fez levantamento 
de quantas pessoas tinham interesse, nem todo mundo queria fazer o 
curso. Porque também isso é uma característica nossa, daqui de 
Sergipe. Como muita gente já estava fazendo teatro e já participava de 
um grupo de teatro, entrar em um curso de teatro era meio que admitir 
que não sabia, era a pessoa admitir que estava fazendo alguma coisa e 
não tinha informação, tá entendendo? Isso acontece na área de artes 
plásticas, em teatro, em dança, em toda área. Quem já está em cima, 
não quer vim aqui fazer o curso, que todo mundo vai dizer: “oh, agora 
você tá junto nesse curso com fulano e fulano que não sabe nada?” 
Havia uma reação, sobre isso, e aí nós voltamos atrás dessa ideia 
maravilhosa (FONTES, 2013). 

 
 

De toda maneira, além do projeto Bolsa/Trabalho/Arte, é importante que se diga que o 

CULTART/UFS também sediou outro espaço de formação teatral, o projeto artístico-

pedagógico do Curso Livre Profissionalizante de Teatro/CPT, com duração de dois 

anos, tendo, na grade docente com vistas à formação teatral de novas gerações de atores, 

as presenças dos artistas Isaac Galvão, Olga Gutierrez, Cícero Alberto dos Santos e 

Walkiria Sandes, responsáveis que foram pelos primórdios da profissionalização de 

diversos artistas sergipanos. 

 Gutierrez alerta que o CPT foi “a primeira iniciativa de formalizar um curso de 

formação teatral mais extenso, de colocar disciplinas, com material didático, aulas 

teóricas e práticas, avaliação processual, até então as pessoas aprendiam fazendo” 

(GUTIERREZ, 2013) 16. Isaac Galvão17, por sua vez destaca que durante os três anos 

em que se deu o CPT, no CULTART, instituído como um Curso de Extensão, quando o 

Pró-reitor da UFS era Eduardo Oliva, era Avelar Seixas a pessoa responsável pela 

organização interna do curso.  

A atriz Valkíria Sandes conta que foi trabalhar no CULTART, em 1971, no 

tempo que o CULTART ainda funcionava na Rua Itabaiana, “ainda não era ali na Rua 

da Frente não” (SÁ, 2013). Era a época de Albertina Brasil, a responsável pela execução 

do projeto do Festival de Artes de são Cristóvão: “Essa criatura era uma pessoa que 

                                                           
16 GUTIERREZ, Olga Maria Silva. Atriz, dançarina e produtora cultural. Nesta tese, a autora se referirá à 
artista através de seu nome artístico:  Olga Gutierrez. Entrevista concedida em 16.08.2013.  
17 GALVÃO, Isaac Enéas. Diretor Teatral, ator, professor de teatro e gestor cultural. Nesta tese, a autora 
se referirá ao artista através de seu nome artístico: Isaac Galvão. Entrevista concedida em 27.08.2013. 
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gostava muito de arte, de uma cabeça, eu não sei não, uma inteligência igual àquela, ela 

morreu com quase noventa anos e trabalhando no MEC”, conta (SÁ, 2013).  

No CULTART/UFS, já instalado na Rua da Frente, Sandes viveu uma 

interessante experiência profissional: “Essa gente que fez curso com a gente era uma 

turma boa, estão todos aí fazendo coisa boa e ensinando” (SÁ, 2013), comemora. Ela 

não sobreviveu apenas do teatro, uma vez que era funcionária da Universidade Federal 

de Sergipe, ainda no final dos anos de 1960. Aposentou-se na UFS, tendo sido, na 

década de 1980, diretora do Teatro Juca Barreto. Ela recorda que o funcionamento do 

teatro proporcionava um importante espaço de prática teatral, “era na época de Aglaé 

Fontes, era bom, porque no começo do ano, por exemplo, em meados de março, ela 

fazia uma Semana de Teatro, para a seleção das peças, do ano anterior, que iriam se 

apresentar no Festival de Arte de São Cristovão daquele ano” (SÁ, 2013), festeja com 

notória saudade.    

Cícero Alberto destaca a grande contribuição de Lânia Duarte à frente do 

CULTART, em um período muito próspero, segundo ele, e, mesmo considerando que 

pode haver críticas quanto à sua administração, ele louva a capacidade de criação e 

liderança de Duarte. 

 

Eu comecei a frequentar o CULTART, a partir de 1984, quando Lânia 
Duarte assumiu a sua direção. Um período muito rico em atividades, 
você entrava ali qualquer hora e tinha grupos ensaiando. Era grupo 
folclórico ensaiando, era gente dando aula de teatro (SANTOS, 
2012)18. 
 

 

Entre os alunos que participaram do curso de formação teatral, podemos citar 

César Leite, Stefany Teles, Andreia Vilela, Tiago Melo, Diane Veloso, entre outros. A 

atriz Stefany Teles conta que em 1993 participou do CPT e que o curso era organizado 

em módulos, sob a responsabilidade de professores/atores sergipanos, compromissados 

na formação teatral de futuras gerações de atores sergipanos. Entre eles, é fundamental 

que se apresente a atriz Olga Gutierrez, uma “professora de corpo, muito exigente, 

disciplinada, pontual, inteira nos exercícios e nas propostas de laboratório, muito 

                                                           
18 SANTOS, Cícero Alberto Bento dos. Dramaturgo, diretor de teatro, ator, professor de teatro e produtor 
cultural. Nesta tese, a autora se referirá ao artista através de seu nome artístico: Cícero Alberto. Entrevista 
concedida em 14.12.2012.  
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interessante sua técnica de criação e interpretação” (BERNARDES, 2013) 19, destaca, 

acrescentando, ainda que a atriz Walkíria Sandes era uma “professora de voz, ela era 

taaaaaão doce e agregadora, fazia uns exercícios em círculos, muito legais, trabalhava 

com trava língua, essas coisas de voz” (BERNARDES, 2013). 

De igual modo, ela revela que o ator Isaac Galvão era “aquele professor amigão, 

trabalhava com interpretação de exercícios itinerantes, já era um momento de contato 

com a emoção, com os sentimentos, com o autoconhecimento, aquelas descobertas dos 

primeiros momentos teatrais “(BERNARDES, 2013). E o ator e diretor Cícero Alberto, 

era ele “quem ficava com análise de textos, ele trazia o conteúdo da História do Teatro, 

ele era ótimo” (BERNARDES, 2013), conclui, com memória saudosa. Seu relato mostra 

que, ao final desse curso foi realizada uma montagem de Édipo Rei, texto de Sófocles, 

na área externa do CULTART, com cenário e figurino de Isaac Galvão e Cícero Aberto, 

“que se envolviam com tudo, desde texto até os adereços” (BERNARDES, 2013), 

lembra. 

O depoimento de Stefany Teles me faz constatar que, de fato, o Curso 

Profissionalizante de Teatro/CPT, realizado no CULTART proporcionou um ambiente 

onde circularam conhecimentos variados sobre a carpintaria teatral e uma relação de 

saberes, entre alunos de teatro em formação não formal e professores/atores de teatro, 

todos formando uma importante referência artística daqueles anos de 1990. Foi uma 

geração que aprendeu a fazer teatro fazendo na prática e no exercício de oficinas 

específicas sobre o saber teatral e das montagens que produzia.  

Destacou-se principalmente por conta de respeitáveis trabalhos teatrais, como a 

emblemática montagem Esperando Godot, texto do irlandês Samuel Beckett, sob a 

direção de Sidnei Cruz, tendo no elenco, além de Olga Gutierrez e Isaac Galvão, 

também a presença de Luis Carlos Dussustus e Luis Carlos Reis, atores na ativa do 

teatro sergipano daquela época. A encenação foi realizada no Teatro Juca Barreto e 

pode ser considerada um divisor de águas na história do teatro sergipano, especialmente 

pelo seu caráter inovador, naquele momento. 

                                                           
19 BERNARDES, Stephane Teles de Paula. Atriz, dramaturga e produtora cultural. Nesta tese, a autora se 
referirá à artista através de seu nome artístico:  Stephane Teles. Entrevista concedida em 24.11.2013.   
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Stefany Teles revela que a sua geração foi plateia desses atores que produziam a 

cena teatral sergipana de então, porque  

 

A gente não tinha acesso a quem dirigia o ator Reis, eram artistas 
muito distante de nós. Eles eram intelectuais, professores da UFS, se 
reuniam em suas casas, bebiam vinho e conversavam entre eles. A 
academia era um sonho. Então, percebi que eu gostava de me colocar 
próximo a esse universo cultural sergipano e passei a frequentar os 
espaços sociais onde eles transitavam. Eu me lembro do grupo de Ilma 
Fontes, Amaral Cavalcante, Lu Spinelli, Antonio Leite, Davi Leite, 
Irineu Fontes, Pascoal Maynard e muitos outros. A experiência com a 
cultura teatral me levou ao contato com os recitais poéticos, em 
espaços alternativos da cidade, as Sextas D'Art, que aconteciam no 
CULTART, aos encontros no foyer do Teatro Atheneu, onde as 
pessoas ficavam conversando, antes das apresentações artísticas, mas 
onde os espetáculos eram caros e, consequentemente com a boemia 
aracajuana. Naquelas mesas de bares, entre eles o Gosto Gostoso, o 
Acauã, entre outros, onde eles falavam de todas as linguagens 
artísticas, era um grande transito de ideias. Nesse período, eu também 
via Aglaé Fontes com Isaac Galvão, no Al Bar, de Paulo Lobo, que 
ficava na rua Hermes Fontes, próximo ao viaduto (BERNARDES, 
2013). 

 

De todo jeito, as imagens trazidas por Stephane Teles e a sua memória permite 

compreender uma cena teatral aracajuana, uma teatralidade ancestral muito própria da 

cidade, de fato, teatral, pois que é mesmo a história teatral de uma cidade. Trata-se da 

memória de uma cidade em relação ao teatro que a sua sociedade produziu e formou 

cidadãos. Então, quem são esses cidadãos e o que eles estabeleceram como redes de 

criação teatral e práticas pedagógicas na sua trajetória de formação? 

A minha tese é de que, em termos teatrais, Aracaju transitou por um tipo de 

formação informal e não formal e isso não a coloca na perspectiva de uma possível 

inferioridade formativa, em reação à formação formal. Muito pelo contrário, essa 

maneira apenas mostra que os recursos disponíveis a uma formação e uma prática 

teatral, em Aracaju, foram assim apresentados e, dessa maneira, foi assim que foi 

possível construir ou desconstruir um fazer teatral em Aracaju. 
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3.1.8 Federação de teatro amador de Sergipe/FETAS e Sindicato dos Artistas/ 

SATED 

 

 

Desde os primeiros passos na arte teatral, quando participou de uma oficina de 

iniciação teatral, ministrada por Isaac Galvão, o ator Milton Leite já ouvia o mestre 

alertando para a necessidade de profissionalização da classe teatral. 

 
 Ele já era presidente da Federação de Teatro Amador de 
Sergipe/FETAS, que funcionava nas dependências do 
CULTART/UFS e era ligada a Confederação Nacional de 
Teatro/COFENATA e vivia dizendo para que nós participássemos da 
FETAS, que fizéssemos o cadastro, porque era preciso organizar, pelo 
menos, o Teatro Amador, uma vez que ainda não tínhamos o teatro 
profissional. Aliás, além de Isaac, também os atores Douglas e 
Valfran de Brito nos alertavam para que nós pudéssemos nos 
organizar (LEITE, 2013)20.  
 
 

Leite recorda que, nos anos de 1980, a Federação de Teatro Amador de 

Sergipe/FETAS marcou presença na cena teatral sergipana, inclusive acolhendo 

diversos eventos artísticos, que se apresentavam durante as comemorações do Dia 

Mundial do Teatro, oferecendo cursos de formação teatral não formal e abrindo espaço 

para as apresentações dos grupos teatrais sergipanos. De toda maneira, é importante 

considerar que foi a partir da necessidade de diversas reinvindicações da classe artística 

amadora, em virtude do expressivo número de grupos teatrais que surgiram em Aracaju 

e, principalmente para organizar a cena teatral.  

O ator e diretor teatral Luiz Carlos Dussantus produziu um importante relatório 

sobre o nascimento da FETAS, como entidade de classe e fomentadora do surgimento e 

do fortalecimento dos grupos teatrais sergipanos. Seu compromisso político com essa 

história revela um cuidado especial com a memória do teatro sergipano. 

 
Na minha maneira de ver, o embrião da FETAS foi a realização pelo 
CULTART/UFS, no Teatro Maria Clara Machado (em frente à Escola 
Normal), em 1979, da I Semana Sergipana de Teatro. Participaram os 
grupos teatrais: Imbuaça, com a encenação Teatro Chamado Cordel, 
de diversos autores e direção de Lindolfo Amaral; Cenário, com 

                                                           
20 LEITE, Milton Raimundo. Dançarino e produto cultural. Nesta tese, a autora se referirá ao artista 
através de seu nome artístico: Milton Leite. Entrevista concedida em 24.08.2013. 
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Canção de Fogo, de Jairo Lima e direção de Valdir Oliveira; Raízes, 
com A Lua Lilás, texto e direção de Jorge Lins; Expressionista, com 
As Quixotescas Aventuras de Lampião e Beija-Flor, de José Bezerra e 
direção de Fernando Teixeira; Experimental da UFS, com As Hienas, 
de Bráulio Tavares e direção de Bosco Seabra e “Opinião”, com 
Cordélia Brasil, de Antonio Bivar e direção de Mauro Oelson. No 
encerramento, o ator José Valfran de Brito, do Grupo Teatral 
Experimental, da UFS, apresentou um documento que foi lido para os 
presentes pelo ator Luiz Carlos Alves dos Santos (Grupo Cenário) 
fazendo uma exposição de motivos para justificar a criação de uma 
entidade de classe dos artistas de teatro. O documento foi aclamado 
por todos e, depois de devidamente assinado, foi entregue ao Diretor 
do CULTART/UFS, Profº Clodoaldo Alencar. Algum tempo depois, 
em 1980, Lindolfo Alves Amaral Filho (Grupo Imbuaça), que já vinha 
mantendo contatos com a CONFENATA (Confederação Nacional de 
Teatro Amador), presidiu uma reunião, realizada no DCE/UFS, com 
os Grupos Cenário, Imbuaça, Comunicativo D’arte, Opinião, Raízes e 
União, para discutir os registros dos grupos e criar a Federação de 
Teatro. Em novembro de 1981, a Subsecretaria de Cultura e Arte 
(SUCA)/SEEC, promoveu o Seminário “Teatro Sergipano: uma 
realidade”, onde participou Francisco Gregório, coordenador da área 
de Teatro do Serviço Nacional de Teatro. Deste Seminário, sob a 
coordenação do SNT – foi tirado uma comissão provisória para 
instalar a Federação de Teatro, formada por Lindolfo Amaral, Jorge 
Lins de Carvalho, Aglaé Fontes de Alencar e Walkiria Sandes de Sá. 
Como resultado do trabalho desta comissão, em 27 de março de 1982, 
era finalmente criada a tão sonhada Federação Estadual de Teatro 
Amador de Sergipe (FETAS); tendo como filiados-fundadores os 
Grupos Imbuaça, Comunicativo D’Arte, União, Opinião e Raízes. 
Após a aprovação dos estatutos, a assembleia realizou sua primeira 
eleição e elegeu a diretoria da FETAS para o biênio 82/83, 
imediatamente empossada e assim constituída: Presidente: Lindolfo 
Alves do Amaral Filho (Grupo Imbuaça). Vice-Presidente: Maria 
Angélica de Gois (Grupo Raízes). 1ª Secretária: Maria Isabel Santos 
(Grupo Imbuaça). 2ª Secretária: Ana Virginia (Grupo Raízes). 1ª 
Tesoureira: Maria das Dores Santos (Grupo Imbuaça). Conselho 
Fiscal: José Alves do Amaral (Grupo Imbuaça). Jorge Lins de 
Carvalho (Grupo Raízes). Nivaldo Menezes (Grupo Opinião). 
Suplentes: Isaac Enéas Galvão (Grupo Opinião). Feliciano José dos 
Santos (Grupo Comunicativo D’Arte). Valmir Sandes de Sá (Grupo 
Opinião) (SANTOS, 1987, p. 1-2) 21. 

 

A atriz Valmir Sandes, contudo chama a atenção para a produção do teatro 

sergipano, entre os anos de 1971 e 1981, a que se refere como “uma época de amor ao 

teatro, quando nos apresentávamos no Teatro Atheneu e nem pauta eles nos cobravam” 

                                                           
21 SANTOS, Luiz Carlos Alves dos. Diretor de teatro, ator, radialista e produtor cultural. Nesta tese, a 
autora se referirá ao artista através de seu nome artístico: Luiz Carlos Dussantus. Entrevista concedida em 
25.10.2012. 
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(SÁ, 2012)22.   Por isso, Sandes reflete que o surgimento da FETAS foi positivo no 

sentido de viabilizar projetos teatrais, mas 

 

A arte em si, caiu muito, porque os artistas começaram a se focar na 
questão financeira. O interesse de muitos passou a ser apenas o 
dinheiro. O interesse, de muitos é apenas o cachê, é teatro como 
emprego, mas é preciso amar o teatro. Nem todo mundo nasceu para 
fazer teatro e dizer um texto não é apenas fazer uma leitura em voz 
alta, é preciso muito mais (SÁ, 2012). 

 

Por outro lado, Cicero Alberto sinaliza que a mentalidade do povo de Aracaju, 

de alguma maneira, modificou-se, com a chegada da Federação de Teatro Amador na 

cena sergipana. 

  

Quando eu comecei a fazer teatro, na década de 1970, éramos vistos 
como veado e as meninas putas, depois éramos maconheiros, veado e 
puta. Veja bem, todo mundo naquela época era marginal. Já em 
meados dos anos 1980, começou a se reverter e as pessoas começaram 
a perceber que nosso próprio trabalho era organizado em Federação de 
Teatro Amador, começou a dar credibilidade a luta dos grupos para 
uma política cultural para o teatro, música e cinema. Começamos a 
aparecer, a qualidade do teatro começou a melhorar e mesmo assim 
não tinha público e acredito que até hoje sofremos desse mal 
(SANTOS, 2012) 23. 

 

De 1982 até os anos de 1990, os artistas do teatro sergipano estavam atrelados à 

FETAS. Jorge Lins24 informa que fundou o Sindicato dos Artistas/ SATED, na década 

de 1990, tendo sido o seu primeiro presidente. Naquele período, precisava viajar com o 

Grupo Raízes pelo nordeste brasileiro e os seus atores precisavam ter o DRT, provisório 

ou definitivo. Portanto, a criação do SATED objetivava a profissionalização do ator 

sergipano.  

A atriz Tetê Nahas observa que, “com a abertura política e a criação do 

Sindicato dos Artistas e Técnicos de Sergipe, o artista amador dá lugar ao artista 

                                                           
22 SÁ, Valmir Sandes de. Atriz e professora de teatro. Nesta tese, a autora se referirá à artista através de 
seu nome artístico: Entrevista concedida em 11.12.2012. 
23 SANTOS, Cícero Alberto Bento dos. Nesta tese, a autora se referirá ao artista através de seu nome 
artístico: Cícero Alberto. Entrevista concedida em 14.12.2012.    
24  CARVALHO, Jorge Lins de. Dramaturgo, diretor de teatro, produtor cultural. Nesta tese, a autora se 
referirá ao artista através de seu nome artístico: Jorge Lins. Entrevista concedida em 25.10.2012. 
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profissional” (SANTOS apud VIEIRA, 2010, p. 31) 25. Ela acredita, porém, que “os 

artistas passaram a se preocupar mais com os ganhos financeiros e menos com a 

formação. Os espetáculos passam a ser montados para gerarem lucros” (SANTOS apud 

VIEIRA, 2010, p. 31). Contudo, a afirmação da atriz não exclui a necessidade de 

recursos financeiros para gerir qualquer movimento teatral. Ao contrário, Nahas sinaliza 

para a importância de uma formação técnica vigorosa em que o artista possa se preparar 

cotidianamente para o devido conhecimento da sua arte teatral. 

 
 
 

3.1.9 A presença do teatro nas escolas de Aracaju 
 

 

Em muitas localidades brasileiras, é possível observarmos que, também, as 

escolas de ensino fundamental e médio e entidades religiosas funcionaram, e ainda 

funcionam, como celeiros de festivais e atividades culturais. Dessa experiência, 

surgiram inúmeros artistas das mais variadas linguagens artísticas e diversos grupos 

teatrais, com suas práticas e provocações. Em Aracaju, muitas instituições de ensino 

incentivavam a atividade teatral e fomentaram o fazer teatral e, por isso, é possível 

destacarmos espaços de educação que contemplaram o universo das artes, 

principalmente o teatro, tais como: Colégio Arquidiocesano Sagrado Coração de Jesus, 

Colégio Estadual Atheneu Sergipense, Colégio Jackson de Figueiredo, Colégio Estadual 

Presidente Costa e Silva, John Kennedy, Igreja Capuchinho, no bairro América, a 

Escola Técnica Federal de Sergipe e o Instituto de Educação Rui Barbosa, vizinho a TV 

Aperipê, que possuía o Grupo da Escola Normal, dirigido por Bosco Seabra, que 

“gostava muito de montar jograis”, lembra Denys Leão. (LEÃO, 2012).  

A história do teatro sergipano precisa dar visibilidade à importante figura do ator 

Valfran de Brito, pesquisador da história e da cultura sergipana, líder do Grupo Teatral 

Experimental, que tinha em seu elenco, também, o ator César Macieira.  A confraria 

surgiu por conta do projeto Bolsa/Trabalho/Arte, que era vinculado à UFS, coordenado, 

                                                           
25 SANTOS, Valdelice de Matos. Diretora de teatro, atriz, dançarina, professora de teatro, cantora e 
produtora cultural. Nesta tese, a autora se referirá à artista através de seu nome artístico: Tetê Nahas.  
Entrevista concedida em 27.08.2013. 
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inicialmente, por Aglaé Fontes e, posteriormente, teve em seu comando o próprio César 

Macieira.  

Valfran de Brito surgiu na cena teatral sergipana, como professor de História do 

Colégio Estadual Presidente Costa e Silva, periferia sergipana. Uma instituição que, na 

década de 1970, oferecia o curso cientifico, hoje ensino médio, para quem pretendia 

ingressar na faculdade e não tinha interesse em seguir o Curso Técnico. O Costa e Silva 

não era um colégio de elite, obviamente, mas prezava pelo esporte e, se comparado à 

Escola Técnica Federal de Sergipe, não teve uma grande representatividade na cena 

teatral sergipana, mas teve, entre os seus, a presença de “Douglas e Valfran de Brito 

que, em 1977, ajudaram a organizar um Centro Cívico, no Costa e Silva, com o nome 

de Grupo de Líderes, inclusive tendo fundado um jornalzinho” (LEÃO, 2012).  

Brito vale um especial registro, tanto pelo que produziu em registros históricos, 

quanto pela iniciativa de discutir o mundo a partir do contato com o universo da cultura, 

do teatro e das artes, ao criar o Grupo Corpo e com ele apresentar diversos trabalhos 

cênicos, tendo no elenco os atores Cícero Alberto, Claudete, Adriana, Otagilson, 

Douglas, Luiz Carlos dos Dussantus, Mariano Antonio, Dinha Barreto, Roque e Marcos 

Gaspar, conforme informa Otagilson Vieira, acrescentando que Valfran de Brito se 

utilizava de laboratórios psicodélicos para que os atores se descobrissem em seus 

processos criativos.  

Valfran de Brito acredita que o teatro produzido nos anos de 1980 é cria das 

vivências artísticas experimentadas nos anos 1970. “Por habilidade e obstinação desses 

precursores, o teatro produzido naquele tempo não era melhor do que o foi feito 

posteriormente, mas antes fazíamos na tentativa da experimentação” (BRITO, 2012)26, 

mas que funcionava e possibilitou uma produção que se estendeu além dos espaços 

escolares da cidade, tais como o CULTART, o Centro de Criatividade e o Festival de 

Arte de São Cristóvão/FASC. 

Afora o FASC, é possível considerarmos a Escola Técnica Federal de Sergipe 

como outra importante sede de memória cultural aracajuana. Esta, merecedora de um 

                                                           
26 BRITO, José Valfran de. Historiador, diretor de teatro, ator, dançarino e professor de teatro. Nesta tese, 
a autora se referirá ao artista através de seu nome artístico: Valfran de Brito. Entrevista concedida em 
26.10.2012. 
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olhar mais cuidadoso sobre sua ação artístico-pedagógica, a propósito de formação 

teatral, uma vez que a instituição foi palco de muitas experimentações e propostas 

cênicas de diversos grupos teatrais. É preciso dar visibilidade ao trabalho de formação 

teatral que a Escola Técnica possibilitou à sua comunidade escolar, porque o FASC, de 

alguma maneira, já foi contemplado na obra Regime Militar e Festival de São Cristovão 

(1972-1985): muito além dos palcos e holofotes (2012), de Sônia Cristina Santos de 

Azevedo. Nesse estudo, a autora localiza o FASC em meio ao autoritarismo militar 

daquele contexto histórico. 

Aliás, sobre ditadura militar é interessante lembrar que, em Aracaju, a 

perseguição aos direitos políticos foi rigorosa, marcando a memória do iluminador e 

diretor teatral Denys Leão, que se iniciou no universo do teatro, ainda no ensino médio 

do Colégio Atheneu Sergipense, quando tinha apenas 16 anos. Ele conta que em 1973 

A gente não entendia o regime militar nem a perseguição aos direitos 
políticos. Tinha um cara que se chamava Hagamenon Souza, ele hoje 
parece que trabalha com publicidade. A gente tinha aula de política 
com ele e por isso a gente ficava sabendo das coisas. Haviam 
perseguições. A gente via um Jeep do exército parado na esquina da 
praça do colégio. Às vezes, ele fechava a porta, chamava a gente, eu, 
Joesia, Fátima, Genilson e os outros alunos e conversava sobre o 
presidente Médici, fazia paródias falando mal do governo, falava de 
Geraldo Vandré, aquelas coisas. A gente achava bonito porque era 
uma coisa irreverente, mas a gente tinha medo, porque o regime fazia 
a gente perceber que o que ele estava fazendo era perigoso. As 
manifestações artísticas eram perseguidas, a gente não entendia 
porque, né, era muito novo, mas a curiosidade, né, de adolescente de 
estar no meio do pessoal do ensino cientifico, mais velhos, mais 
perseguidos, ligado a partidos políticos. Aconteceu um caso em 
Pernambuco com um cidadão chamado Cajá, um estudante que depois 
eu fiquei sabendo da história dele, mas na época ele tinha 17/18 anos. 
Um dia, lá no Atheneu, em cada porta de cada sala colaram uma 
reportagem falando dos comunistas, para ter cuidado para não 
acontecer o que aconteceu com aquele rapaz. Aí, Hagamenon dizia: 
“Que nada, eles pegaram o cara porque ele estava montando uma 
comunidade alternativa no estado de Pernambuco, onde o pessoal 
plantava para comer”. E a gente dizia: “Oxe, até plantar para comer, 
que mal esse cara pode fazer?” (LEÃ0, 2012)27. 

 

                                                           
27 LEÃO, Denys Silva.  Iluminador, músico, professor de teatro e produtor cultural. Nesta tese, a autora se 
referirá ao artista através de seu nome artístico: Denys Leão. Entrevista concedida em 12.03.2012. 
 



150 
 

 

 

 

Leão lembra que, naquele mesmo ano, iniciou seus estudos na Escola Técnica, 

revelando que a escola tinha um grupo dos alunos ligado ao esporte e outros alunos que 

desejavam e praticavam o exercício das artes, uma vez que, no contexto da escola, havia 

os grupos de dança, teatro, coral, bandas de rock, festivais de música e de poesia falada, 

jornal, cinema em super 8 e um organizado Centro Cívico, culturalmente movimentado. 

Suas lembranças me fazem relembrar a importância da Escola Técnica Federal da 

Bahia, em minha própria formação, no início dos anos de 1980, quando, ainda em 

Salvador-Bahia, cursei Eletrotécnica e pude presenciar e conviver com essa memória 

que me faz irmanar com as palavras de Denys Leão. Sei bem a importância de um 

espaço de liberdade de expressão, em plena ditadura militar brasileira. 

Em Aracaju, o Auditório Pedro Braz abrigava a apresentação das peças 

montadas pelos seus alunos, além de uma carpintaria, uma gráfica e o total apoio do 

diretor Irineu Martins, que estimulava a ação cultural de seus alunos. Principalmente, 

porque a Escola Técnica era a instituição indicada para quem queria concluir o ensino 

médio e entrar no mercado de trabalho através de um curso técnico. Porém, em plena 

ditadura militar e efetivamente vigiando os alunos e a comunidade daquele ambiente, a 

Escola Técnica foi uma trincheira cultural, sobretudo nos idos dos anos de 1970, quando 

a Polícia Federal exigia as apresentações prévias dos espetáculos teatrais. Foi lá que 

Denys Leão conheceu nomes, que mais tarde viriam a se tornar referências para a arte 

teatral, entre eles.  

 

Severo D’Acelino, que dirigia o Grupo Regional de Folclore e Arte 
Cênica Amadorista Castro Alves Grupo/Grifacaca;  Antonio dos 
Santos, aluno do curso de Eletrotécnica, que era carpinteiro, mas, 
também dirigia o Grupo Opinião; Adilson Silva, dançarino e 
figurinista de mão cheia, Alcides Costa, o Cica e Alcosa, seu irmão, 
do Grupo de Teatro Centauro; Edson Andrade, do Grupo Argamassa; 
Jorge Lins, que naquela instituição criou o Grupo Raízes, ao lado de 
Luiz Eduardo Oliva, e que nos seus primórdios de seus musicais, uma 
constante na ideologia do grupo, trabalhava com música ao vivo, sob a 
direção musical de Paulo Lobo, Pantera, Joésia Ramos e 
posteriormente utilizando igualmente o Play Back (LEÃO, 2012). 
 

 

Embora em meio à ditadura militar, a instituição acolheu muitas cabeças 

artísticas, entre elas o diretor teatral Luiz Carlos Nunes Santos, batizado com o nome de 

Black, quando ainda era aluno da Escola Técnica. Ele chegara à instituição no ano de 
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1969. Ele lembra que, naquele ano, Nunes Leite Neto assumia a vice direção da escola, 

tendo na direção geral Irineu Martins Lima, que era casado com Romilda Martins, uma 

grande incentivadora das artes na Escola Técnica. “A grande sacada foi, em plena 

ditadura militar, o diretor da escola ser, também o coordenador de todas as Escolas 

Técnicas do Nordeste.  Isso nos possibilitou um contexto cultural que só nos 

beneficiou” (SANTOS, 2013)28. Seu discurso faz referência, sobretudo, às condições 

que aquele espaço de educação oferecia: o Centro Cívico Laudelino Leite, os diversos 

programas de rádio, uma gráfica, uma carpintaria e todo apoio que eles precisassem 

para a produção de seus trabalhos artísticos. Foi ali, naquele contexto da escola, que ele 

descobriu um mundo onde poderia conviver com a arte, como uma prática de vivência 

social. 

 

Quando eu cheguei à Escola Técnica, os primeiros contatos foram 
através de Pedro Barroso, que foi a primeira pessoa que falou de teatro 
de maneira mais arrojada e da questão do teatro. Ele gostava de recitar 
poesia, principalmente Castro Alves. Outra pessoa, importantíssima, 
naquela conjuntura, foi Adilson Silva (que me convidou para elaborar 
uma peça teatral). A primeira peça teatral montada na Escola Técnica 
foi A Morte do Negro, com texto e direção de Adilson Silva 
(SANTOS, 2013). 
 
 

 
Denys Leão destaca que, na década de 1970, o jornalista Amaral Cavalcante teve 

uma importância fundamental na formação de sua geração, sobretudo com a presença de 

Cavalcante, na direção da SCAS, trazendo importantes eventos artísticos, para fomentar 

interessantes apreciações e, também, como no jornal alternativo Folhas da Praia, similar 

ao carioca O Pasquim, abrindo espaço social para os atores da periferia, mediando o 

diálogo entre as diversidades.  

Amaral Cavalcante foi um agenciador cultural entre a elite e a periferia 

sergipana, especialmente no período áureo do movimento de contracultura ocorrido na 

Escola Técnica Federal de Sergipe. Sua fala demonstra este importante aspecto quando 

avulta que  

                                                           
28 SANTOS, Luiz Carlos Nunes.  Ator, administrador e político. Nesta tese, a autora se referirá ao artista 
através de seu nome artístico: Luiz Carlos Black. Entrevista concedida em 22.08.2013.  
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Sempre tive uma relação com a cultura oficial, eu sempre estive 
trabalhando, ou na Secretária de Cultura e tal ou... e realmente eu 
tinha a preocupação de fazer com que todos tivessem o direito e o 
acesso, que todos pudessem, e principalmente os mais novos. Isso é 
um trabalho que ainda faço hoje, não é? Estou agora fazendo a Revista 
Cumbuca, não sei se você viu, é uma revista que abriga todas as 
tribos, né? (CAVALCANTE, 2013). 

 

Para o teatro sergipano e, obviamente para outras cidades brasileiras, o período 

do Barato Legal, referido à década de 1970, foi uma época de efervescência cultural, 

uma vez que, mesmo sob o autoritarismo da ditadura militar brasileira, diversos grupos 

teatrais surgiram na cena teatral sergipana.  A atriz Tetê Nahas lembra que  

   

Existiam diversos grupos teatrais, a exemplo do Grupo Experimental 
da Universidade Federal de Sergipe, Grupo Opinião, Expressionista, 
entre outros. A Universidade Federal de Sergipe e a Sociedade de 
Cultura Artística de Sergipe (SCAS), através do Grupo Teatro de 
Cultura Artística exerciam papel fundamental no desenvolvimento da 
arte cênica no estado (SANTOS apud VIEIRA, 2010, p. 29). 

 

Entretanto, o teatro produzido até os anos de 1970 é visto por muitos como um 

teatro de caráter elitista. Nahas observa que “as produções eram sofisticadas, 

condizentes com os textos clássicos e cobravam ingressos. Por isso, poucas pessoas 

tinham acesso aos espetáculos montados por grupos locais”. (SANTOS, 2010, p. 29). 

Entretanto, de acordo com o ator e produtor cultural, Tadeu Machado, na década de 80, 

a referida elite do teatro sergipano se afasta de cena teatral permitindo com isso a 

chegada de artistas da periferia aracajuana e a interação cultural entre os novos pares. 

“A elite teatral se afasta do cenário cênico e vai surgindo o teatro alternativo” (FARIAS, 

2013). 

Leão (2012) esclarece que, naquele contexto do movimento hippie, a Escola 

Técnica foi responsável pela inclusão social de diversos artistas, de uma classe social 

economicamente menos favorecida, no cenário teatral aracajuano. Além dos alunos da 

Escola Técnica, já citados, ele considera que é importante destacar a presença como 

professores de teatro, Bosco Scaffs, no Colégio Atheneu; Valfran de Brito, no Costa e 

Silva e ainda Raimundo Venâncio, Isaac Galvão, que, embora não tivessem alguma 
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referência formal sobre o teatro, é certo que alavancaram o movimento de teatro da 

periferia. Sua memória considera que eles foram  

 
Pessoas ousadas. Começaram a fazer arte, apontaram e continuaram 
fazendo contra tudo e contra todos com todos os problemas que 
aconteceram. Eu sempre digo e é bom até dizer que nós somos órfãos. 
Nós somos uma geração órfã de mestres. A minha geração é uma 
geração órfã e por quê? Porque ninguém pegava na mão da gente e 
dizia: “Isso aqui é uma coxia, aqui uma bambolina, isso aqui é isso e 
isso aqui é aquilo”. A elite que fazia teatro na década de 70 se afastou 
quando a minha geração chegou no meio social, porque com esse 
pessoal da periferia também veio a droga, porque também tinha um 
bando de porra louca, maluco, maconheiro, cabeludo e irresponsável 
que não podia se envolver com o pessoal da elite. Então quem fazia 
teatro nessa época era professor Joaquim, pai de Ricardo da empresa 
de som, Profa. Aglaé Fontes, Prof. Alencar e Tereza Prado. E, antes 
era pela SCAS, com Zé Carlos Teixeira, que trazia espetáculos de 
fora. Nós só tivemos os cursos, as oficinas e as montagens, mas, hoje 
tem vários locais para aprender teatro, antes não tinha, quer dizer, eu 
não tenho acesso de como os que vieram antes de nós aprenderam a 
fazer teatro. Eu acho até que eles também não tinham acervo 
bibliográfico sobre a história do teatro e suas técnicas, metodologias, 
essas coisas (LEÃO, 2012). 

 

Aglaé Fontes explica que a geração do Teatro Amador de Sergipe, constituída 

por João Costa, Alencar, Ribeirinho, Profº Joaquim, entre outros, também não teve uma 

escola teatral, no sentido de uma formação formal em teatro. Na verdade, naquele 

período, nem haviam professores de teatro em Aracaju. Contudo, segundo suas 

impressões, eles não caminharam por uma prática teatral sem as informações 

necessárias a um entendimento da história do teatro, algo mais espontaneísta, o fazer 

por fazer, sem algo mais sistematizado como base de fundamentação teórica teatral. 

 Ao contrário, esses atores e diretores aprenderam teatro praticando a vivência 

das montagem de peças teatrais do grupo, e observando as outras encenações, “quando 

eles iam para os festivais de arte, porque eles iam ver como é que fulano dirigiria, como 

sicrano dirigiria, entendeu? Era para não sair erro algum, quando fossem montar nossos 

próprios trabalhos cênicos, mas dava certo” (FONTES, 2013). Além dessa atividade 

formativa, Fontes revela que a técnica utilizada era “leitura branca, que era a forma de 

você ler pra você se encontrar com o personagem” (FONTES, 2013). 

De igual modo, aprenderam lendo sobre o conhecimento teatral, através de 

importantes obras teatrais que a biblioteca de Costa possuía, bem como a de Alencar: 
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“Eu ainda tenho uma biblioteca enorme dele; então, ele comprava muito livro de teatro 

e eles experimentavam, eles faziam suas experiências, a partir do que os livros 

orientavam. Eles liam Aristóteles, Ésquilo, Sofócles, Eurípedes, Tchekhov, Ibsen, 

Shakespeare, tudo que você fosse imaginar de realismo, os clássicos todos”, pontua 

Aglaé Fontes, na mesma entrevista. Sobre a liderança de Costa e Alencar, que também 

eram os diretores das peças, os atores do grupo participavam das sistemáticas atividades 

de estudos, uma espécie de formação não formal, pois que as reuniões em suas 

residências e na sede da SCAS tinham uma especial preocupação com a formação 

teatral para o seu grupo.  

 

 

3.1.10 Centro de Criatividade  

 

 

Em 1985, durante o governo de João Alves Filho, um grupo de intelectuais 

sergipanos, encabeçado por Fernando Lins, Diretor Presidente da Fundação Estadual de 

Cultura, solicitou o apoio arquitetônico do engenheiro e arquiteto Jaime Lerner, uma 

vez que a equipe objetivava transformar a antiga Caixa D’ Água que abastecia Aracaju 

em algo próximo ao projeto de arquitetura realizado, satisfatoriamente, por Lerner, no 

estado do Paraná.  

O Centro de Criatividade, localizado na Praça Saturnino de Brito, 401, foi 

construído em 1985 e inaugurado em 1986, numa ação do governo João Alves Filho, no 

bairro Getúlio Vargas. A sua existência cultural trazia uma interface com o entorno da 

comunidade do Morro do Cruzeiro e da Maloca e a memória das manifestações 

culturais e as tradições afro-brasileiras, tendo merecido, em 07 de fevereiro de 2007, o 

reconhecimento da Fundação Cultural Palmares como grupo remanescente de quilombo, 

em contexto urbano.  

Referindo-se ao Centro de Criatividade como a sua grande paixão, Aglaé Fontes 

se debruça sobre o tempo para expor os primórdios desse ponto de cultura que 

influenciou a vida e a arte de muitos artistas sergipanos, entre as décadas de 1980 e 

1990. Seguramente um espaço de formação artística de grande relevância para a história 

da arte-educação, em Aracaju, sobretudo, do teatro sergipano.  
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Sua narrativa coloca em pauta questões artístico-pedagógicas fundamentais, as 

quais revelam o olhar de quem conduziu a administração daquele espaço de cultura e 

arte, quando foi diretora-fundadora daquela instituição, que oferecia oficinas de 

linguagens artísticas, tais como Expressão Plástica, nas especificidades do Desenho e da 

Pirogravura; Teatro, com aulas de Iniciação Teatral para Adultos, Teatro de Bonecos 

para Adolescentes e Teatro de Bonecos na Educação para Professores; Oficinas de 

Palavras para alunos do então 1º grau; Oficina de Música Ativa, com Flauta Doce, 

Violão, Órgão Elétrico e Musicalização; Oficina de Brinquedo e de Fotografia, bem 

como projetos de ação comunitária.  

Por tudo que a faz atrelada à história do Centro de Criatividade, é importante 

conhecer a sua memória, especialmente quando ela defende a sua versão de que  

 
 

O centro foi assim, aquela área ali, era a antiga caixa d’agua de 
Aracaju né? A caixa d’agua foi desativada, e virou antro de marginal. 
Então, a sociedade reclamava tal, até no governo que antes do doutor 
João já vinha reclamação sobre o lugar, e por que como era antiga 
caixa d’agua, o lugar, e foi desativado o lugar onde era a água, não é, 
era uma coisa boa, entrava que ninguém nem via cá. Aí, rodou um 
governo, passou por outro e no governo de João Alves Filho, primeiro 
governo dele, então o problema da comunidade foi estudado. Na 
ocasião, eu estava na universidade, mil novecentos e oitenta e cinco. O 
problema foi estudado e revelou que algumas pessoas queriam que o 
local se transformasse em hospital, outros que fosse uma escola 
pública, uma porção de coisa. Mas Dr. João é vidrado em arte, aí, 
achou que devia ser uma Escola de Artes. A essa altura, a 
universidade não estava por lá, ainda. Aí começaram então a obra de 
uma escola livre de arte. Quando eu fui convidada para assumir a 
direção dessa escola, o reitor me cedeu meio expediente, eu continuei 
dando aula a meus alunos de psicologia na universidade mas, 
paralelamente, comecei a trabalhar na ideia de como seria essa escola 
de arte. E aí eu fiz pesquisa sobre a região, uma região rica 
musicalmente porque ali estava Irmão, Tonho Baixinho, estava 
Marcos Chulé, tudo gente que trabalhava sempre em ritmo e riqueza 
africana, estava também Mestre Euclides, com o Guerreiro Treme 
Terra. Então, era um espaço muito produtivo em termo de arte né, de 
uma arte espontânea e tal. Aí comecei a preparar o projeto do centro, 
como sendo a escola. Mas a essa altura eu já estava muita envolvida, 
também, com arte e educação. E aí ele foi criado com a proposta de 
ser uma unidade de arte e educação, tanto que o nome era Centro de 
Criatividade, Escola de Experimentar e Descobrir, que era muito essa 
questão toda de não ser uma coisa formalzinha não, e poder trabalhar 
várias linguagens: música, teatro, artes plásticas, cultura popular, 
porque sempre teve presente a cultura popular lá. Sim, e o espaço 
tinha um mini teatro com 120 lugares, que era também cinema, quadra 
de esporte, uma concha acústica para apresentações, salas amplas e 
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arejadas, então, ele tinha tudo, né? Foi feito um levantamento daquela 
região pra saber as aspirações desse povo ainda hoje tenho, tenho, ah, 
também posso até te arranjar jornais, o centro tinha jornais, o centro 
provocou, o centro gravou discos, o centro pintou o diacho. Tá, eu 
comparo o seguinte: o que o CULTART foi, com o projeto 
Bolsa/Trabalho/Arte, foi o Centro de Criatividade, quando foi criado, 
pra trabalhar teatro, música, dança e muitas artes. Então, era aula de 
iniciação teatral, aula de teatro de bonecos, aula de tudo que é 
expressão de teatro de sombra, de tudo se fez lá, e música, né? E arte 
plástica, então, tinha curso móvel e cursos permanentes, que era o ano 
todo, sem pagar nada, ninguém pagava nada, tinha teatro ou cinema 
também, duas vezes por semana tinha cinema de graça pra 
comunidade, tudo de graça (FONTES, 2013). 
 

 

Em 2006, ainda sob a direção de Aglaé Fontes, o Centro de Criatividade, que 

tinha firmado uma parceria entre a Península Ibérica e o Brasil, promove o encontro 

cultural da Memória Ibérica em Sergipe e o ingresso de artistas brasileiros para estudar 

na Espanha. Daí surge a montagem “O Auto da Barca do Inferno”, texto de Gil Vicente, 

e direção de Moncho Rodrigues. Por isso, lembra que  

 

Nós trouxemos primeiro Moncho Rodrigues, encenador em Portugal, 
e Antônia Bueno, que foram os que montaram a primeira, a Opera do 
Milho, né? Depois disso, então, houve um encantamento muito grande 
dele, de Portugal e Espanha com a gente aqui. Eu, as vezes brincando, 
eu dizia, vocês estão descobrindo que nós somos vocês antes. Porque, 
quando eles viam, por exemplo, os reisados e as coisas, eles diziam 
que aquilo não tinha mais em Portugal, mas aqui ainda tinha. Moncho 
ainda hoje é muito amigo meu. Bom, e resultado disso: nós fizemos 
um convênio com professores de Portugal, as marionetes de Lisboa e, 
além de Moncho Rodrigues, trouxemos Zé Ramalho, que não é o 
cantor daqui nosso, mas é o Zé Ramalho das marionetes de Lisboa. E 
nós fizemos um convênio, e ele veio ministrar um curso aqui e, como 
resultado desse curso, cinco jovens daqui de Aracaju foram 
selecionados pra passar três meses na Espanha e Portugal, entre eles, 
Anderson, Ana Maria, e como resultado a montagem da Ópera do 
Milho, com bonecões ou foi O Auto da Barco do Inferno, de Gil 
Vicente. Esse intercâmbio foi uma experiência muito rica. Depois, eu 
remontei a Ópera do Milho, gastei mais setenta mil, no outro governo 
de doutor João Alves, quando voltou, esse último governo. Moncho 
veio e deixou a ópera toda prontinha no Centro de Criatividade, uma 
montagem com sessenta máscaras da Idade Média, né? Deixei todas 
elas presas nas paredes do centro, quando eu deixei a direção. Depois 
nós montamos o Auto da Índia (FONTES, 2013). 
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O cuidado com a formação pedagógica sempre permeia a fala de Fontes porque 

esta é sua matriz principal, desde a escolha do projeto até a relação de conhecimento 

que circula entre os pares, vejamos. 

 

Eu estou fazendo um texto, tal assim, então, eu vou estudar isso, vou 
estudar interpretação de autor, vou estudar voz, vou estudar figurino, 
etc. Não é investir apenas em talento. Às vezes, tem até gente que não 
é lá essas coisas toda, em termo de talento e espontaneidade, mas que 
a técnica deu a ela possibilidade de fazer um trabalho bom. E essa 
técnica, que eu chamo da informação, mas ela não precisa ser 
encontrada apenas dentro de uma escola, porque ela pode ser também 
descoberta de maneira informal. Porque temos diversos tipos de 
diretores, tem diretores que trazem outro universo. O Moncho 
Rodrigues, por exemplo, é um diretor assim, muito exigente, mas ao 
mesmo tempo muito criativo, ele tem soluções cênicas fabulosas. Ele 
pegou um texto meu, um texto que era uma besteira, que agora estou 
até querendo publicar como conto mesmo, porque eu escrevi para 
criança especial, para Augusto Barreto trabalhar com os alunos dele. 
Mas, quando Moncho viu, ele me perguntou se eu me incomodava de 
ele levar o texto e o transformar numa peça de teatro. Ele transformou 
e eu fui assistir em Portugal, fiquei boba como ele conseguiu 
desenvolver aquele negócio. Então é a presença de um grande diretor, 
né? Um diretor, ele pode destruir um texto bom, mas outro diretor faz 
nascer um texto fraco como uma coisa muito boa, porque esse tem 
recursos para isso, tem um imaginário, né? Eu acho que a informação 
tem que trabalhar muito, senão é a mesmice que você vai encontrar 
(FONTES, 2013). 

 

Discípula declarada do sergipano Silvio Romero, Fontes se interessa, 

particularmente, pelas manifestações festivas da cultura sergipana: “Eu gosto muito de 

trabalhar a cultura nossa, trabalhar como que fosse um teatro armorial”, revela, 

destacando, ainda, que a Ópera do Milho, especificamente, deu-lhe a possibilidade de 

exercitar sua preferência estética. Em especial 

 

Porque a encenação uniu os diferentes, porque o teatro briga, né? 
Fulano do grupo tal é melhor, é pior, não sei o que lá, não sei o que lá. 
Porém a Ópera do Milho tinha representante de todos os grupos de 
teatro daqui. Teve seleção para integrar o elenco. Primeiro, teve o 
curso preparatório, que trabalhou corpo, improvisação e tudo. Depois, 
formou o grupo e os atores eram pagos, pelos ensaios e ganhavam por 
espetáculos que faziam. As músicas foram todas compostas por Irineu 
Fontes, quer dizer, aí entrou o artista nosso, né? O coral que cantava e 
então, a montagem da Ópera do Milho foi um divisor de águas, em 
termos de arte, aqui em Aracaju (FONTES, 2013). 
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 O ator Márcio Aislan nota que o Centro de Criatividade foi muito importante 

para sua formação humana e teatral, uma vez que passou a infância naquela área e 

assistiu a sua inauguração. “Era bom demais, tinham muitas atividades culturais e 

muitos artistas de Aracaju surgiram a partir das oficinas do Centro de Criatividade, 

inclusive eu, que aprendi os primeiros passos participando das oficinas de teatro do 

Centro de Criatividade, e era tudo de graça” (SANTOS, 2013) 29. 

Fiquei curiosa para saber porque um projeto tão interessante não foi adiante, 

com o valor que merece ter. Ainda hoje, o centro existe e funciona, contudo nem se 

pode comparar o Centro de Criatividade de nossos dias com aquele centro de um tempo 

dito período áureo. Para falar disso, claro, Aglaé Fontes, memória histórica de um 

Centro Cultural de grande importância para a formação teatral em Aracaju. Uma 

formação, seguramente, que não obedecia a uma grade curricular formal, de uma escola 

formal. Mas aquele modo de experimentar o processo da montagem, com todas as suas 

fases, oferecia uma metodologia de formação teatral não formal. Havia um 

planejamento, havia um cuidado, um compromisso e um fazer teatral, todavia não 

atrelados a uma grade curricular formal; ao contrário tais metodologias permitiam aos 

atores experimentar sem, necessariamente obedecer a um pré-requisito disciplinar, a 

avaliações quantitativas, a uma hierarquia vertical sobre o saber.  

A explicação de Fontes para situação atual do Centro de Criatividade, tanto 

social quanto culturalmente, apresenta uma relação direta com a questão econômica e 

política que a comunidade sofreu, uma vez que, conforme o seu entendimento  

 

O governo de Dr. João Alves pegou três fases do Centro de 
Criatividade. Primeiro, foi a fase da criação que teve todo seu apoio e 
eu era diretora do centro. Quando veio o governo Valadares, que 
substituiu o governo do doutor João, Valadares me convidou para ser 
secretária de cultura. Convidou primeiro Joel Silveira, que é um 
grande jornalista, já falecido, que morava no Rio e veio pra cá. Joel 
não se deu bem com a volta, porque estranhou tudo, a mulher dele 
também, pediu pra sair, aí Valadares me convidou. Eu saí do centro 
pra ser secretária de cultura, mas o centro ficou subordinado a mim, 
então, não sofreu baque de nada, tudo continuou a funcionar e tinha 
minha caneta na mão para dar alguma coisa que precisava, né? Depois 
dos anos de Valadares, veio Albano Franco e aí o centro se 
desmantelou, né? Se desmantelou, vieram outras pessoas, de fora, pra 

                                                           
29 SANTOS, Marcio Aislan dos. Ator. Nesta tese, a autora se referirá ao artista através de seu nome 
artístico: Márcio Aislan. Entrevista concedida em 22.08.2013. 
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ser diretor, mas ainda ficou funcionando embora de forma precária. 
Quando volta Dr. João, volta pra o segundo governo, eu a essa altura 
já tinha me aposentada da universidade, aí como fui convidada para 
dirigir o centro de novo. Mas, agora ele estava deteriorado, então, lá 
vai reconstruir quase tudo, porque ele já foi reconstruído duas vezes. 
Daqui a pouco Dr. João me convidou pra ir para Secretaria da 
Educação e depois para a Secretaria da Cultura, mas o centro ainda 
ficou subordinado a mim. Quando Dr. João saiu, do segundo governo, 
entrou Marcelo Déda, né? Entreguei o centro, até elevador botei, 
porque o povo reclamava muito, porque ele é 24 degraus para chegar 
uma rampa no fundo, era escada também no fundo. Botei rampa no 
fundo e botei um elevador, então, quem tinha cadeirante essa coisa 
toda, entrava pela rampa do fundo, pegava o elevador e descia para as 
aulas, ou subia quando precisava, então o elevador foi uma coisa. 
Quando entrou o governo Déda, nós tínhamos doze professores do 
estado, porque o centro pertence ao estado, funcionavam todas as 
oficinas de arte, na cultura popular, tinha batik, fazia brinquedo 
popular, tinha dança folclórica, a gente trabalhava. Na área de música, 
tinha, flauta doce, musicalização pra criança, tinha coral, tinha violão. 
E consegui apoio da ENERGIPE e abrimos um curso de violino e de 
flauta, com a doação de 20 unidades de cada instrumento musical, que 
a ENERGIPE nos ofereceu. Isso tudo ajudou demais nessa última 
fase. Abrimos uma perspectiva enorme na área de teatro, de iniciação 
teatral, de teatro de bonecos, né? Na área de pintura, a gente tinha 
desenho, pintura. Na área de cultura popular, eu já falei que tinha 
batik, tinha uma porção de coisa, tinha cinema e tinha tudo, deixei 
tudo funcionando. E deixei, uma coisa importante, que foi a Ópera do 
Milho. O centro fazia todos os festejos juninos de tudo, o centro 
realmente parecia uma secretaria, entendeu como é, que teve muito 
apoio do governador (FONTES, 2013). 
 
 

Sobre a compreensão política do Centro de Criatividade como um espaço 

sociocultural o jornalista Amaral Cavalcante contribui alertando que, no final da década 

de 1970, apesar de ainda não haver um orçamento para a área cultural e artística e 

nenhum edital de fomento aos projetos dos artistas sergipanos, “nós criamos um modo 

do governo e de apoio à realização dos espetáculos, né? Criamos o Teatro Lourival 

Batista, ali no bairro do Siqueira Campos, para que as peças pudessem acontecer e 

começamos a dotar o Teatro Atheneu de uma iluminação teatral e de outras condições” 

(CAVALCANTE, 2013). Todavia, de acordo com seu depoimento a preocupação maior 

com a cultura começa, ainda, com o governo Augusto Franco 

 

 
Foi Augusto Franco quem criou a Subsecretaria de Cultura, 
desvinculando um Departamento de Cultura que havia, que era o 
Departamento de Cultura Patrimônio Histórico, que havia na área da 
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educação e criou a Subsecretaria de Cultura, entregando essa entidade 
a Luís Eduardo Costa, que tornou-se o Subsecretário de Cultura do 
estado de Sergipe. Augusto Franco tinha um interesse muito grande 
pela cultura e foi por isso, principalmente, que a gente começou a 
popularizar e a ter um trato, maior, com essas pessoas, que produziam 
cultura nas periferias da cidade, nas ruas, que faziam arte e teatro, não 
somente teatro, mas arte, da maneira geral. Foi criada uma 
subsecretaria, na estrutura do poder, com o orçamento próprio e seu 
próprio cronograma, que, inicialmente foi instalada na Biblioteca 
Pública Epifânio Dórea. Esse trabalho, naturalmente, não foi eu quem 
fiz isso sozinho, fomos uma equipe grande, constituída por Jorge Lins, 
que chegou depois, mas também Silvinha Leite, Zé Correia, entre 
outros. Então, nós fizemos esse trabalho, porque, pela primeira vez, o 
Estado tinha condições e um pouquinho de verba, pra poder abrigar 
esse tipo de coisa. Anteriormente, evidentemente, que somente a 
classe alta tinha grana e dinheiro, podia se dar o luxo de montar um 
espetáculo, não é? Durante algum tempo isso foi feito com o dinheiro 
da SCAS, mas somente as elites podiam montar espetáculos assim 
(CAVALCANTE, 2013). 
 

 

Amaral Cavalcante não acredita que, ao chegar à cena teatral sergipana os 

artistas da periferia tenham sofrido algum desmerecimento da elite teatral: “Não houve 

muito o choque, porque a elite já estava se retirando, tá entendendo? Depois, houve um 

hiato muito grande, houve um tempo em que não via nada, não se fazia muita coisa” 

(Entrevista concedida em 20.08.2013), principalmente antes da instalação da 

Subsecretaria de Cultura, no final da década de 1970. O fato é que  

 

 
Não se fazia muito teatro, não se fazia, se andava mais na zona, não 
tinha dinheiro pra nada, né? Se andava era pelas ruas e tal, se fazia 
performance nos bares, naturalmente, mas, para se montar as peças de 
teatro, era uma coisa, muito difícil. A Subsecretaria de Cultura veio 
pra ajudar um pouco a criar uma estrutura mínima (CAVALCANTE, 
2013). 
 
 

O projeto original do Centro de Criatividade foi iniciado no governo de Augusto 

Franco, a partir de uma solicitação do dançarino Erê que encabeçou um abaixo 

assinado, reunindo assinaturas dos moradores do bairro de Cirurgia, visando a alguma 

providência urgente do governo de Sergipe. Principalmente, porque a antiga Caixa 

d’Agua estava servindo de local para a ação de marginais e as imediações estavam se 

tornando uma área muito perigosa, inclusive  
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Com tiros. Havia muita miséria social na região, não apenas porque as 
casas eram de palha, arrodeadas de um imenso areal ou porque ali era 
um bairro negro, mas, principalmente, porque estava tendo muitos 
casos de violência, estupro, roubo, drogas e aquilo tudo estava se 
tornando ridículo (BRAZ, 2013) 30. 
 
 

Então, foi organizado um Natal Festivo, em prol da Caixa D’Agua e do bairro de 

Cirurgia, tendo a presença da comunidade e dos artistas do bairro, “Irmão, Tonho 

Baixinho, os integrantes do The Tops, Marcos Chulé, Nego Dimes, Dona Rê, que era tia 

de Irmão e que fazia teatro cantado e, também, os poetas Amaral Cavalcante, Clara 

Angélica Porto e Ilma Fontes” (BRAZ, 2013), revela.  

Para apresentar o manifesto em prol da comunidade, foi realizado um evento 

festivo, nas proximidades das ruas Maruim e Riachão, onde se encontra o boêmio 

estabelecimento comercial de Seu João. O proprietário, nascido na cidade de Porto da 

Folha, faz parte de uma população que muito contribuiu para a formação cultural do 

bairro de Cirurgia. Erê explica que  

 

Não haviam muitos brancos naquela área. Porque os outros habitantes 
eram oriundos da cidade de Nesta tese, a autora se referirá ao artista 
através de seu nome artístico: Laranjeiras. Eles vieram habitar a região 
da Maloca, criando terreiros de candomblé que tinham irmandade com 
o candomblé de Dona Bilina, na mesma cidade conhecida como a 
Atenas Sergipana. Essa levada de negros detinha um rico 
conhecimento cultural oral, com diversas habilidades artísticas, tais 
como: a arte das rezas, da mãe parteira, do artesanato, entre eles, o 
trançado de palhas e bordados como croché, ponto de marca, ponto de 
rua e ponto de cruz e, também a costura, a pesca, a colheita de fruta 
(BRAZ, 2013). 

  

O músico Tonho Baixinho revela que nasceu no bairro de Cirurgia, 

especificamente, no reduto cultural da Baixa de Boquim, próxima à rua Porto da Folha, 

onde, segundo ele se concentrava o maior número de manifestações populares e dos 

grandes folguedos sergipanos. Entre tantas importantes lembranças em que destaca O 

Guerreiro, de Mestre Euclides; os sambas de coco, os grandes forrozeiros e sanfoneiros, 

como Xavier do Cavalinho Preto, “porque ele era um negro e sua sanfona oito baixos 

era branca” (PEREIRA, 2013): as cheganças, as serenatas, os candomblés, de Jason e de 

                                                           
30 BRAZ, Marcos Pereira. Dançarino e coreógrafo. Nesta tese, a autora se referirá ao artista através de seu 
nome artístico: Erê. Entrevista concedida em 17.11.2013. 
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Lê, a Escola de Samba de Moacir, a presença de Humberto, Dionísio, Paulo, Zé Buraco, 

entre tantas pessoas que produziram cultura. Interessante saber, por Baixinho que, nos 

idos de 1950, quando nasceu, a região “ainda era de areia, não era piçarra, era tudo 

muito primitivo, as casas não tinham banheiros, eram de palha e no verão haviam 

muitos incêndios” (PEREIRA, 2013) 31. 

Após sobrevoar a área de helicóptero, Augusto Franco agilizou a devida 

tramitação legal do pedido dos moradores, entregando a Luís Eduardo Costa, o então 

Subsecretário de Cultura, a responsabilidade de uma providência efetiva e imediata. 

Amaral Cavalcante lembra que a tarefa era “tirar aquela área, que era do DESO, era 

uma caixa d’agua e passar o espaço para a área da cultura” (CAVALCANTE, 2013) e, 

portanto sendo o Assessor Técnico, da Subsecretaria 

 
Passamos então, a elaborar um memorando para a efetiva criação do 
Centro de Criatividade, naquela área. Você veja como é que as coisas 
estavam efervescendo, porque ali havia uma manifestação maior, mais 
intensa, de cultura e de arte. Tanto de candomblé, né? Uma das 
religiões afro da área da maloca, né? Os quilombolas. Como, também, 
pela vigorosa presença de vários artistas, como Marcos Chulé, Irmão, 
Tonho Baixinho, Nego Beto, Antonieta... Santos e um número enorme 
de pessoas. Lá nós temos o Terreiro de Ilê, que era um terreiro 
importantíssimo aqui na religião afro, e que era muito festivo, né? E 
acontecia muitos movimentos culturais, como os ensaios de Cacumbi, 
Pastorinhas, entre outros, que estavam começando a terem 
dificuldades pela inexistência de galpões, de terrenos baldios, de 
quintais. As coisas vão desaparecendo. Então, a ideia nossa era que 
ali, no Centro de Criatividade, fosse criado, nos tanques que são 
profundos, de laboratórios, pensando na gravação de demo, do pessoal 
da música, laboratório de produção, de material em geral e de 
vestuário e equipamento de teatro, E, também, de outro laboratório, os 
laboratório embaixo, pra dar vasão à criatividade, de ter uma oficina 
por exemplo: xilogravura, uma pequena impressora pra impressão de 
convite e tal, pra tornar-se possível a produção. Essa era a ideia 
original do Centro de Criatividade. Eu estou reforçando isso, faço 
questão, pra que se estabeleça uma correlação, pois que o que nós 
temos aí não é o que nós queríamos, não era isso que nós tínhamos 
pensado. O centro se transformou numa Escolinha de Arte, pra classe 
média e tal, e se distanciou muito daquela população de onde o projeto 
tinha se originado (CAVALCANTE, 2013). 
 

 

                                                           
31 PEREIRA, Antonio Robson Barreto. Músico. Nesta tese, a autora se referirá ao artista através de seu 
nome artístico: Tonho Baixinho. Entrevista concedida em 12.09.2013. 
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Esse é, segundo Cavalcante, o motivo principal que abortou a prosperidade do 

Centro de Criatividade, como um ponto de cultura, da maior relevância social para a 

formação cultural do povo de Aracaju, uma vez que a mudança no comando da política 

local direciona variados olhares sobre uma mesma ideia, por exemplo. Ele defende que  

 

O que se passou foi seguinte: terminado o governo Augusto Franco e 
veio o governo de João Aves, que pegou esse projeto e entregou a 
Jaime Lerner. Ora, Jaime Lerner é do Paraná, ele tem uma realidade 
cultural, né, completamente diferente da nossa. Então, foi Jaime 
Lerner que transformou nosso projeto, que era um projeto de afirmar 
um espaço de galpões. Desses galpões que você encontra nos 
Terreiros de Candomblé, por exemplo, no terreiro de Marizete, no 
Bairro América, ou em quase todo terreiro tradicional você encontra 
aquele galpão, né? É onde acontece os festejos coletivos. Foram 
pensados três ou quatro galpões, pra onde a gente iria trazer essas 
manifestações que estavam desaparecendo, não é? Mas fizeram foi 
aquela Concha Acústica, aquilo era uma coisa complicada que nunca 
funcionou direito, tá entendendo? Jaime Lerner deu uma desassociada 
na própria arquitetura do Centro de Criatividade, ficou completamente 
desassociada da realidade, da circunvizinha, da vizinhança. A maloca 
nunca teve lá, então, é uma coisa que você vai promover, não é dona 
fulana e tal, mas é uma coisa que não é um trabalho sistemático. Aqui, 
é o caso da produção das pessoas, vamos valorizar, vamos dar curso, 
vamos criar meios de produção. Naquela área, até hoje ainda tem 
músicos, tem vários grupos que funcionam ali, sempre tem um povo 
muito criativo. Então, é isso: eu não sei à propósito de que, mas 
aproveitei pra contar a história do Centro de atividade 
(CAVALCANTE, 2013). 
 

 

Cavalcante alerta que Aglaé Fontes entrou na direção do Centro de Criatividade, 

desde a sua inauguração, “exatamente naquele grupo que pensava o projeto de outra 

maneira, Aglaé pensava de outra maneira, porque ela não é desse grupo da 

Subsecretaria” (CAVALCANTE, 2013), mas é fato que foi ela quem implantou os 

Cursinhos de Arte no Centro de Criatividade. Entretanto, Cavalcante esclarece o que 

julga mais lógico refletir.  

 

 
O centro não é pra te dar curso, é para pegar você, que tem habilidade 
e pegar sua habilidade artística e transformar isso numa coisa que 
produza, que traga renda, que crie uma cadeia produtiva, tá 
entendendo? Para ensaiar espetáculo teatral, trazer um brincante não 
sei de onde, pra ensinar como brinca, vamos pegar seu fulano pra um 
curso de taieira, um curso de cacumbi ou outro curso, sei lá. Ele foi 
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pensado pra ter essa função. Veja: o documento que deu o início 
àquela obra foi um abaixo assinado de Erê, um bailarino, que pertence 
à família de Nestor Braz, nosso grande cenógrafo sergipano. Uma 
pessoa envolvida com a comunidade negra, foi isso que deu início ao 
processo de criação do Centro de Criatividade. Quer dizer, eu estava, 
até o pescoço, envolvido com a música de Marcos Chulé, com o povo 
daquela região, eu sabia da riqueza daquilo. Então, era essa riqueza 
que eu queria juntar, numa certa atividade, pra que o governo desse o 
equipamento mínimo, pra que essas pessoas pudessem progredir, e 
progredir estudando, progredir trocando o que desse. É um sentimento 
diferente, a ação de um Centro de Criatividade é diferente de uma 
escolinha de Arte e Educação, que é uma visão mais pedagógica, 
porque ela é professora e ela era comprometida com a questão da Arte 
e Educação. Então, é claro que ela implantou ali um local onde se 
cultivasse e ela fez muito bem esse trabalho né, ela colocou Arte e 
Educação no cenário que antes não havia, criou muita gente e tal. 
Aglaê fez grande coisa, eu não nego, que ela fez muita coisa, fez um 
bom trabalho, mas, na visão dela, na outra visão, contudo, o objetivo 
nosso não era, esse, o nosso Centro de Criatividade não era esse que 
aconteceu. O bairro de Cirurgia é muito rico culturalmente, e essa era 
uma das razões do nosso projeto. Primeiro, porque, naquela área era 
uma comunidade negra, basicamente negra, né? Eu não sei se ainda é 
assim, mas era uma comunidade negra, né, de pessoas inteligentes. 
Marcos Chulé, por exemplo, era formado (CAVALCANTE, 2013). 
  
 

De fato, Tonho Baixinho (PEREIRA, 2013) também reclama que a comunidade 

dos artistas da área de Cirurgia se assustou quando viu o projeto inicial se transformar 

no que veio a se tornar, oferecendo variados cursos à comunidade, mas não acolhendo 

os talentos da área, para que eles tivessem autonomia e espaço social e econômico. Por 

isso, credita o declínio do projeto, que descartou a ideia primordial criada por eles, à 

mudança de governos e suas consequentes perspectivas ideológicas, inclusive já que os 

artistas da área continuaram sem espaço para se expressar através de suas artes e hoje, 

praticamente, o Centro de Criatividade tem pouca expressão na cultura sergipana. 

 

 

3.1.11 Teatro Atheneu 

 

 

Por conta da carência de espaços teatrais na cidade, o auditório do Colégio 

Atheneu Sergipense foi uma referência de esporte no estado de Sergipe, mas também se 
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afirmou como o único ambiente destinado à apresentação de espetáculos sergipanos e de 

outros estados, desde o período áureo da SCAS, na década de 1960. 

Nos anos de 1990, o auditório foi palco do Festival Arlequim de Mármore, um 

projeto do governo do estado, o qual premiava os melhores trabalhos apresentados.  

Sobre este período, Tetê Nahas destaca que “foi uma época muito rica em termos de 

cultura, a cena era crescente, eram vários espetáculos, tínhamos prêmios, incentivos, 

festivais, era maravilhoso, qualquer jovem se empolgava e seguia na arte, pois tínhamos 

oportunidade” (SANTOS apud VIEIRA, 2010, p. 30).  

A performer Maicyra Leão lembra que se tratava de um circuito profissional de 

teatro da cidade, com encenações de grande importância para o teatro sergipano, entre 

elas, Ratos de Esgoto, com Isaac Galvão e Luís Carlos Reis; O Arquiteto e o Imperador 

da Síria, os monólogos de Walmir Sandes, entre outras apresentações de artistas da cena 

teatral da cidade.  Maycira Leão explica que 

 

Denys Leão tinha uma boa articulação como iluminador. Como ele 
andava nesse circuito profissional, ele conseguiu infiltrar o nosso 
Grupo de Teatro Arquibancada, que ele dirigia com nós, alunos do 
Colégio Arquidiocesano, uma vez que era nosso professor de teatro. 
Mas isso ocorreu porque ele entendia que o nosso trabalho teatral 
tinha qualidade para participar de um festival daquele porte, mesmo 
sendo um grupo de escola. E ganhamos prêmios e indicações (LEAO, 
2012).  
 
.  

Foi o tempo em que Nestor Braz era o cenógrafo dos espetáculos ditos mais 

tradicionais que se produziam na cidade, tendo partido em longa temporada, contratado 

pelo ator Procópio Ferreira, quando aqui esteve para apresentar-se na cidade. A atriz 

Valkíria Sandes lembra que ele era  

Um cenógrafo muito bom e também era iluminador do Teatro 
Tiradentes, da UNIT. Ele fazia a iluminação de lá, fazia o plano de 
luz, aliás, a gente fazia o plano de luz, porque eu também fui 
iluminadora, sou iluminadora, sonoplasta, sou tudo, porque no teatro 
não tem segredo. Nestor concebia o cenário, mas se o diretor não 
soubesse, não entendesse de cenografia, se ele não entendesse, ele 
tinha que aprovar o cenário, porque não compreendeu, mesmo, 
entendeu? Nestor conversava e dizia onde deveria colocar: “Bote essa 
cadeira aqui, essa mesa aí não fica bem pra cena, vai ficar uma coisa 
fora do cenário, fora do contexto”, porque tem as dimensões, os 
tamanhos, o volume. Então, não podia botar essa cadeira aqui nessa 
mesa, tem que botar aqui, e essa cadeira ficar aqui no canto. Ele pode 
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dá assim as ideias. É o diretor, se ele entende, ele aprova ou não (SÁ, 
2013). 

 
Maria Beliza Alves Braz foi casada com Nestor Braz. Ela conta que ao conhecê-

lo ele já era marceneiro na oficina do próprio pai, que ainda existe na Rua Riachão, 

agora administrada pelo seu irmão Cleante Pereira Braz: “Ele vivia com o martelo na 

mão, porque ele trabalhava de carpinteiro”32, lembra, entusiasmada pela sua habilidade 

no universo da carpintaria, ofício que o levou à cenografia, desde o final dos anos de 

1960, conforme Beliza Braz. 

 

Quando envolveu-se com os desfiles dos Jogos da Primavera, no 
Colégio Jackson, porque, lá havia os carros alegóricos, com cenários 
temáticos construídos por ele. Depois, enveredou-se pelo universo do 
teatro e, foi lá onde ele conheceu Procópio Ferreira. O técnico de 
Procópio não chegava e nada de começar a montagem, quando ele 
chegou não conseguia ajeitar as coisas. E Nestor, sempre muito 
inquieto, chegou lá e olhou, olhou e falou: “´É isso que vocês vão fazer? 
Espere um pouco, me deixe dar uma mãozinha”. Aí tomou o martelo e 
fez o que era preciso. Aí Procópio se apaixonou por ele e o levou em 
sua Companhia Teatral, por cinco anos, onde ele foi maquinista e 
cenógrafo e carpinteiro (BRAZ, 2013). 

 
  

Valquíria Sandes explica que  

  
O maquinista é aquele que trabalha com a bambolina, que precisa 
botar a iluminação, porque o maquinista trabalha lá no palco, lá em 
cima, pra puxar corda ou fechar cortina. É diferente do iluminador, 
que trabalha com a iluminação, com a mesa de luz. É diferente do 
sonoplasta, que trabalha com a música e os efeitos sonoros e em 
conjunto com o iluminador e é diferente do contra regra, que tem a 
responsabilidade de tudo do cenário. Você não pode botar o cenário 
errado, se você botar o cenário errado, eu, como diretor da peça, vou 
cair em cima de você, não em cima dos atores. Porque qualquer 
mudança no ambiente muda tudo: se você tirar essa cadeira daqui e 
botar ali o ator ou a atriz já fica sem saber onde é que vai, entendeu? 
Se isso acontecer, eles vão ter que improvisar em cima da hora (SÁ, 
2013). 

 
  

                                                           
32 BRAZ, Maria Beliza Alves. Dona de casa. Entrevista concedida à autora em 23.11.2013. 
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Beliza Braz recorda que ainda no Rio de Janeiro Nestor Braz adoeceu e o seu 

pai, Silvino Braz, o trouxe de volta para Aracaju para que se restabelecesse mas, depois 

de recuperado, ele não quis voltar à capital carioca. Ela conta que, em Aracaju, depois 

da experiência na companhia Procópio Ferreira, o marido trabalhou diversas vezes, 

como aderecista e cenógrafo, em montagens realizadas pelo Grupo de Teatro da SCAS, 

dirigido por João Costa e que eles sempre se procuravam, porque a convivência os 

tornou grandes amigos. Com tristeza, lembra que a memória de Nestor Braz foi 

usurpada. 

  

Eu tinha tudo de Nestor, as entrevistas com ele, jornais, tudo da vida 
de Nestor, eu tinha, a vida dele, do teatro tudo, mas, minha filha, 
chegou uma pessoa aqui e tomou emprestado e levou tudo embora, e 
eu não tenho nada mais nada, não sobrou nada. Me levaram tudo de 
Nestor (BRAZ, 2013). 
 

Apesar de entender de iluminação cênica, não era Nestor Braz quem conduzia 

essa área, no Teatro Atheneu. O iluminador oficial dos eventos era Mendes Filho, 

contratado que era da Universidade Federal de Sergipe, mas ali prestava atendimento 

técnico em luz, principalmente ao Teatro Atheneu, e mereceu a homenagem de intitular 

a premiação na área de luz. A iluminação cênica sergipana deve ao alagoano Mendes 

Filho os primórdios de uma formação não formal em iluminação cênica, uma vez que as 

gerações de iluminadores, que o sucederam, especialmente Denys Leão, estiveram ao 

seu lado na história da luz sergipana. E este inclusive é o motivo principal pelo qual 

escolhi Mendes Filho como um relicário do teatro sergipano, sobretudo porque é preciso 

visibilizar os mestres orais e colocá-los na memória escrita, como uma referência para 

os que virão. 

 

3.1.12 Secretária Municipal de Cultura de Aracaju 

 

Entre os anos de 1986 e 1989, a Secretaria Municipal de Cultura, atual 

FUNCAJU, era presidida pela atriz e artista plástica Lânia Duarte. O organograma da 

secretaria mostra que havia três departamentos e, de acordo com Tadeu Machado, o 

Departamento de Administração era conduzido por Hamilton Andrade; o Departamento 
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de Patrimônio Artístico e Cultural, tinha a coordenação de Valfran de Brito e o 

Departamento de Difusão e Intercâmbio Cultural estava sob a sua responsabilidade e 

agregava uma Divisão de Artes Visuais, com ênfase em fotografia, galeria para 

exposição e artesanato e outro setor, das Artes Cênicas, assim organizados. 

  

No Setor Circo, com Alex Najar e The Leão; Setor Dança, com 
Cleanis Santos; Setor Folclore, com Mestre Euclides e todas as 
manifestações do Guerreiro, samba de coco e reisado; o Setor de 
Teatro, com a presença de Bosco Scaffs e um trabalho de voz 
desenvolvido por Carlos Plesh (FARIAS, 2013). 
 

 

No ano de 1987 foi criado o Grupo de Teatro Popular de Aracaju/TPA, uma 

ação artística vinculada ao Setor de Teatro, sob a direção artística do ator e diretor 

teatral Bosco Scaffs, quando se deu a sua volta ao estado de Sergipe, depois de uma 

temporada na Bahia e no Rio de Janeiro. O projeto apresentava uma preocupação 

pedagógica, no sentido de que se propunha a encenar espetáculos teatrais que 

apresentassem temas articulados com as questões e interesses do cotidiano sergipano. 

Scaffs, além de diretor, era autor dos textos encenados pelo grupo, nascido, sobretudo, 

com o compromisso de agregar os artistas que trabalhavam na própria secretaria e que, 

por conta da jornada de trabalho, se distanciavam do universo teatral.   

Izete Souza Oliveira destaca que, naquela ocasião 

 

O principal objetivo era o teatro de rua, com o objetivo de levar um 
espetáculo não só para distração, mas de conscientização, abordando 
temas atuais e de interesse geral. O grupo contava com a participação 
de 19 integrantes, a maioria funcionários da secretaria. O TPA não foi 
criado para competir com outros grupos, e sim para dar oportunidade 
aos artistas que trabalhavam no órgão e que, normalmente, (na maioria 
das vezes), deixavam a vida artística de lado por falta de tempo. O 
TPA foi uma alternativa para os artistas que trabalhavam na secretaria 
não perderem seu vínculo com a arte (OLIVEIRA apud SANTOS, 
2010, p. 17).  

 

Na história do teatro sergipano, o ator e encenador Bosco Scafs, que também foi 

professor de Teatro do Colégio Estadual Atheneu Sergipense e líder do Grupo Teatral 

Chekup, é uma referência teatral de grande relevância, tanto para a história do teatro, 
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bem como para a formação de outros artistas do teatro, entre eles Cícero Alberto, 

Valdelice de Matos Santos, a Tetê Nahas e Izete Souza Oliveira, atriz que protagonizou 

o primeiro nu frontal em cena, em encenação dirigida por Scaffs e, ainda, Fernando 

Petrônio e Antônio Vieira. 

Seus espetáculos eram provocativos e agregavam simbologias no espaço cênico 

e traziam um conteúdo inovador, ousado, de vanguarda. Scaffs viveu vigorosamente o 

teatro sergipano nas décadas de 1970, 1980 e início dos anos de 1990, quando veio a 

falecer. Nahas explica que o teatro de Sergipe nos anos 1970 seguia uma tendência 

teatral clássica, com cenários grandiosos e textos de autores consagrados, como por 

exemplo, Jean Francesco Guarnieri e Maria Clara Machado. Por sua vez, Bosco Scaffs 

revolucionou o teatro sergipano  

 

Ao discutir os problemas sociais, sem seguir as regras daquele 
momento. Ele criava as próprias regras. Apesar de chocar, ele não 
tinha essa intenção. Na verdade, Bosco Sacfs queria chamar a atenção. 
Ele gostava de discutir novas formas de pensar os temas e os assuntos. 
Tanto o Imbuaça quanto Bosco Sacfs estiveram à frente do seu tempo 
e mudaram as tendências pré-estabelecidas de vanguarda em Sergipe 
(SANTOS, 2010, p. 19). 

 

Sobre Scafs, o iluminador teatral Denys Leão acredita que a sua postura na cena 

teatral sergipana se dava para  

 

Negar o estabelecido e fazer diferente. A gente pode até criar um 
discurso para tentar explicar a importância dele, mas eu acho que ele 
fazia para mostrar e ser diferente. Se todos estão fazendo assim, eu 
vou fazer assado. Por isto que ele ficou famoso. Mas não me consta, 
na época, de pessoas que tenham dado tanta informação teatral a ele 
para ele ser diferente. Ele pode até ter ido estudar lá fora, não sei. Se 
estudou, não sei. Mas ele foi muito bom, Bosco foi muito importante 
para o teatro sergipano (LEÃO, 2012). 

 
 

O músico sergipano Tonho Baixinho conheceu Scafs bem antes dele se tornar a 

referência teatral que veio a se tornar, um importante nome na história do Teatro 

Sergipano. 

 
Ele ainda era um guri e vivia na cidade querendo fazer teatro. Era o 
tempo das bandas Top Kets, Os Nômades e The Tops, onde eu fui 
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vocalista, naqueles anos de 1970. A gente fazia aquele som bem pop e 
fomos referência na cidade, pelo trabalho social que desenvolvíamos, 
influenciando gerações nos figurinos que criávamos, e todos imitavam 
e nas músicas que apresentávamos. Bosco vestia aquelas roupas 
exóticas, da estética hippie e ficava dançando a noite toda, em nossos 
shows e era muito legal como ele se jogava, porque ele era bem solto. 
Depois que ele foi para o Rio de Janeiro. (PEREIRA, 2013). 
 

 
Ainda criança, a atriz Tetê Nahas foi levada ao teatro, pelas mãos do ator João 

Batista de Souza, o Douglas, para trabalhar com o Grupo Teatral CRIFACACA, sob a 

coordenação do ator Severo D’Acelino, que depois a apresentou a Bosco Scafs. Mas a 

sua experiência humana e artística mais marcante, conforme ela destaca, foi ter 

convivido com três artistas da maior importância para o teatro sergipano. O próprio 

Douglas, “um tipo meio indiano, meio caboclão, alto, magro e uma pessoa agregadora, 

que trazia e afirmava a influência da cultura afro-brasileira” (SANTOS, 2013). Mariano 

Antonio “aquela coisa negra, esculpida, talhada na beleza cênica e muito inteligente 

(SANTOS, 2013) e Bosco Scafs, “macrobiótico, alto, branco, cabelos encaracolados, 

bonito, provocativo, do tipo ‘menino do rio’, como se chamava naqueles anos de 1980 

(SANTOS, 2013)  

Ela recorda que os três eram amigos e conversavam muito entre si, mas, não era 

uma discussão teórica. As discussões coletivas, nas entrelinhas, eram sobre o trabalho 

que ia ser “regido”, sempre com a presença da dança. Sob a inspiração desse aprender a 

fazer teatro, observando os três mestres, ela cresceu em sua formação cultural, 

sobretudo teatral. Todavia, apesar de constatar a importância de Douglas e Mariano 

Antonio, foi, definitivamente, Bosco Scafs a sua maior referência de formação e prática 

artística, que ela utiliza em seus trabalhos como atriz, diretora, coreógrafa e professora 

de teatro. 

Os Anos de 1990 assistiram a um expressivo interesse e procura pelo ofício 

teatral e esta demanda foi responsável ou talvez tenha sido a força motriz de um projeto 

encampado pelo Secretário de Educação e Cultura, Luiz Antonio Barreto, que viabilizou 

diversos cursos de teatro, em Aracaju, com profissionais oriundos de muitas localidades 

brasileiras. Entre eles, a cidade recebeu o ator e diretor teatral Lindemberg Monteiro 33, 

                                                           
33 SILVA, Lindemberg Monteiro da. Diretor de teatro, ator e produtor cultural. Nesta tese, a autora se 
referirá ao artista através de seu nome artístico: Lindemberg Monteiro. Entrevista concedida em 
30.05.2012. 
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que tem formação teatral na Escola de Atores Martins Pena e na UNIRIO, no Rio de 

Janeiro. Ele veio a Aracaju ministrar uma oficina teatral e acabou criando a Cia de 

Teatro Stultifera Navis e o espaço Teatro Rua Casa da Cultura, um Ponto de Cultura que 

se destaca na cena teatral sergipana. 

Monteiro ainda desenvolve ações pedagógicas de prática artística, como 

professor de teatro e diretor teatral, mas desenvolve, também, um projeto artístico das 

produções da própria companhia teatral da casa, que interage com a coletividade teatral 

sergipana, pois que abre temporadas para outras produções e parcerias teatrais, criando, 

com isso, uma formação de plateia na cena social aracajuana. E ainda oferece cursos de 

artes variadas, de curta duração, inclusive de iniciação teatral, ministrados por atores da 

cidade. 

Aliás, observando o contexto teatral dos anos 2000, em Aracaju, Amaral 

Cavalcante defende a importância das presenças de Jorge Lins, com o Grupo Raízes e 

Lindemberg Monteiro, com o Ponto de Cultura, Teatro Rua Casa Rua da Cultura, 

como sujeitos do teatro que conseguem afirmar o teatro sergipano, embora com muito 

trabalho de produção. Sem Lins e Monteiro, observa Cavalcante, “a cena seria muito 

mais parada, porque eles alimentam a cena e não deixam a coisa teatral parar” 

(CAVALCANTE, 2013).  

De certo, este olhar leva em conta a necessidade do planejamento sobre a 

produção artística e a sua própria manutenção, é claro. Isso porque vender arte, ainda 

hoje, é visto por muitos como algo sem muita importância para o cotidiano da vida real, 

como se arte não casasse muito bem com o planejamento econômico que movimenta o 

mundo. Claro que são coisas distintas. Arte não é um bem de serviço, arte é arte, 

embora o teatro engajado também possa trabalhar em meio ao universo dos serviços.  

Mas, não necessariamente, a arte deve ser engajada; política sim, porque toda 

expressão humana comunica algo. Comparar a arte a um bem de serviço, da vida 

ordinária, portanto, é tirá-la da sua função primordial, que é o contato com o mundo, 

sobretudo, da filosofia e das poéticas da arte. Contudo, a arte também tem sua própria 

produção e seu movimento faz parte do montante da produção cultural de uma cidade.  

Aracaju, obviamente, está inserida nessa realidade, e de fato, há pouca 

profissionalização de bons produtores na área das obras artísticas. Justamente por isso, é 

preciso atenção especial para a preparação de bons produtores, para esse tipo de 
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formação, especialmente, porque curiosamente, percebo no povo sergipano uma 

habilidade especial no trato com o comércio, inclusive para o comércio das obras de arte 

que produzem. Aqui, a mobilização interna desses profissionais tem motivação na 

existência de uma produção teatral, com retorno econômico, porque o empreendimento 

é visto, também, como um negócio artístico.   

Podemos destacar duas importantes referências de produtores sergipanos, através 

das figuras de Nilton Lucas e Jorge Lins. Parceiro de Lins, na experiência da prática 

teatral, em Aracaju, Flávio Porto adverte que  

 

Jorge sabe realizar, porque veja: nos anos de 1980, tinham alguns 
atores sergipanos que passavam até seis meses ensaiando e depois 
montavam textos de Shakespeare, Brecht, etc, para apresentar no 
Teatro Atheneu uma ou duas vezes. Então, eram grandes textos, mas 
sem plateia. Mas Jorge Lins enchia um teatro. Dizem que ele é 
comercial; sim, ele vive de teatro. (PORTO, 2012)34  

 

O diretor e também produtor cultural Milton Raimundo Leite considera Lins 

 
Um grande produtor, um grande diretor e um grande ator, um cara 
criativo, comprometido e realizador, no sentido de que ele tem 
discurso, abre portas e agrega novos sujeitos ao mundo do teatro. Eu 
nunca tive problemas de grana com Jorge. (LEITE, 2013)  
 
 

O jornalista Amaral Cavalcante acredita que são necessários métodos de venda 

desse produto teatral. Um desses métodos pode ser observado na ação artística de Jorge 

Lins, pois “aqui, em Aracaju, quem faz isso muito bem é Jorge Lins; faz, junta uma 

coisa com outra, é por isso que ele é um bom produtor” (CAVALCANTE, 2013), 

procurando explicar uma forma de fazer teatro.  

 

Veja: o que acontece aqui é que as pessoas se metem a produzir e 
depois são vistas como aproveitadores. Porque o produtor é o que 
veste paletó, bota a pastinha 007 e vai vender o espetáculo, sabe? Vai 
viajar, vai vender, vai arranjar patrocínio com a empresa e tal, esse 
tipo de produção. Nós não temos em Sergipe. São pouquíssimos. 

                                                           
34 PORTO, Flávio José Menezes. Diretor de teatro, ator, professor de teatro e produtor cultural. Nesta 
tese, a autora se referirá ao artista através de seu nome artístico: Flávio Porto. Entrevista concedida em 
31.05.2012. 
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Quem produz são diretores e os atores, que não é a funções deles. Tá 
faltando esse complemento, em todas as áreas, na área de música, 
todas as áreas, nas áreas plásticas, não temos Marchant. Um dia desse, 
eu estava dizendo a um homem, eu acho que foi no Facebook, 
precisamos de reconhecer, que essa interlocução, do criador de arte 
com o consumidor, com o mercado de arte, precisa ser pensada, tá 
entendendo? Isso é coisa da economia de arte, que é uma preocupação 
moderna agora. Mas, hoje em dia, a prática da produção não é como o 
meu tempo, hoje em dia há vários projetos de incentivo à cultura. A 
prática é coroada de êxitos e de editais. Isso começou na gestão de 
Gilberto Gil, no Ministério da Cultura. Porque, antes, o gestor dava 
dinheiro se quisesse, se gostasse, porque tinha namorada no grupo ou 
porque ou porque simplesmente é simpático ou qualquer coisa. Hoje é 
diferente, é muito mais democrático. E, inclusive, porque o governo 
diz “eu tenho tantos milhões pra área de teatro, mandem os projetos” e 
que esses projetos são julgados. Então, Sergipe está em pleno processo 
de aproveitamento dessa nova prática democrática e tudo. Então, isso 
realmente tem que reconhecer. Recentemente, a FUNARTE, por 
exemplo, reconheceu 23 trabalhos sergipanos, no edital de folclore 
dela. Entre esses trabalhos, tem o trabalho do próprio Erê. Quer dizer, 
não precisou ele ir atrás de não sei quem, não precisou, ele escreveu 
um projeto, ele foi pra FUNARTE e ele foi contemplado. Tem 
também o Prêmio Mirian Muniz (CAVALCANTE, 2013).  
 

 

A questão econômica com o teatro era também o propósito de outro produtor 

teatral, Nilton Lucas, diretor da Companhia Ciranda de Espetáculos, que inicialmente 

montava teatro infantil e, após um período ausente de Aracaju, retorna à cidade com 

“outra proposta comercial. Além de Jorge, o Projeto Literatura Viva, que montava até 

12 romances por ano”, recorda Porto, explicando que Lucas trabalhou na TV Tupi, fez 

diversos cursos de formação teatral, inclusive na França, quando realizou intercâmbio 

pela SCAS. 

 
 
3.1.13 A presença do SESC na formação teatral sergipana 

 

Jorge Lins ressalta que a primeira vez que o SESC se envolveu com formação 

teatro, em Aracaju, foi com o ator e diretor Bosco Scafs “que, apesar de estar inserido 

em um contexto de uma empresa, desenvolveu um trabalho teatral alternativo, de 

vanguarda comportamental e transgressor de padrões sociais daquela época” 

(CARVALHO, 2012).  
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Milton Leite dedicou dezesseis anos da sua trajetória profissional, desde 1986, 

ao trabalho cultural no SESC/Serviço Social do Comércio, de Aracaju. Nesse período 

ele ministrou oficinas de Danças Populares Sergipanas, com crianças e, posteriormente 

com a terceira idade. Esse interesse remonta ao trabalho artístico desenvolvido junto ao 

Grupo de Dança Caçuá, oriundo da Universidade Federal de Sergipe, ao lado dos atores 

“Valfran de Brito, Paulo Roberto, Douglas, Maria Aurelina e Rivaldino Santos” 

(LEITE, 2013). 

Leite conta que, posteriormente, já nos anos de 1990, o SESC teve a 

coordenação artística do ator Raimundo Venâncio, que foi contratado pela entidade para 

movimentar as atividades culturais de suas instalações. No início dos anos de 1990, 

surgiram as Oficinas de Formação Artística do SESC e, dentre elas, merece destaque o 

Curso Técnico Profissionalizante Cena Presente, com duração de um ano. À frente dos 

eventos teatrais do SESC, havia a presença do diretor teatral cearense Raimundo 

Venâncio que produziu importantes trabalhos cênicos, na cena teatral sergipana, 

especialmente, o Ciclo Dramático de Brecht. 

Foi o período em que se deu o Circuito Nacional de Teatro, sob a coordenação 

teatral do diretor carioca Sidney Cruz, que era Diretor do SESC Nacional e responsável 

pela itinerância das caravanas teatrais que aconteciam nos núcleos SESC de todos os 

estados brasileiros. 

  A sua presença em Aracaju é responsável por algumas relevantes atividades do 

campo teatral sergipano. Venâncio lembra que no final dos anos de 1980, viabilizou 

a tournée nacional que possibilitou vivenciar o Grupo Teatral Mambembe, com a 

peça Quem Matou Zefinha?, tendo no elenco os atores: Virginia Lúcia, Raimundo 

Venâncio, Tonhão, Wolney, Joana Angélica, Batatinha, Sérgio Torres e Jadilson 

Moreno35.  

É preciso, além disso, considerar o importante encontro artístico que se deu, 

entre o diretor Sidney Cruz e os atores Olga Gutierez, Luiz Carlos Dussantus, Luiz 

Carlos Reis e Isaac Galvão, que veio produzir a emblemática montagem Esperando 

Godot, de Samuel Beckett. A atriz Gutierez lembra que 

 

                                                           
35 VENÂNCIO, Raimundo de Medeiros. Diretor de teatro, ator e professor de teatro. Nesta tese, a autora 
se referirá ao artista através de seu nome artístico: Raimundo Venâncio. Entrevista concedida em 
17.09.2013. 
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Foi uma experiência que surgiu a partir de uma conversa informal 
entre nós todos e que mudou minha concepção do fazer teatral. Até 
então, eu fazia teatro, mas ia fazendo sem fundamentação teórica. Ali, 
com Sidney Cruz, eu passei a enxergar mais além. Mexeu muito 
comigo, inclusive com minha estrutura pessoal (GUTIERREZ, 
2013)36. 

 
 

A importância ao fato teatral se põe tanto pela encenação proposta por Cruz, 

quanto pela importância de Samuel Beckett, no contexto teatral do século XX, uma vez 

que o irlandês é considerado um precursor do pós-modernismo e um crítico irônico a 

respeito da modernidade. Um dos escritores fundamentais no chamado Teatro do 

Absurdo é justamente Esperando Godot, a sua peça mais conhecida no Brasil. Beckett, 

Prêmio Nobel de Literatura em 1969, acreditava que todos nós nascemos loucos, porém 

alguns permanecem. Sua obra é sarcástica, critica a modernidade e coloca em cena a 

condição humana.    

Coordenando o setor Técnico de Teatro do SESC, Raimundo Venâncio, 

dinamizou as Oficinas Teatrais que o SESC oferecia. Em 1996, a atriz Diane Veloso 

participou do Curso Semi Profissionalizante Cena Presente, sob a orientação de: 

“Virgínia Lúcia, com Interpretação Teatral; Cícero Alberto, com História do Teatro; 

Raimundo Venâncio, com Jogos e Voz, Iradilson, com Corpo; Denys Leão, com 

Iluminação e Valkíria Sandes, com Maquiagem” (VENÂNCIO, 2013). 

Após assistir a Esperando Godot, ainda uma iniciante na arte teatral, Diane 

Veloso se aproximou de Sidnei Cruz, estabelecendo uma importantes parceria cênica, 

no final dos anos de 1990, com a montagem de Bodas de Sangue, de Garcia Lorca, ao 

lado de Fábio Rocha, Tiago, Vanuzia, Rita Maia, Jane Fernandes e Anderson Dias 

(ARAÚJO, 2012). Ela recorda que  

 
A encenação contou com uma equipe formada por: Raimundo 
Venâncio, na Assistência de Direção, Iradilson, com a preparação 
corporal; Milton Leite, com Danças Folclóricas: Denys Leão, na 
Iluminação e Virgínia Lúcia, no Figurino e na Cenografia. Sidnei 
queria uma coisa que misturasse dança popular sergipana com a 
cultura espanhola, um encontro de culturas. Ele bebia da nossa cultura 
e dialogava sobre a cultura dele. A peça se passava em um 
acampamento cigano e Virgínia criou um figurino se utilizando de 
redes. Ficou muito lindo. A metodologia do processo de Sidnei é um 

                                                           
36  GUTIERREZ, Olga Maria Silva. Atriz, dançarina e produtora cultural. Nesta tese, a autora se referirá à 
artista através de seu nome artístico: Olga Gutierrez. Entrevista concedida em 16.08.2013. 
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trabalho de muita exaustão física, com base nas técnicas de Grotovski, 
Artaud e a teoria do Jogo do Duende, que era um jogo que ele iniciava 
todos os trabalhos de ensaio, especialmente para criar o clima e 
“instalar” os atores no jogo teatral. Era uma espécie de desafio em que 
os atores executavam uma disputa através da dança. Foi um trabalho 
muito importante porque eu pude me aventurar mais na arte teatral. 
Sidnei provocou uma grande mudança em meu olhar, porque eu 
sempre me identifiquei com o teatro e o texto contemporâneo 
(ARAÚJO, 2012) 37.  

 

Em 1997, o ator André Luiz de Jesus Santana também participou de uma das 

edições do Curso Cena Presente. Ele conta que o curso trazia uma equipe de 

professores, sem formação formal nas Artes Cênicas, mas que  

 

Raimundo Venâncio, ministrava Interpretação e Jogos. Ele trabalhava 
muito com temas e improvisação e solicitava a participação dos 
ouvintes; Valkíria Sandes era por responsável Técnica Vocal, 
utilizando apostilas que mostravam imagens do aparelho fonador, 
fazia exercícios de repetição, de trava língua, fazia jogos, lia textos e 
buscava reflexões; Valmir Sandes, com Maquiagem; Dussantus, com 
as aulas de Interpretação, trabalhava com as técnicas de Stanislavski, 
com a imaginação, memória afetiva, jogos e aquecimento, se 
utilizando de folguedos populares como reisado, guerreiro, etc; 
Iradilson Bispo ministrava Expressão Corporal, e ele é bailarino, fazia 
muito aquecimento, alongamento, ensinava como se deslocar no 
espaço, como cair, coisas do espaço e Cícero Alberto  ministrava 
História do Teatro, até mesmo sobre o Teatro Sergipano. Era uma aula 
tipo papo, ele ia lendo a apostila, com a gente, e ia conversando. Esse 
material que ele preparou, ainda datilografado, serviu para a prova 
teórica do SATED/SE (SANTANA, 2013)38. 
 
 

 De um modo geral, o SESC e a sua inserção cultural no contexto do teatro não 

apenas sergipano mas também brasileiro merece um estudo mais cuidadoso que possa 

refletir sobre seus projetos, intercâmbios, exposições e atividades culturais. O SESC é 

um grande celeiro de memória e promoção social nas cidades em que atua.  

 

 

 

                                                           
37 ARAÚJO, Diane Veloso de. Atriz. Nesta tese, a autora se referirá à artista através de seu nome 
artístico: Diane Veloso. Entrevista concedida em 29.10.2012. 
38

 SANTANA, André Luís de Jesus.  Ator e produtor cultural. Nesta tese, a autora se referirá ao artista 
através de seu nome artístico: André Santana. Entrevista concedida em 19.08.2013.  
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CAPÍTULO 4 - A PRÁTICA TEATRAL COMO FORMAÇÃO ARTÍST ICA   
 
 
  

A compreensão é um movimento no fazer poético e no aprender a 
fazer poeticamente. O termo compreensão se configura a partir de 
uma ontologia fundamental ou hermenêutica do ser-aí, 
ou fenomenologia da pre-sença, ou ainda analítica temporal da 
existência (p.38). Portanto, com a palavra compreensão indicamos a 
estrutura existencial prévia onde o ser-no-mundo-com se dá a saber 
dos efeitos materiais e simbólicos de sua vida espiritual, isto é, de sua 
cultura histórica. Quando dizemos poemático-pedagógico, queremos 
essencialmente dizer: o compreender que se cultiva como obra de arte, 
no saber aprender a ser, a fazer, a pensar, a viver junto, a aprender - o 
fundamento da criação do sentido-interpretado como obra de arte. 
Poemático, então, significa o saber fazer próprio da Poesia. 
Pedagógico, por seu turno, significa o modo de aprender a fazer da 
obra como des-ocultação do sentido- a Poesia como o aprendizado do 
ser-no-mundo-com criador da obra de arte: a desocultação/ocultação 
do ser humano como o pôr-em-obra do seu acontecimento-apropiação; 
o saber salvaguardar a obra no aprender a ser, a fazer, a viver junto, a 
pensar etc (p.39). [...] uma compreensão poemático-pedagógico é um 
radical exercício de vita activa, isto é, de ação (práxis) - no sentido 
do sócio-político do termo. Nesta medida, estamos re-pensando a 
dimensão da vita activa a partir de uma perspectiva pedagógica que 
potencializa a educação humana do sujeito social autônomo e 
inventivo, reconfigurando, com isto, a própria condição de 
possibilidade da vida prática (político-social) [...] aprender a fazer 
obra de arte, a tornar a vida em sociedade uma perene formação do 
além-homem […] aprender a pensar a um maior número possível dos 
que recorrem à educação formal. (GALLEFI, 2001, p. 40). 

 

Se esta pesquisa pretende refletir sobre o fazer poético da prática teatral como 

um tipo de formação artística, devo acrescentar que nesta pesquisa levei em conta, 

fundamentalmente, a história teatral que se construiu em Aracaju, entre os anos de 1960 

aos anos 2000. Interessei-me em ouvir como se deu o fazer teatral dos sujeitos 

entrevistados, as relações com o saberes individuais e coletivos, as redes de criação 

teatral, os intercâmbios artísticos e as contribuições estéticas que se deram entre eles.  

Procurei examinar se uma trajetória de vida teatral se constitui em processo 

formativo e, reconhecendo as técnicas e práticas teatrais apropriadas pelos sujeitos 

artistas em estudo, pretendi identificar quais os recursos que a cidade disponibilizava 

para a formação teatral, quando e em quais circunstâncias, segundo eles, aconteceram 

coisas interessantes no teatro sergipano, e, do ponto de vista de recursos para os eventos 
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teatrais, quais verbas e políticas existiam para as produções locais. Quais teatros e 

espaços culturais havia em Aracaju?  

Afinal, como os artistas aprenderam a fazer teatro, como eles faziam e fazem 

para dar conta da carpintaria teatral e como são seus olhares sobre as suas trajetórias de 

formação e prática teatral? Tudo isso está me remetendo ao aprender a fazer teatro, 

principalmente, fora da escola e no contexto teatral de Aracaju. Estas são as minhas 

perguntas e a minha preocupação enquanto objeto de estudo. 

 Este fazer teatral, portanto, aponta para a questão de um tipo de pedagogia do 

sujeito, das histórias individuais e das singularidades das práticas pedagógicas que, 

fundamentalmente, acreditam ou, pelo menos, devem aprender a respeitar as outras 

formas de se aprender conhecimentos do mundo, senão apenas pelas vias protocolares e 

legais dos fundamentos e das normas da educação formal. 

Há referência educacional incutida em nosso imaginário, durante toda nossa 

formação cultural, e até mesmo percebida no panorama humano que nos antecede, como 

um pano de fundo que nos faz acreditar que é natural esse comportamento elitista de 

inferiorizar o outro, partindo da supremacia do nosso lugar sobre o lugar do outro, numa 

clara perspectiva econômica do nosso saber sobre o saber do outro. 

Aquela tradição leva em conta apenas a rigidez e a verticalização de sua grade 

curricular e sua condição socioeconômica, uma vez que ela não se interessa em 

estabelecer diálogos horizontais, que abracem as especificidades de cada indivíduo. Ela 

não pretende quebrar a severidade e a hierarquia de um indivíduo sobre o outro, 

principalmente porque comunga desse pensamento e valores. No entanto, quando 

pensamos em formação é necessário consideramos as mobilizações internas que nos 

provocaram relações com os saberes e aprenderes.  

E, porque muito já se falou das teorias de formação agora precisamos investigar 

as relações que se dão entre as diversas práticas de formações formais, não formais e 

informais. A preocupação não é apenas teorizar sobre as formas de fazer teatro mas, 

também, observar os diversos modos de se aprender e entendê-los em suas diferenças e 

não apenas em suas semelhanças. É preciso acolher a multiplicidade das várias práticas 

pedagógicas, pois que cada maneira de experimentação é um método em si mesmo. 

Então, é preciso partir do olhar para o outro e, só depois, estabelecer uma relação com 

os saberes e as alteridades.  
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Em todas as circunstâncias, há um contexto econômico que dialoga com a arte, 

que delimita ações e colocações junto ao panorama histórico, que define tipos de 

formações, que não necessariamente ocorrem numa metodologia formal de uma Escola 

de Teatro. ontudo, eu não digo que aprender teatro é um tipo de formação informal ou 

não formal. A formação teatral se sustenta enquanto formação, independentemente de 

ocorrer dentro ou fora de uma escola. Eu digo que de todas as formas aprende-se teatro 

mas, em Aracaju, o fazer teatral, atrelado a sua devida formação teatral, não se deu de 

maneira formal.  

Ao contrário, ela foi construída, quase que majoritariamente, de maneira não 

formal e informal, uma vez que, durante a pesquisa, foi possível observar a existência 

de três diretores sergipanos com formação teatral formal.  Contudo, isso não a 

desqualifica em nenhum aspecto; ao contrário, deve qualificá-la tanto por seu potencial 

criativo quanto pela capacidade de realização do seu fazer teatral.  

 

 

4.1 A TRANSMISSÃO DO PATRIMÔNIO HUMANO 

 
 
 

O Diretor teatral Lindembergue Monteiro tem formação teatral superior pela 

UNIRIO e, desde a década de 1990, quando chegou a Aracaju, coordena um trabalho de 

formação teatral, especialmente com seu grupo teatral Stultifera Navis, e sobretudo no 

espaço da Rua Casa da Cultura, onde também dialoga com outros grupos teatrais da 

cidade e de outros estados. Ele alerta que não nega    

                           

A formação teórica sobre o teatro, mas eu acho que na impossibilidade 
de uma formação formal, ainda se pode ter grandes atrizes e atores. 
Por conta de conseguir mergulhar dentro do seu universo e buscar o 
seu humano. Mas a ausência de formação formal pode ser substituída. 
Você pode acessar os teóricos do teatro, sem necessariamente você ir 
a uma escola. Porém, a escola lhe impõe uma disciplina, para que se 
dê a produção do saber. Defendo a teoria, defendo a academia, mas eu 
acredito muito na prática. A teoria não pode ser desvinculada da 
prática e nem pode abrir mão dela. A gente pode aprender sobre os 
grandes teóricos, a academia traz um olhar mais técnico e o 
conhecimento científico que é trabalhado na academia explica a teoria 
e os porquês, onde você compreende um espetáculo teatral. Porque há 
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vários símbolos e signos teatrais. Mas, é na prática, que a gente 
experimenta o teatro (SILVA, 2012)39.  

 

Também Vieira Neto teve formação formal em direção teatral, na Escola de 

Teatro da Universidade Federal da Bahia, na década de 1970, antes do seu retorno a 

Aracaju, quando criou o Grupo Opinião de Espetáculos, ao lado da atriz Valmir Sandes, 

que o apresenta como aquele mestre “que tem formação teatral na Escola de Teatro da 

UFBA e, também fez TV, no Rio de Janeiro, um diretor muito criterioso” (SÁ, 2012).  

Valmir Sandes pertenceu ao Grupo Opinião de Espetáculos, que era dirigido por 

Vieira Neto e tinha no elenco “Arquimedes, Otávio Sales, Ana Lúcia Gomes, José 

Antonio, Valdir e Anselmo Costa” (SÁ, 2012). Com referência ao processo criativo de 

Vieira, a atriz destaca a questão metodológica presente na formação formal de Vieira, 

mas também a de um mestre oral, que lhe ensinou o ofício teatral, pela sua própria 

prática teatral além do espaço da Escola de Teatro da UFBA, onde circulou entre os 

anos de 1974 a 1976, quando mudou-se para a Bahia e, a partir de 1984, quando o 

diretor retornou a Aracaju.  

 

Ele me ensinou a estudar o texto e construir o personagem. A gente 
passava um longo período estudando o texto, fazendo testes para 
definir os personagens, descobrindo o perfil dos atores, enfim. Depois 
fazíamos muito aquecimento, expressão corporal e vocal. 
Ensaiávamos por muitos meses e ele só liberava para irmos pro palco 
e apresentar a peça quando todos estavam tranquilos emocionalmente, 
cada um com seu personagem, pronto pra entrar em cena. Não era 
personagem decorado não. Era um trabalho de escola, no sentido de 
formação teatral (SÁ, 2012). 

 

A experiência de formação acadêmica, na Bahia, também perpassa pela trajetória 

de Severo D’ Acelino. “Foi na Escola de Teatro que eu vim a conhecer os teóricos do 

teatro, o teatro universal e o teatro brasileiro, que era o que mais me encantava” 

(SANTOS, 2013)40. Sua permanência na Escola de Teatro não se deu até que concluísse 

o bacharelado em Direção Teatral. Arrebatado pelo cinema seguiu carreira nas películas 

                                                           
39 SILVA, Lindemberg Monteiro da. Diretor de teatro, ator e produtor cultural. Nesta tese, a autora se 
referirá à artista através de seu nome artístico: Lindemberg Monteiro. Entrevista concedida em 
30.05.2012.  
40 SANTOS, José Severo dos. Poeta, ficcionista, diretor de teatro, ator e produtor cultural. Nesta tese, a 
autora se referirá ao artista através de seu nome artístico: Severo D’Acelino. Entrevista concedida em 
18.08.2013. 
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dos anos de 1980, especialmente protagonizando o filme Chico Rey, de Walter Lima Jr. 

Apesar de ainda considerar o teatro como a linguagem mais eficaz para se discutir as 

questões e a condição do negro, ao retornar a Aracaju passa a dedicar-se a uma prática 

de formação, trabalhando com atividades pedagógicas não formais a propósito das ações 

afirmativas de matriz afro-sergipana.  O interesse pela temática da diáspora africana, 

sobretudo em Aracaju, acompanha D’Acelino, desde sua passagem pela Escola Técnica 

Federal de Sergipe, ainda no final dos anos de 1960. A instituição de ensino lhe 

possibilitou o seu exercício teatral que foi responsável pela iniciação teatral de muitos 

atores sergipanos, entre eles as atrizes Tetê Nahas e Maria Maurelina.  

A atriz Maria Maurelina dos Santos foi iniciada no teatro pelas mãos de Severo 

D’Acelino, quando ela assistiu ao espetáculo Terra, Poeira e Encanto, sob a sua direção 

e, em seguida, foi ao encontro dele para que pudesse trabalhar em seu grupo. “Eu entrei 

no palco sem mordaça, fui lá e fiz”, revelando influência de um posicionamento político 

que D’Acelino sempre ressaltou, o direito de fazer teatro e se expressar em cena.  

 
Formação teatral aqui em Aracaju é coisa de ontem, com a chegada do curso 
de teatro na Universidade. Naquele tempo, não existia nenhuma escola de 
formação teatral. Mas Severo era um excelente diretor, com ele aprendi tudo. 
Ele fazia as marcações das cenas e repetia o texto até ele achar que ficou 
bom. Severo tirava o máximo do ator e usava todos os métodos que fossem 
possíveis para ajudar ao ator: a repetição, o laboratório, a leitura, o contexto e 
a compreensão do texto. Eu acredito que a marcação do texto é muito 
importante, é indispensável e fundamental, porque não se pode trair o diretor 
em cena. Por isso, além de Severo, outros mestres me ensinaram muitas 
coisas importantes do teatro. Com Antonio Amaral, aprendi a ter disciplina e 
com Aglaé aprendi a fazer teatro. Somente muito tempo depois, eu fui ler os 
teóricos de teatro, entre os quais Augusto Boal (SANTOS, 2013) 41. 
 

 

Sua fala revela uma relevante influência estética em sua formação e faz 

lembrar outros entrevistados que se referem a Augusto Boal, teatrólogo e diretor do 

emblemático Teatro de Arena de São Paulo, na década de 1960, arquitetou o Teatro do 

Oprimido, criando uma metodologia teatral calcada em princípios éticos e solidários e 

na valorização das ações diretas e na superação da passividade. Essa prática teatral, que 

considera o diálogo como o antídoto do conflito, também se revela como um importante 

instrumento de paz, liberdade e de transformação do mundo, especialmente porque, 

                                                           
41 SANTOS, Maria Aurelina dos. Nesta tese, a autora se referirá à artista através de seu nome artístico: 
Maria Maurelina. Entrevista concedida em 18.11.2013. 
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quando Boal sugere a Estética do Oprimido, ele afirma sua posição política frente ao 

sistema, à sociedade e ao papel do teatro como agente humanizador. 

 

O Teatro do oprimido (TO) de Augusto Boal surge sob 
influência da obra seminal Pedagogia do oprimido, livro-
síntese do pensamento "marxista-cristão" do pedagogo 
Paulo Freire. Esse amplia a discussão brechtiana sobre a 
suposta passividade do espectador no teatro tradicional, 
observando-a como uma aliada das formas de opressão 
ideológica. Se Brecht instiga o seu espectador a se 
posicionar sobre as contradições trazidas ao palco, a 
técnica do Teatro do Oprimido, em suas diversas feições 
(Teatro Fórum, Teatro Imagem, Teatro Invisível ou 
Teatro Legislativo), põe em xeque a própria essência da 
experiência teatral ao propor que o espectador entre em 
cena e interfira na ação, solucionando os conflitos 
representados. (OLIVEIRA, 2007, p. 90-91) 
 
 

Ao criar o Teatro Invisível, Augusto Boal formula uma intercessão teatral em 

que ele se realiza a partir de uma cena cotidiana, em algum espaço, sem uma preparação 

anterior de que o acontecimento se constitui em um evento teatral, inclusive permitindo 

aos espectadores uma participação ativa frente às questões abordadas pela encenação. 

De acordo com Boal 

  

A poética do oprimido se transforma na poética da liberação: no 
projeto de Aristotéles, o espectador delega poderes para que o 
personagem pense e atue em seu lugar; no projeto de Becht, para que 
o personagem atue mas não pense em seu lugar (a experiência teatral 
seria reveladora no nível da consciência, mas não no nível da 
consciência, mas não no nível da ação). Para Boal, teatro é ação. Pode 
não ser revolucionário, mas é um ensaio da revolução. Seu objetivo é 
fazer com que o “espectador”, nas experiências de “teatro-foro”, 
interrompa a ação dramática, incorporando-se àqueles que a 
conduzem, formulando, através de representação, sua compreensão e 
capacidade de agir (BOAL apud PEIXOTO, 1986, p. 20). 

 

Pela interface com  a Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, o Teatro do 

Oprimido conserva, fundamentalmente, o aspecto pedagógico do teatro e, similar ao que 

se acreditava com a Pedagogia da Libertação, de Freire, trata-se mesmo de um projeto 

político, em que o teatro é veiculado como instrumento educativo de libertação e de 

transformação social. Boal entendia esse teatro popular como uma estratégia de 

educação não formal, tanto pela oportunidade do desenvolvimento do sujeito que, na 
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educação formal, não teria a mesma liberdade de expressão coletiva, quanto na criação 

artística e o acesso cultural para as comunidades que, prioritariamente, preferem 

trabalhar com os contextos políticos e sociais, podendo a contribuir para a estabilização 

da democracia. 

Severo D’Acelino ainda foi responsável pela iniciação teatral do ator Alcides 

Cica42 que, também assistiu à apresentação da peça Terra, Poeira e Encanto, levado 

pelo irmão, Alberto Alcosa, que fazia os cenários das peças da Escola Técnica e era 

amigo do diretor teatral sergipano.  

 

Depois eu tive acesso a umas fotografias de cenários de Romeu e 
Julieta, do cenógrafo, dramaturgo e diretor teatral Antonio dos Santos, 
que fazia parte do movimento cultural da escola, e fiquei encantado 
com tudo aquilo. Então, me empolguei com o teatro. O contato com 
D’Acelino me fez perceber que ele era um líder nato, uma energia 
forte e uma cabeça fenomenal. Foi ele quem me abriu as portas para 
eu fazer teatro. Ele tinha um grupo teatral, chamado GRIFACACA, 
que ele fundou em 1968, fora da escola, mas que estava desativado. 
Quando ele viu a turma jovem da Escola Técnica ele “descongelou” o 
grupo e recomeçou os trabalhos teatrais. Foi quando, ele me convidou 
para presidente do grupo e logo fizemos uma parceria com o Mobral 
Cultural, que era um departamento do Mobral. Assim, pudemos 
viabilizar um projeto de Arte e Educação, que o Governo Federal da 
ditadura militar financiava e nos apresentamos na capital e nas cidades 
do interior. Severo me deu a liberdade de discordar dele, isso é o que 
eu mais admiro no negão. Mas eu não era da Escola Técnica, eu era da 
universidade (SANTOS, 2013).  

 

Ele esclarece que na UFS cursava matemática e Carira, seu parceiro no desejo de 

fazer teatro na faculdade, cursava Química. Juntos, elaboraram um projeto de teatro e 

levaram para Madre Albertina Brasil, para que ela os ajudasse no intento, 

principalmente, porque não era fácil o processo de afiliação nos grupos de teatro. 

 
Naquele tempo, era uma política terrível. Dentro da universidade, era 
muita concorrência e também era difícil conseguir entrar em algum 
grupo teatral. Eles não queriam que a gente participasse, porque 
éramos das exatas e eles diziam que a gente estava tirando o espaço da 

                                                           
42 SANTOS, Alcides da Costa. Ator e diretor de teatro. Nesta tese, a autora se referirá ao artista através de 
seu nome artístico: Alcides Cica. Entrevista concedida em 17.11.2013. 
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área de História e Português. Eles criticavam e dificultavam a nossa 
entrada nos grupos. Um dia, teve um evento público e eu e Carira 
reivindicamos a Madre Albertina Brasil o nosso direito de fazer teatro. 
Eles ficavam dizendo: “Ele está falando demais, tira o microfone 
dele”, era terrível. E ela dizia: “Deixe o menino falar”. Foi ela quem 
nos deu esse espaço e por isso nós criamos o Grupo Teatral Centauros, 
que agregava também o ator Genival Nunes. Eu escrevia e dirigia, 
mas Carira escrevia mais, ele escrevia melhor que eu (SANTOS, 
2013).    
  

Como era Alcides Cica quem dirigia as peças, portanto a metodologia de 

processo criativo ficava sob sua responsabilidade. 

Nós fazíamos leitura de texto, dividíamos os personagens e partíamos 
para a compreensão do texto. Era preciso conhecer bem o texto e, 
intuitivamente, eu pedia, como tarefa de casa, que cada um deveria 
construir seus personagens, porque os atores tinham liberdade de 
interferir na encenação.  Nosso processo pensava o corpo como 
exercício de grupo, mas a gente não sabia se aquilo tinha nome, 
usávamos como brincadeira de grupo. A gente usava as nossas 
próprias brincadeiras de criança como entrosamento de grupo. Depois, 
eu, quando eu conheci Augusto Boal, eu recriei e adaptei as suas 
técnicas na minha prática artística. Quando eu vi Sidnei Cruz 
ministrando uma oficina de teatro, no SESC, eu percebi que eu sabia 
fazer aquelas coisas todas (SANTOS, 2013).      

 

Além de Vieira Neto e Severo D’Acelino, também o ator Everardo Sena teve 

formação formal na Escola de Teatro Martins Pena, no Rio de Janeiro, cidade onde fez 

carreira. Em Aracaju, teve apenas uma breve experiência com os atores Lindemberg 

Monteiro e Olga Gutierrez, a quem sinaliza como “uma grande atriz, competente, séria, 

preparada” (SILVA, 2013) 43 , mas isso já nos anos 2000.   

Embora vivenciando a cultura teatral característica da cidade maravilhosa, desde 

a década de 1970, Everardo Sena tem alma nordestina, “o sergipano é muito brincalhão, 

aliás, o nordestino é um povo brincalhão e eu tive um pai muito brincalhão, por tudo ele 

brincava” (SILVA, 2013), defende o ator. Por isso ele acredita que o indivíduo precisa 

“gostar ou desgostar” (SILVA, 2013), de alguma coisa para se interessar em fazer 

teatro, graceja Sena. 

                                                           
43 SILVA, Everardo de Sena e. Ator e músico. Nesta tese, a autora se referirá ao artista através de seu 
nome artístico: Everardo Sena. Entrevista concedida em 20.11.2013. 
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É interessante observar, na sua fala que, no ofício teatral, a formação informal 

nos veste como fonte de memória. É sempre ela que nos acompanha na ação teatral 

quando precisamos criar algo e participarmos de novos processos de concepção e 

prática artística. Certamente, em seu caso, Everardo Sena foi capturado pela referência 

paterna, o olhar e a linguagem do humor, especialmente, porque ele é muito importante 

na arte teatral. Contudo, para o ator, o humor “deve ser sarcástico, porque precisa fazer 

rir e pensar. O humor brinca com a ignorância, é nonsense, só tem graça se perder o 

senso. O humor é isso: é um olho na arquibancada e outro na plateia” (SILVA, 2013). 

Ao falar da experiência teatral vivida além das terras sergipanas, o ator defende, 

entretanto, que a formação acadêmica do ator possibilita condições técnicas 

fundamentais para o trabalho cênico, tais como: “uma boa dicção, emissão da voz, 

postura cênica para cada personagem, a interpretação do texto e você saber que 

existiram Brecht, Grotowisk, Piscator, Boal. A Escola de Teatro dá isso ao aluno” 

(SILVA, 2013).  

Ou seja, ao garantir a sua formação formal em nenhum momento ele inviabiliza 

a sua formação informal e não formal, porque, é mesmo possível reunir variados tipos 

de formações artísticas e não deve haver conflito entre elas. É neste sentido que, embora 

defenda a valorização política das formações não formais trago ainda a importância 

cultural de conhecermos os movimentos teatrais que surgiram e se afirmaram ao longo 

do tempo, enquanto trajetória histórica. Me refiro aquele conhecimento que a academia 

disponibiliza sobre a tradição teatral. Obviamente, é possível o estudo autodidata sobre 

este conhecimento, contudo este modo não trata de uma formação sequenciada 

historicamente.  

O fato é que no âmbito da formação artística é necessário adquirir um tipo de 

conhecimento teatral que também contemple a transmissão de um patrimônio humano 

vivido, refletido e posto pela própria história do teatro no Brasil e no mundo. Foi isso 

que percebi na fala de Flávio Porto, aluno do curso de Licenciatura em Teatro/Núcleo 

de Teatro da Universidade Federal de Sergipe. Ele defende a existência e a importância 

de um estudo teórico do teatro de maneira mais formal, “porque senão, fica só no 

experimento, pratica, mas não aprofunda, às vezes fica muito superficial” (PORTO, 

2012) defende com convicção.  
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Nesse sentido, Amaral Cavalcante também defende a necessidade do fazer teatro 

contextualizado e, aliás, para se fazer qualquer arte, é preciso ter o conhecimento do que 

já se fez antes, no contexto da história do teatro, porque considera que esse é um 

eficiente método de estudo.  

  

Não digo estudo sistemático, acadêmico. Mas às vezes você precisa 
conhecer as experiências do teatro, que vem desde os ditirambos 
gregos, desde a Grécia, até agora. É preciso conhecer o que se fez 
antes, pra que você não se repita, que você absorva a experiência, isso 
eu acho essencial. Houve um tempo, aqui em Sergipe, só se montava 
Ionesco e Beckett, autores do Teatro do Absurdo. Quer dizer, o 
público não entendeu, é claro, manter um grupo informado pra 
entender isso. Eu me lembro que estava na secretaria e fiz uma 
reunião com os diretores de teatro pensando em teatro. E eu dizia: 
“filho vamos montar a obra de Álvares de Azevedo, vamos mostrar o 
início do teatro brasileiro, teatrão brasileiro de costumes e vamos fazer 
um público de teatro, vamos construir um público de teatro”. Ninguém 
nasce ator, é preciso estudo e dedicação, é preciso uma formação, que 
é estudar as técnicas de formação do ator. Buscar o conhecimento da 
história do teatro, das experiências vividas pelo teatro, ao longo do 
tempo, os diversos momento da vida política, institucional, como o 
teatro foi empregado, o que é teatro de resistência, o que é teatro de 
lazer, tá entendendo? Mas, o artista de palco também tem que 
conhecer artes plásticas, tem que conhecer música, tem que conhecer 
dança, quer dizer, tem um borneado de coisas que fazem um bom 
artista em qualquer área de teatro, o poeta também. Você tem que se 
conhecer e tem que interagir com as outras expressões, porque o teatro 
é umas das maiores expressões do gênero humano, principalmente 
porque o teatro retrata a sociedade e a sociedade nele se enxerga. 
(CAVALCANTE, 2013).  
 
 

Muitos atores sergipanos tiveram formação universitária formal, porém, em 

outras áreas específicas, entre eles, Valfran de Brito, em História/UFS; Augusto 

Barreto, em Educação/UFS; Jorge Lins, em Direito/UFS; Lindolfo Amaral, em 

Biologia/UFS; Virgínia Lúcia, em Administração e Artes Visuais/UFS; Mariano 

Antonio Ferreira, em Letras e Ciências Sociais/UFS; Alcides da Costa Santos, Carira, 

em Matemática/UFS e Aglaé Fontes, em Psicologia/UFS. De toda maneira, a 

experiência na academia lhes ajudou a sistematizar conhecimentos, mas, seguramente, o 

conhecimento teatral, específico, esse, foi adquirido extra muros da escola formal, em 

suas subjetividades e práticas artísticas de formação teatral. 

O ator Manuel Cerqueira defende que, para se aprender teatro, é necessário ter 

profunda afinidade com esta arte, porque trata-se de uma profissão que a pessoa não 
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pode exercer, caso não esteja integrada a esse prazer. Para Cerqueira o processo de 

formação teatral é, verdadeiramente, uma entrega incondicional, porém 

 
  
O teatro não é fardo - para quem gosta muito - mas é preciso estar 
disposto a ser ridículo, porque o teatro é um espaço para sermos 
ridículo, também. Não podemos ter medo das aventuras lúdicas. 
Interpretar é pular sem para-quedas, como dizia o ator Paulo Autran. 
Não podemos ter medos e precisamos ser curiosos. É preciso buscar o 
conhecimento, observar tudo ao seu redor, porque o ator é um bom 
observador, ele empresta seu corpo para convencer os outros de 
alguma verdade cênica. É uma doação muita louca, você finge e 
convence o outro. A vida é um grande espetáculo, por isso precisamos 
olhar para ela com os olhos curiosos, porque é nela que a gente se 
alimenta. É preciso experimentar coisas, pesquisar, ler muito, ver 
outros trabalhos de teatro, observar como é que aquele ator respira, 
como ele pisca o olho e como mexe com a mão em cena, aprender 
com isso. Porque o ator é uma fonte de conhecimentos. Da mesma 
maneira é preciso observar o sujeito na rua, as coisas todas que 
acontece na rua. É preciso ampliar a percepção. Porque existem os 
conhecimentos teóricos, que os livros vão te informando, mas, tem o 
conhecimento do confronto com os atores que já fazem parte da cena 
teatral. É preciso traçar parâmetros, em todos os aspectos, sobre os 
elementos da carpintaria teatral, a luz, o figurino, o cenário etc. 
Aprender a fazer teatro é aprender a se entregar, porque fazer teatro é 
noventa por cento de transpiração e dez por cento de inspiração. A 
gente tem o dom, mas o “dão”, o que está em volta, o que me dão, o 
que me proporciona, é o que vai me tornar um ator, senão, se você 
ficar somente no dom, você fica medíocre. Porque não baixa santo, 
não. Você precisa conhecer Stanislavski, de Eugenio Barba, você 
precisa de um monte de gente que estudou, que observou o método, 
que escreveu sobre isso. É muito importante que você tenha acesso à 
transmissão desse conhecimento humano (CERQUEIRA FILHO, 
2013) 44. 
 
 

É possível, numa formação teatral, fazer interagir teoria e prática artística, 

observando que esta teoria pode se dar também de maneira não formal, através de 

grupos de estudos, oficinas e leituras diversas: “Nós não tínhamos atores com formação 

acadêmica, entretanto nós fazíamos muitos cursos, não é porque não tivéssemos uma 

faculdade que a gente não estudava teatro. Construímos muita coisa, principalmente na 

década de 1980” (VENÂNCIO, 2013) 45. Raimundo Venâncio lembra que nessa década 

                                                           

44 CERQUEIRA FILHO, Manoel Luiz Cerqueira. Ator e professor de teatro. Nesta tese, a autora se 
referirá ao artista através de seu nome artístico: Manoel Cerqueira. Entrevista concedida em 13.08.2013. 
45 VENÂNCIO, Raimundo de Medeiros. Diretor de teatro, ator e professor de teatro. Nesta tese, a autora 
se referirá ao artista através de seu nome artístico: Raimundo Venâncio. Entrevista concedida em 
17.09.2013. 
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participou de um interessante curso de formação não formal, intitulado Mergulho 

Teatral, quando passou um mês no Rio de Janeiro “estudando teatro com Sidnei Cruz, 

Antônio Abujamra, entre outros, estudando técnicas de circo, de perna de pau, de voz, 

de percepção, assistindo peças teatrais, fazendo intercâmbio entre culturas teatrais 

diversas” (VENÂNCIO, 2013)  

Por outro lado, Venâncio destaca que, no trabalho coletivo que o teatro se insere 

é importante perceber que 

 

Você pode até experimentar o teatro; agora, nem todo mundo pode ser 
ator ou diretor, porque é preciso estudar e ter conhecimento. Tem que 
ter noção do que você está fazendo. Eu não preciso conhecer todos os 
teóricos do teatro, mas eu preciso conhecer o básico, eu preciso me 
situar na realidade e ter consciência do que eu estou colocando em 
cena. O cenário, por exemplo, precisa dialogar com a peça. Nós somos 
carentes, carentes de uma formação mais sistematizada, mas eu vou 
em busca de meus conhecimentos, eu vou atrás (VENÂNCI0, 2013). 

 

 

4.2  ALGUMAS PRÁTICAS TEATRAIS EM ARACAJU 

 

 

Aprender alguma coisa é uma atividade de apropriação de um saber 
que não se possui, mas “a escola não é o lugar do Eu singular, 
vivenciado e empírico, ela pretende ser lugar do Eu epistêmico, 
universal” (CHARLOT, 2013, p. 190). 

 

A atriz Olga Gutierrez acredita que “um professor de teatro não ensina nada” 

(GUTIERREZ, 2013)46. Não creio que ela pretenda dizer que um professor não tenha 

nenhuma função na sua relação com o aluno. Seguramente ela se refere a sua própria 

prática artística. De fato, há uma diferença particular entre ensinar teatro e ensinar 

português, por exemplo. Porque ensinar teatro envolve imaginários e memória 

subjetiva, tanto do professor quanto do ator e, mesmo quando o professor transmite o 

conteúdo teórico, é também a prática do fazer teatral que trará o conhecimento teatral 
                                                                                                                                                                          

 
46 GUTIERREZ, Olga Maria Silva. Atriz, dançarina e produtora cultural. Nesta tese, a autora se referirá à 
artista através de seu nome artístico: Olga Gutierrez. Entrevista concedida em 16.08.2013. 
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para esse ator, em constante formação artística, uma vez que a arte teatral é dinâmica. 

Nesse sentido, o “não ensinar nada” referido por Gutierrez traduz essa ideia de que o 

ator dribla as estratégias do professor e apresenta um jeito próprio de atuar. 

Mas é interessante lembrar que o conhecimento tem variadas origens e deve 

incorporar a ecologia dos saberes, como aconselha o sociólogo Muniz Sodré, quando se 

refere a reinvenção da figura do professor na perspectiva da diversidade (VENTURA, 

2014, p. s/n). Porque, o que Sodré indica é que, em termos de conteúdo arquivado, o 

professor não é mais o único detentor do saber e vai precisar arquitetar uma função 

iniciática, no trânsito das linguagens humanas, acolher o enfoque pedagógico no lugar 

do aluno e no compromisso sócio-político com a seleção desses saberes.  

De igual maneira, Moacir Gadotti lembra que o professor é um mediador do 

conhecimento e o aluno, sujeito da sua própria formação. 

 

O aluno precisa construir e reconstruir conhecimentos a partir do que 
faz. Para isso o professor também precisa ser curioso, buscar sentido 
para o que faz e apontar novos sentidos para o que fazer dos seus 
alunos. Ele deixará de ser um lecionador para ser um organizador do 
conhecimento e da aprendizagem. O professor se tornou um aprendiz 
permanente, um construtor de sentidos, um cooperador, e, sobretudo, 
um organizador da aprendizagem (GADOTTI, 2005, p. 3). 

 

O direito de aprender coisas é imbricado no próprio direito à educação, todavia 

nós só acessamos a atividade do aprender quando nos conectamos com alguma coisa 

que precisamos aprender e quando estas coisas fazem sentido para nossas vidas. 

Conhecer e aprender como processos "autopoiéticos" (MATURANA; VARELA, 1995), 

mobilizadores de um conhecimento humano, que nos faz reconhecer o passado, projetar 

o futuro e afirmar a realidade do nosso tempo histórico.  

A percepção de Olga Gutierrez procede pois em seu discurso, ela chama a nossa 

atenção para algo que ela percebeu ao longo de sua trajetória, como atriz, diretora, 

dançarina e professora de teatro e dança. 

 

Na verdade, professor é apenas um mediador, ele dá pautas para o 
aluno e, depois vai sondando por onde ele pode tirar alguma coisa. 
Mas é ele que tira e se ele não tem de onde tirar, por mais exercícios 
que o professor proponha, por mais criativo que o professor seja, ele 
não tem o que tirar. O talento existe e te serve para te apontar o 
caminho, tudo mais é trabalho. Não é apenas conhecer os teóricos do 
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teatro que vai te fazer atuar bem. É claro que toda formação teatral 
precisa de embasamento teórico, sobre o que já se fez em teatro e o 
que ele está pensando em fazer. A formação teórica é importante, 
porque quando você começa a fazer teatro, você acha que está 
inventando tudo, e a roda já foi inventada. É importante para a pessoa 
em formação, saber quem já fez teatro antes dela, o que já se pensou, 
o que já se discutiu e o que já se escreveu sobre o teatro. Mas é ela 
quem vai extrair as suas reais possibilidades do fazer teatral, inclusive 
através de exercício de estimulação. (GUTIERREZ, 2013). 
 
 

 De fato, esta transmissão do conhecimento humano e artístico remete a um 

imaginário de informações historicamente construído, inclusive a partir de uma 

formação não formal. Por isso, quando me refiro ao funcionamento das coisas ao meu 

redor, desde aqueles primeiros registros teatrais, quando eu observava a carpintaria 

teatral dos circos, eu me inquietava por uma busca de conhecimento teatral. Ali, eu 

estava diante de um conhecimento artístico em meio ao espaço dos saberes circenses 

que me eram transmitidos em sua prática metodológica oral.   

            Concordo com Gutierrez, à medida que defende se fazer necessário uma 

mobilização interna na prática artística do ator, para que, assim, ele possa desenvolver 

uma atividade teatral amparada pela sua estrutura de formação simbólica e pelo desejo 

de realizar a arte teatral. Essa mobilização interna, a propósito da relação com o 

aprender, é um tema que se acha nas ideias de Charlot (2013), o qual destaca a 

importância do conhecimento prévio dos alunos no cenário pedagógico, por parte tanto 

dos pesquisadores, quanto das escolas e seus professores. 

O ator sergipano Márcio Aislan iniciou-se no teatro, no ano de 1995, no espaço 

do Centro de Criatividade, em um período em que quase nada sabia sobre esse universo, 

mas foi tocado pela novidade e pelo processo, “que abriu meus horizontes e a percepção 

de vida e o teatro entrou em minha vida, eu devo muito ao teatro” (AISLAN, 2013)47.   

Aislan conta, que naquele período, um carro de som circulava pelo bairro de Cirurgia 

convidando para os cursos de verão e inverno, que aconteciam no Centro de 

Criatividade.  

 
                                                           
47 SANTOS, Marcio Aislan dos. Ator. Nesta tese, a autora se referirá ao artista através de seu nome 
artístico: Márcio Aislan. Entrevista concedida em 22.08.2013. 

 



191 
 

 

 

 

Eu me inscrevi em um curso de inverno, na linguagem teatral, que 
seria ministrado por Luís Carlos Dussantus. Ele fazia aqueles 
trabalhos corporais e vocais, de aquecimento e desaquecimento, 
trabalhava com cantigas de música folclórica, para aquecer as partes 
do corpo e da voz e deixava a gente à vontade para improvisar. A 
preocupação dele era que a gente se desinibisse, e quebrasse os 
bloqueios. Ele sempre dizia que o lugar era ali. A base teórica dele era 
Stanislavski e dele se apropriava da frase emblemática, “o essencial é 
visível aos olhos. Vê mais longe quem vê com o coração”. (AISLAN, 
2013)  

 

Além do ator Luís Carlos Dussantus, em sua trajetória de formação teatral, 

Aislan aprendeu a fazer teatro com outros artistas do teatro sergipano, entre eles, 

destaca 

 
Rivaldino Santos, que tinha uma técnica mais próxima da antropologia 
corporal, teatral e primitiva; Tetê Nahas, uma multiartista, ela 
consegue extrair tanta coisa da gente; Virgínia Lúcia, aquele teatro 
popular, de rua e Raimundo Venâncio, um grande artista de teatro de 
rua. Antigamente aprendia-se teatro praticando no ato do fazer teatral. 
Produzia-se muito, é verdade, porque, na prática, se trabalhava muito, 
montava-se muito trabalho de teatro de rua, de palco, circo, era tanta 
coisa. Mas era tudo de uma maneira mais intuitiva, como uma coisa 
assim, autodidata, cada um por si, era muito superficial, o que os 
professores passavam, a nível teórico, porque não se aprofundava 
muito a respeito de teoria. Lia-se muito pouco e hoje eu sei quanto é 
importante ter uma boa base de leitura. Hoje eu sei que, para eu ter 
uma boa formação teatral, eu preciso ter conhecimento de técnicas, 
assistir espetáculos, observando outros atores em cena, assistindo 
debates, fazendo aulas de práticas artísticas, de corpo, de circo, de 
improvisação, observar as pessoas na rua. Todavia, em minha prática 
teatral, com o Grupo Oxente, por exemplo, o grupo só se encontrava 
quando a gente ia montar ou para se apresentar. Era só decorar o texto 
e pronto, ir para cena, que era sempre na temática da Comédia de 
Costumes. Nós montávamos as peças de Ariano Suassuna, que eu 
adoro e acho muito próximo ao povo sergipano, na questão dos ritos, 
na linguagem nas anedotas, no humor simples. Mas o Grupo Oxente 
não desenvolveu uma pesquisa estética, a rigor, não havia uma rotina 
para trocarmos experiências ou outra discussão mais necessária. 
(AISLAN, 2013). 
 
 

Também André Santana pertenceu ao Grupo Teatral Oxente, que ainda tinha no 

elenco os atores “Edmilson Suassuna, Rose Ribeiro, Ana Maria e Márcio Aislan” 

(SANTANA, 2013) 48. Ele revela que a sua experiência no grupo teve um caráter 

                                                           
48 SANTANA, André Luís de Jesus.  Ator e produtor cultural. Nesta tese, a autora se referirá ao artista 
através de seu nome artístico: André Santana. Entrevista concedida em 19.08.2013. 
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puramente comercial, uma vez que o grupo não se encontrava “fora dos espetáculos, 

não havia nenhuma pesquisa estética coletiva. A gente só se encontrava para fazer as 

apresentações, apesar de até termos conseguido ter uma sede, no bairro Médici, em 

Aracaju” (SANTANA, 2013).  

O grupo não tinha um diretor, “uma vez tivemos uma experiência com Lindolfo 

Amaral, que foi convidado para dirigir O Santo e a Porca, texto de Ariano Suassuna” 

(SANTANA, 2013). O ator revela que os figurinos foram desenhados pela artista 

plástica Marjorie Garrido, o cenário por André Giordino e o trabalho de corpo e voz 

ficou sob a orientação da atriz Tetê Nahas.   

O depoimento do ator Gustavo Floriano revela outro aspecto interessante da 

formação teatral, a maturidade cênica e, especialmente, a maturidade humana, porque 

elas irão permitir ao ator em formação as devidas decodificações artísticas e, assim ele 

vai poder fazer seus próprios cruzamentos do aprender a fazer teatro. 

 

A primeira oficina que eu participei, com o ator Luiz Carlos 
Dussantus, ainda no Centro de Criatividade, eu ainda era muito 
imaturo. Ele falava em Stanilavski e aplicava suas técnicas de 
construção de personagem, porque a oficina era mais voltada para a 
iniciação teatral, muito na estética do improviso e do naturalismo. Não 
havia uma relevância sobre os outros aspetos da cena teatral, como o 
figurino, a maquiagem, etc. Quando eu fui fazer o curso de teatro com 
a atriz Tetê Nahas, ela já desenvolvia uma estética na linha da 
Antropologia Teatral, de Eugênio Barba, algo muito diferente do que 
eu tinha experimentado com Dussantus. E eu não absorvi, como 
deveria, por conta da minha inexperiência. A metodologia de Nahas se 
amparava numa bateria de exercícios, laboratórios corporais, música 
instrumental, experimentação com os sentidos e alimentos, bastões e 
muito trabalho de corpo, para liberar os bloqueios. Ela rompia o 
espaço da caixa cênica. Era um aquecimento muito forte e era daí que 
se criava toda a movimentação cênica, a partir do corpo (SANTOS, 
2012) 49 . 
 
 

Ele se refere a um trabalho teatral em que a memória é trazida pela exaustão do 

corpo, não pelo entendimento da imaginação criadora, como sugere Stanislavski em seu 

sistema de construção do personagem.  Esse interesse de investigação teatral, pelo 

corpo, era muito comum, sobretudo, a partir da década de 1970, quando os artistas 

conheceram as pesquisas e as obras de Eugênio Barba, Peter Brook, Antonin Artaud, 

                                                           
49 SANTOS, Gustavo Floriano dos.  Diretor Teatral, ator e professor de teatro. Nesta tese, a autora se 
referirá ao artista através de seu nome artístico: Gustavo Floriano. Entrevista concedida em 02.11.2012. 
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Grotovski, entre outros pensadores, que desconstruíram o pensamento teatral, de um 

teatro realista que era encenado até então. Inclusive, a própria Tetê Nahas é discípula de 

Bosco Scafs, um ator e diretor sergipano    

Luiz Carlos Dussantus defende que Scafs “trouxe uma experiência de vanguarda 

teatral para Aracaju. Eram espetáculos belos, inquietantes, com muita cor, muito som, 

muito trabalho de corpo e imagens incríveis” (SANTOS, 2012)50. Uma estética que 

primava pelo corpo, como base de seu trabalho, pois quase não havia texto, eram mais 

ações físicas, imagens e planos no espaço. Dussantus alerta que outro trabalho teatral 

desenvolvido na cidade, “muito similar ao realizado por Scafs era o que Valfran de 

Brito vivenciava com seu Grupo Teatral Corpo. Valfran foi meu primeiro mestre 

teatral” (SANTOS, 2012). Dussantus conta que, em 1979, o Grupo Corpo montou a 

peça Catarse, tendo no elenco, também as atrizes “Lindi, Dinha e Vitória Barreto” e, em 

seu processo de direção, Brito utilizava uma metodologia que levava em conta a 

necessidade do ator se colocar à disposição da personagem. 

 

Ele dizia que não podíamos ter medo nem preconceito com o corpo, 
nosso e o corpo do outro, que era preciso experimentar e ousar. Creio 
que isso se dava, especialmente por causa do movimento hippie, 
porque fazíamos muito trabalho de corpo, com aquelas pirâmides 
enormes e aquelas máquinas corporais, ao som de Pink Floyd, Janis 
Joplin, que ele usava muito, principalmente a música Summertime, 
para os momentos de relaxamento (SANTOS, 2012). 
  

 

Eclético, além do Grupo Corpo, Valfran de Brito construiu uma longa história 

com a pesquisa cultural sergipana, talvez pela sua formação em História, na UFS, mas o 

certo é que, por conta dessa vivência, foi acolhido por essa vertente artística. No final 

dos anos de 1970, ainda estudante da universidade criou o Grupo de Teatro 

Experimental, junto a Antonieta Santos e César Macieira, tendo, como convidado, o 

diretor Bosco Seabra.  

                                                           
50 SANTOS, Luiz Carlos Alves dos. Diretor de teatro, ator, radialista e produtor cultural. Nesta tese, a 
autora se referirá à artista através de seu nome artístico: Luiz Carlos Dussantus. Entrevista concedida em 
25.10.2012. 
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  O ator e produtor cultural Tadeu Machado (FARIAS, 2013)51 conta que Seabra 

era professor de português e Organização Social e Política Brasileira/OSPB do Colégio 

Salesiano e dirigia jograis, com suas alunas e a presença de atores convidados. Em 

muitas dessas encenações, Machado foi um dos seus atores convidados e, por conta 

desse conhecimento, Seabra o convidou para que ingressasse no Grupo Teatral 

Expressionista, do qual ele fazia parte, “um grupo que pertencia a Clodoaldo Alencar e 

Aglaé Fontes, que não era um grupo da Universidade, mas como Clodoaldo e Aglaé 

eram professores da UFS as pessoas confundiam” (FARIAS, 2013), explica, 

acrescentando, ainda que Seabra era “uma figura polêmica, dramática, shakesperiana, e 

uma pessoa muita culta” (FARIAS, 2013). De igual maneira, o ator Cica também 

destaca que Bosco Seabra “era um cara muito centrado, muito técnico” (ALCIDES 

CICA, 2013). Por isso, Valfran de Brito, Antonieta Santos e César Macieira o 

convidaram para que dirigisse o Grupo Experimental.  

Brito participou igualmente do Grupo de Dança Caçuá, ao lado de “Antonieta, 

Mariano Antonio, Nildete e Augusto Barreto” (BRITO, 2012), o qual se apresentava 

com as danças do Guerreiro, sob a coordenação de Mestre Euclides, líder do Guerreiro 

Treme Terra e do Reisado, orientados por Dona Alzira, moradores do bairro de 

Cirurgia. 

 Em 1975, fez parte da equipe do historiador Luís Antonio Barreto, na 

Assessoria Cultural, que era ligada à Secretaria de Educação, uma vez que ainda não 

havia a Secretaria de Cultura do Estado de Sergipe. Entre diversos projetos realizados, 

na área da cultura popular, participou da criação do Encontro Cultural de Laranjeiras, 

idealizado por Barreto. No Iº Encontro Cultural, houve a inusitada apresentação dos 

grupos de brincantes, embaixo de uma lona de circo, pois ameaçava chover. Valfran de 

Brito lembra que “Nós movimentamos todos os grupos folclóricos do estado” (BRITO, 

2012)52. 

 Brito se apresenta como um sujeito que gosta de vivenciar as questões artísticas 

e pedagógicas: “Eu nunca planejei nada, nunca solidifiquei nada, tudo foi acontecendo e 

                                                           
51 FARIAS, Tadeu Machado de. Ator e produtor cultural. Nesta tese, a autora se referirá ao artista através 
de seu nome artístico:  Tadeu Machado. Entrevista concedida em 21.11.2013. 
52 BRITO, José Valfran de. Historiador, diretor de teatro, ator, dançarino e professor de teatro. Nesta tese, 
a autora se referirá ao artista através de seu nome artístico:  Valfran de Brito. Entrevista concedida em 
26.10.2012. 
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eu só faço as coisas por prazer e pelas quais eu tenho paixão” (BRITO, 2012). Talvez aí 

resida a mesma paixão que o fazia, ainda criança, assistir aos espetáculos de circo que 

eram armados próximos à rodoviária velha, no centro da cidade, naqueles idos dos anos 

de 1950/1960. Ao falar sobre o seu fazer teatral ele atesta que é possível 

 

Transformar alguma coisa em teoria, mas preciso experimentar antes, 
claro. Uma peça é uma pesquisa, uma peça é uma tese artística. A 
teoria é relevante, mas eu não gosto de ficar citando teoria. Eu a 
descontruo na minha prática artística, porque eu quero saber o que a 
minha prática apresenta. A questão pedagógica deve se estabelecer na 
troca, não como costumamos observar, se eu tenho o conhecimento eu 
vomito ele em você, é mais um passo à frente. Eu faço e eu aprendo, 
porque as pessoas se afetam mutuamente. O processo está implícito e 
acontece. O próprio curso de pedagogia tem muita dinâmica, mas elas 
são insuportáveis, principalmente porque elas são esvaziadas de 
sentido artístico Elas só existem para liberar fisicamente, geralmente 
do estresse, como se fosse um momento de lazer, mas o pensamento 
com arte é só para aquelas datas comemorativas, então não vale 
(BRIT0, 2012). 
 

 

A atriz gaúcha Mirna Spritzer entende que, na formação do ator, há um diálogo 

de ações. Eis a ideia sobre a conscientização do fazer teatral.  

 

O ator só cresce na relação com o outro, no confronto com outras ideias, 
na comparação com o que se fez antes, no dia-a-dia do ofício, do ensaio, 
do exercício, do esboço, do erro. Ao interagir com seus pares, o ator 
exercita a disponibilidade, a capacidade de ouvir, de improvisar e de 
contracenar. O que é essa contracenação senão parceria? (SPRITZER, 
2007, p. 9) 
 
 

Seu questionamento agrega o olhar de Valfran de Brito, quando ele sugere 

descontruir qualquer possibilidade pré-estabelecida de engessamento artístico, pois que 

ela defende que “é na conscientização do fazer que se torna possível a construção de um 

processo. Na disciplina do exercício, da discussão e do autoconhecimento o ator vai se 

revelando e criando o seu próprio método.” (SPRITZER. 2007, p. 9). 

Uma formação informal, apropriada como metodologia de observação, também 

é verificada no fazer teatral de Luís Carlos Dussantus. Esse relata que sua formação 

teatral se deu de maneira intuitiva, principalmente porque o processo de concepção dos 

espetáculos que ele participou, em sua trajetória, era viabilizado, considerando as 
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habilidades individuais dos sujeitos do grupo. Se alguém no grupo entendia ou tinha 

mais aptidão para maquiagem, então seria o maquiador. “O diretor dirigia, mas sem uma 

linha estética definida a priori . Não havia discussão intelectual nem estética sobre a 

peça. Éramos todos autodidatas”. (DUSSANTOS, 2012).  

De toda maneira, em seu discurso, podemos observar uma visão que valoriza 

não as possíveis carências dos grupos teatrais, comparadas a outras situações de 

abundância artística, mas afirmava as potencialidades de cada um, o que inclusive 

legitima um comprometimento de cada artista dentro do grupo. Algo muito próximo do 

processo colaborativo vivenciado por muitas companhias teatrais brasileiras, sobretudo 

nos anos de 1980 e 1990, após as experiências de criação coletiva da década de 1960 e 

1970. 

Dussantus revela que sua ação cultural pode ser caracterizada como a de um 

oficineiro, sua característica mais particular. 

 
Eu sempre dei oficina, tanto em Aracaju quanto nas cidades do 
interior, e sempre surgiram, a partir dessas oficinas, muitos atores e 
grupos teatrais. Em minha metodologia de formação artística, eu não 
passo nenhuma técnica especifica, eu relato a minha experiência com 
o teatro. Porque eu fui aprendendo teatro, normalmente, e tudo ficou 
registrado em mim. Quando eu estou nas oficinas de teatro, eu vou 
fazendo as coisas, de acordo com o que eu sinto necessidade. Isso não 
é nenhuma porralouquice, é claro que tudo isso é resultado de tudo 
que eu vivi. Mas eu crio meu método e meu processo. Na verdade, eu 
nunca quis ter uma estética definida. Minha formação teatral foi 
dispersa, era uma oficina aqui, outra ali, era tudo muito solto, não 
havia uma regularidade de cursos para a formação teatral.  Porém o 
teatro é uma arte democrática e uma arte do divã, ela nos 
proporciona o espaço para soltarmos nossos bichos. Porque ele lhe dá 
uma ousadia, uma força e a possibilidade de exercer a atividade 
artística mais completa de todas as artes. O conhecimento teatral é de 
uma potência absurda sobre o ator. Eu me identifico muito com 
Stanislavski, pela questão do autoconhecimento que ele provoca e 
Augusto Boal, pelo teatro de libertação que ele promove. Eu me 
identifico com Boal, especialmente por causa do Teatro Proletário que 
ele trabalha.  Eu não tenho formação acadêmica, nem vim de berço 
nobre, eu venho do interior de Sergipe e morei na periferia de Aracaju 
e Boal falou muita coisa para mim. As técnicas dele libertam e 
liberam o ator (DUSSANTOS, 2012).  

 

O sistema de Stanilavski orienta o ator sobre uma maneira de desenvolver a sua 

imaginação criadora, a partir das ações físicas, as quais possuem uma natureza 

psicofísica. O “Se mágico” da imaginação é a força motriz do processo de criação do 
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ator e uma das técnicas da construção da personagem. Stanilavski propõe um mergulho 

no autoconhecimento do indivíduo, especialmente porque, ao buscar a personagem 

dentro de si mesmo, a partir das ações físicas, o ator se permeia das suas condições 

emocionais. Seguramente, a verdade do ator, a sua fé cênica, vem a ser verdade da 

ficção, contudo é o sentimento interior do ator que se coloca a serviço da cena. Segundo 

Kusnet (1992) 

 
O ator pode mobilizar toda a sua energia psicofísica no sentido de 
viver sinceramente as situações em que vive o personagem imaginário 
como se fosse real, enquanto ele, o ator, continua tendo certeza de que 
essas situações e o próprio personagem são fictícios, sendo que essa 
certeza não prejudica a sinceridade da sua vivência em cena 
(KUSNET, 1992, p. 55).  

 

É a esse autoconhecimento que Dussantus se refere e, apesar de afirmar que não 

se prende a nenhuma técnica específica, ele é literalmente capturado pelo filosófico 

método de autoconhecimento sugerido pelo russo. Todo o seu discurso afirma a sua 

paixão mobilizadora pela técnica que proporciona aos alunos em formação e ao trabalho 

do ator a possibilidade de crescer como indivíduo e artista. Principalmente porque o 

sistema teatral, ao qual nos referimos, versa a propósito da ação da consciência sobre o 

inconsciente, matriz de toda inspiração que o sujeito precisa ter em mãos. 

 

 

4.3 “ABAIXO A DENTADURA” 

 

 

Augusto Boal, outra importante referência lembrada pelo ator e diretor teatral 

Dussantus, remete à qualidade de que todo espectador é considerado um ator em 

potencial. Todavia, para que ele possa participar das práticas do Teatro do Oprimido, ele 

necessita de um preparo, a priori , pois ele será introduzido num sistema teatral que 

exige uma constante atividade de prontidão cênica. Por isso, é preciso que esse 

espectador amplie a sua consciência corporal e a sua capacidade criativa.  

 

Só depois de conhecer o próprio corpo e ser capaz de torná-lo mais 
expressivo, o espectador estará habilitado a praticar formas teatrais 
que, por etapas, ajudem-nos a liberar-se de sua condição de espectador 
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e assumir a de ator, deixando de ser objeto e passando a ser sujeito, 
convertendo-se de testemunha em protagonista. (BOAL, 1988, p. 
143).  
 
 

 Outra possibilidade de mobilização interna, com base na intervenção teatral 

sobre a cena social, se deu na concepção teatral da atriz, diretora e dramaturga Virgínia 

Lúcia da Fonseca Menezes. Ela é oriunda do movimento cultural da Escola Técnica 

Federal de Sergipe, no final dos anos de 1970, contemporânea do polêmico diretor 

teatral Severo D'Acelino, um precursor do movimento negro em Aracaju, e vizinha de 

bairro, do diretor teatral Cícero Alberto, um apaixonado pelos princípios teatrais de 

Stanislavski, e padrinho na sua iniciação teatral. 

Virginia Lúcia Menezes é mesmo uma artista que traz em sua trajetória o embate 

contra o poder mistificador do discurso verticalizado que a luta de classes vai revelar na 

relação entre os indivíduos. Porque o seu teatro revela, principalmente, o mundo social, 

o mundo do trabalho, a divisão social do trabalho e a exploração capitalista. Acolhida 

pelo movimento estudantil, já como aluna do curso de Administração de Empresas da 

UFS, na ocasião em que se deu o Movimento pela Anistia e Diretas Já, posteriormente, 

vai ao encontro das ideias teatrais apresentadas pelo ator Bemvindo Sequeira na Oficina 

Teatral que ministrou na SCAS.  

A técnica do teatro de rua, apresentada por Sequeira, lhe forneceu subsídios 

estéticos e políticos para que compreendesse o sentido social da sua arte. Uma arte que 

vai rebuscar o seu olhar lúdico sobre a cena política da cidade do Salvador, onde residia, 

nos final dos anos de 1970. Foi ali que, ao observar um cartaz, na passeata de 

reivindicações sociais que o país vivia, fez a leitura "abaixo a dentadura", quando a 

grafia correta seria "abaixo a ditadura". Uma referência de humor, indignação e 

mobilização, uma vez que a possibilidade de que toda a população ficasse sem dentes 

não lhe parecia nada interessante. Educar, pela perspectiva da arte, tem um caráter 

marcadamente social e faz parte da sua trajetória artística e sua inserção política no 

cenário cultural de Aracaju. 

O teatro produzido por ela não perde a conexão com as transformações políticas, 

econômicas, culturais e sociais necessárias, como se refere Mészáros, um estudioso da 

obra de Marx e defensor de que a sociedade só realiza uma transformação pela luta de 

classes. A concepção teatral que Menezes coloca em cena é consequência de um 
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pensamento político que nos aproxima também da prática pedagógica apresentada por 

Paulo Freire, quando esse defende a educação democrática e libertadora. Foi lendo 

sobre Bertold Brecht e Augusto Boal que ela assumiu a luta de classes, porque o Grupo 

Teatral Mambembe, onde sua ação política se afirmou sobremaneira, está ligado a lutas 

políticas. 

Em 1983, os atores Virgínia Lúcia Menezes e Anselmo Seixas deixaram o 

Imbuaça e, juntos, conforme conta Seixas, criaram o Grupo Teatral Mambembe que, a 

princípio, em terras sergipanas, apresentou uma estética originária da formação não 

formal, adquirida com Bemvindo Sequeira, aprendida na oficina da SCAS, que deu 

ênfase à formação artística a respeito do Teatro de Rua. Por isso, a princípio, o grupo 

tinha o propósito de estabelecer uma relação dialógica com as comunidades 

economicamente menos favorecidas.  

O Grupo Teatral Mambembe foi fundado em 1983, tendo no seu histórico duas 

importantes referências teatrais, em Aracaju, com Quem matou Zefinha?, em 1985, e 

Pedro Brasilino Morto e Vivo, em 1988. Eliene Benício de Souza revela que o Grupo 

Teatral Mambembe  

 

Utiliza em sua prática exercícios de Augusto Boal, Viola Spolin e 
Joana Lopes. Enquanto leitura, o grupo lê Brecht e Stanislavski. 
Leituras de Gil Vicente, Molière e Ariano Suassuna. O trabalho é 
basicamente intuitivo. Internamente cada pessoa responsabiliza-se por 
uma área: improvisação, direção, percussão e outras” (SOUZA, 1993, 
p.123). 

 

Além dos atores Virgínia Lúcia Menezes e Anselmo Seixas o Grupo Mambembe 

teve em seu elenco o ator Raimundo Venâncio. Menezes conta que o Grupo Mambembe 

participou de mostras e festivais de teatro, por quase todo o Brasil, inclusive contratado 

pelo Serviço Social do Comércio (SESC) para realização de uma turnê pelo nordeste 

brasileiro, que incluiu apresentações em Alagoas, Pernambuco, Paraíba Rio Grande do 

Norte, Ceará e Piauí, sempre com o compromisso de trabalhar um tipo de teatro que 

lhes aproximassem da plateia, mas na perspectiva da conscientização política, uma vez 

que o 

 

Mambembe era auto-ativo e se nutria dos ideais também presentes nas 
lutas populares de um conjunto de coletivos organizados, como o 
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Partido dos Trabalhadores (PT), as organizações ditas de base, os 
sindicatos e a CUT, o movimento estudantil universitário e as 
vanguardas representadas por artistas e intelectuais da época. A sua 
ação reconhecidamente ideologizada, ficou mais situada nos temas 
abordados, enquanto as técnicas artísticas utilizadas eram bastante 
elaboradas, se transformando em repertório sistematizado e com 
grande potência de replicabilidade por parte de outros artistas. Ao 
longo de sua existência, o Grupo Mambembe realizou a montagem de 
vários trabalhos, incluindo peças de teatro de rua e de palco. A partir 
de 1990, o grupo passou a realizar trabalhos de esquetes teatrais em 
apoio às lutas populares, incluindo sindicatos, apresentações em portas 
de fábricas, ocupações de sem-terra, de sem-teto, apoio às greves e 
apoio à consolidação do Partido dos Trabalhadores. O Grupo realizou 
teatro, publicidade, coordenação de projetos, sendo os mais 
importantes o SINDIARTE patrocinado pela Central Única dos 
Trabalhadores (CUT) e o projeto BERTOLT BRECHT – CEM ANOS 
DE PRESENÇA, que trouxe a Sergipe, em 1998, a presença do 
jornalista e ensaísta Fernando Peixoto, um estudioso e tradutor do 
dramaturgo alemão (MENEZES, 2013)53.  
 

 

Curiosamente, vamos observar que embora consciente de sua função política, 

mas sem ser panfletário, o Grupo Mambembe, viabilizou o surgimento de muitas 

entidades da sociedade civil organizada, principalmente sindicatos e partidos, contudo o 

grupo concretizava um teatro que privilegiava o humor. Nesse sentido, Virginia Lúcia 

vai revelar que  

O grupo sofreu grande influência de outras experiências cênicas 
realizadas no sul do país, no teatro, ainda repercutiam a estética 
irreverente do Grupo Asdrúbal Trouxe o Trombone, que foi sucesso 
de público e crítica desde sua estreia, em 1974, com O Inspetor Geral, 
do autor ucraniano Nicolai Gógol. Da experiência do Asdrúbal, saíram 
artistas como Hamilton Vaz Pereira, Regina Casé, Luiz Fernando 
Guimarães, Perfeito Fortuna, Evandro Mesquita, Nina de Pádua e 
Patricia Travassos. O grupo representou o sentimento e o pensamento 
da juventude da década de setenta. O Mambembe teve influência de 
programas de humor como TV Pirata, estreado na TV Globo em junho 
de 1988. Esse programa era uma sátira à TV brasileira, dirigido por 
Guel Arraes.  Toda essa estética florescida na década oitenta no século 
XX, acabaram por influenciar os componentes do grupo mambembe, 
que, ao contrário de muitos grupos nordestinos, deixou de realizar o 
teatro regionalizado, abraçando uma performance mais urbana, 
incorporando elementos diversificados na construção do teatro que 
realizava. Independentemente de ser dirigida às classes pobres, a arte 
construída pelo grupo primava pela beleza, mostrando-se lúdica, 

                                                           
53 MENEZES, Virgínia Lúcia da Fonseca. Dramaturga, diretora de teatro, atriz e produtora cultural. Nesta 
tese, a autora se referirá à artista através de seu nome artístico:  Virgínia Lúcia. Entrevista concedida em 
16.09.2013. 
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poética, contrastando com as imagens repetidas dos lugares pobres, 
sem saneamento básico, mas que, naquele instante da apresentação, 
pela poesia do teatro, reafirmava a esperança de dias melhores 
(MENEZES, 2013). 

 

De fato, Menezes tem mesmo essa característica mais política quando nos 

referimos a sua relação com o teatro sergipano, tanto pela influência de Bertold Brecht, 

em sua formação, quanto pela presença do ator Bemvindo Sequeira, a propósito do 

curso de formação teatral que a SCAS promoveu, sob a idealização de Amaral 

Cavalcante. Esse, já afirmou ela é a maior expressão da oficina teatral ministrada por 

Sequeira, um ator marxista, que sempre imprimiu a questão política em seus trabalhos 

de teatro.  

A ação do Grupo Teatral Mambembe se colocava em ato político, nas discussões 

sobre os problemas de ordem social, por isso seu interesse nas denúncias e 

conscientização de base política, principalmente porque teve uma experiência 

totalmente direcionada para o teatro de mobilização, engajamento político e 

comprometimento com os movimentos populares. Encenou importantes trabalhos 

cênicos, entre eles, um se destaca, sobremaneira, Quem Matou Zefinha? de autoria de 

Virgínia Lúcia Menezes.   

A peça é uma nítida crítica ao sistema habitacional brasileiro, e sua estética é 

bem de acordo com as técnicas do Teatro do Oprimido (que ainda se agrega às etapas do 

Teatro Imagem, um avanço na participação da plateia e do Teatro Fórum ou Teatro-

debate) que, em sua fundamentação estético-política, pretende “ajudar o espectador a se 

transformar em protagonista da ação dramática, para que, em seguida, utilize em sua 

vida as ações que ensaiou na cena” (DESGRANGES, 2011, p. 70). Porque os temas 

abordados na técnica desse teatro precisam fazer inter-relações com o contexto e o 

cotidiano do local onde se deu a atividade teatro. A comunidade, como em toda ação 

política que se proponha a acolher a luta de classes como prática filosófica, é o centro 

de interesse da proposta cênica e, portanto, deve emergir de seus pares.  

Após uma rica existência, entre os anos de 1983 a 1998, o grupo se extinguiu 

dando lugar à criação do Instituto de Artes Cênicas de Aracaju – IACEMA, que foi 

fundado em 30 de dezembro de 1999, no âmbito da educação, que se ampara na 

metodologia construtivista e nas ideias de Paulo Freire e sua Pedagogia do Oprimido, 
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conforme orienta Menezes, sinalizando, ainda que o IACEMA se instalou com a 

presença  

 

Dos componentes remanescentes, Raimundo de Medeiros Venâncio, 
Joelma Araújo do Santos e Virgínia Lúcia da Fonseca Menezes, 
visando dar continuidade ao trabalho estético teatral, até então 
desenvolvido, como também ampliar as ações inserindo outras 
linguagens de artes, iniciando o desenvolvimento de projetos sócio – 
educativos – culturais (MENEZES, 2013). 

 

O processo criativo de Virginia Lúcia é muito próximo da Pedagogia Social, a 

qual Maria da Glória Gohn se dedica investigar, estudiosa que trabalha com os 

processos de construção de aprendizagens e saberes coletivos.  Menezes, através da 

atividade artístico-política, quer seja no Grupo Teatral Mambembe, quer seja, no 

Instituto de Artes Cênicas de Aracaju (IACEMA), desde 2001, articula ações e 

atividades teatrais, com vistas a uma visibilidade de inserção do sujeito social.  

Nesse caso, o conhecimento dar-se-ia a partir do eu empírico, que é oriundo da 

experiência cotidiana presente nas emoções humanas da comunidade a que se destina 

alcançar. Porque a educação libertadora, conforme Mészáros (2013), tem o 

compromisso social de possibilitar que o indivíduo constitua uma formação como 

agente político. No caso do teatro produzido por Menezes, se apresenta como 

ferramenta de transformação do mundo.  

A arte teatral pode ser entendida como um sistema de conhecimento que acolhe 

funções pedagógicas, sociais e políticas de grande valor para a compreensão e o 

entendimento teórico e prático da Pedagogia Histórico-Crítica (PHC), conceito 

transdisciplinar sugerido por Dermeval Saviani (SAVIANI, apud GASPARIN, 2003). 

Trata-se de uma apropriação do método dialético prática-teoria-prática e de uma nova 

ação docente para conectar-se com o contexto social dos alunos. Aqui, teríamos 

enfatizado a especificidade da linguagem teatral e a possibilidade de sua inserção como 

educação ética e política e suas dimensões conceituais, artísticas, científicas, históricas, 

econômicas, ideológicas, políticas, culturais, educacionais, existenciais.  

  Por outro lado, ao destacar o debate acadêmico, desde 1990, sobre a “crise da 

modernidade”, Gohn vai lembrar que a racionalidade cientifica não pode ser vista como 

a única legitima. A discussão desse embate epistemológico  
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Trouxe à tona também novos campos de produção de conhecimento e 
áreas de saberes que estavam invisíveis ou não eram tratadas como 
conhecimento ou saberes educativos – recobertas de práticas 
pedagógicas e processos educativos. Outras dimensões da realidade 
social, igualmente produtora de saberes, vieram à tona, tais como as 
que advêm do mundo das artes, do “mundo feminino” das mulheres, 
do corpo das pessoas, das religiões e seitas, da cultura popular, das 
aprendizagens cotidianas por meio da educação não formal (GOHN, 
2010, p. 8). 
 
 

  Defendemos, portanto, uma prática educativa em que o teatro aqui se insere 

como uma articulação com o sentido mais abrangente em relação aos processos de 

formação dos indivíduos como cidadãos 

  

Ou articular a escola com a comunidade educativa de um território, é 
um sonho, uma utopia, mas também uma urgência e uma demanda da 
sociedade atual. Por isso trabalhamos com um conceito amplo de 
educação que envolve campos diferenciados, da educação formal, 
informal e não formal. Muitos autores trabalham apenas com um 
dualismo: formal ou informal. Consideramos que o não formal é 
profundamente diferente do informal, tem campo próprio, e é a 
novidade a ser tratada, na pesquisa empírica e no trabalho teorico-
acadêmico voltado para a produção do conhecimento (GOHN, 2010, 
p. 15).      
 

 

O espaço onde se dá a formação teatral é, fundamentalmente, o lugar de como 

aprende a fazer teatro: construindo, ensaiando, repetindo, representando que absorve um 

conhecimento oral do fazer teatral, independentemente do tipo de formação que o 

processo possa ocorrer.  De acordo com Isaac Galvão “A formação teatral acadêmica 

pode provocar o surgimento de um bom ator, mas também sem uma formação teatral 

formal é possível nascer um ator com muitas qualidades artísticas” (GALVÃO, 2013) 54 

acrescentando ainda a importância do espaço de formação, como exercício diário, 

reflexivo e consciente da sua ação teatral.   

Para aprender teatro, ele sinaliza: “É preciso se permitir, se jogar nas aventuras, 

se expor, viver outras vidas, experimentar viver com o outro, compreender o outro, e, 
                                                           
54 GALVÃO, Isaac Enéas. Diretor Teatral, ator, professor de teatro e produtor cultural. Nesta tese, a 
autora se referirá ao artista através de seu nome artístico:  Isaac Galvão. Entrevista concedida em 
27.08.2013. 
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necessariamente contracenar com o outro” (GALVÃO, 2013).  Ou seja, fazer teatro é, 

essencialmente, exercitar uma relação de saber consigo próprio, com o outro e com o 

mundo, no sentido de ter as condições necessárias, tanto para atuar no ofício teatral, 

quanto na seara da profissionalização do indivíduo e, especialmente, no mercado de 

trabalho em que ele se insere. Essa uma preocupação que Galvão sempre revelou em 

sua trajetória artística, sobretudo porque sua história de vida revela uma interface 

artística com as questões políticas que envolvem a profissão. 

Profundamente marcada pela influência materna, a propósito do contato com as 

festividades sergipanas, Aglaé Fontes revela que em seu processo de professora e 

encenadora, no Grupo Teatral Expressionismo, ela se apropriou do que trazia como 

formação informal e não formal, de sua trajetória de vida. Portanto, o seu processo de 

criação artística era  

  
Ensaiar lendo (palmas), interpretando, né? Depois, começamos a 
misturar: o que os elementos da Rádio Cultura com as peças infantis. 
Quando tinha personagem, rei, pessoas assim, então vinham uns 
desses elemento daqui desse pra fazer papel cá. Aí bom, eu então 
comecei a fazer um trabalho com os mais velhos da escola, os mais 
velhos era assim de 12 e 13 anos, por aí, né? E criamos o Grupo 
Teatral Expressionista que trabalhava textos que fazia. Porque aí, vim, 
com a experiência do que fazia na igreja de minha mãe, com as 
parábolas, com o que não sei lá, e ai fazia muito esse tipo de trabalho 
(FONTES, 2013)55. 
 
 

Certamente, sua metodologia trazia uma porção de intuição e sensibilidade, 

seguramente construídas na dinâmica das suas aprendizagens humanas e artísticas, ao 

longo da vida, mas, também, levou em conta uma certa base pedagógica, adquirida em 

sua formação formal em Música e depois no curso de Psicologia, pela Universidade 

Federal de Sergipe/UFS. Essa característica permite ser observada por toda história que 

construiu junto a Escolinha de Música, à Rádio Cultura, na UFS e no CULTART, no 

Centro de Criatividade, na FUNCAJU e como palestrante a propósito da cultura 

sergipana.  

Aglaé Fontes acredita que, para se aprender fazer teatro, é necessário que o 

indivíduo conte com duas condições fundamentais, à saber. 

                                                           
55 FONTES, Aglaé d’Avila. Dramaturga, diretora de teatro, atriz e produtora cultural. Nesta tese, a autora 
se referirá à artista através de seu nome artístico:  Aglaé Fontes. Entrevista concedida em 17.09.2013. 
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Uma, que é a educação, então, é aula, é você aprender técnicas e a 
outra é o talento. Então, vai ter pessoas dentro desse foco que vão se 
destacar mais e outras menos. Mas eu acho importante nas duas 
vertentes, porque, mesmo que você não seja a pessoa mais talentosa 
do mundo, mas mesmo assim, o teatro lhe abre a expressão, lhe abre a 
liberdade, lhe abre a imaginação, entendeu? Para fazer teatro, é 
preciso aprender a trabalhar com a sensibilidade, com o corpo, com a 
voz, com você todo, né? Porque o teatro lhe exige tudo isso. Você vai 
querer ter um corpo que lhe obedece, um corpo que sabe o que faz, 
uma voz que trabalha, que sabe mexer com a emoção. Você precisa 
sentir a emoção e provocar emoção, sem esse mecanismo, eu acho que 
é repetição de texto. Sem emoção, eu acho que a arte não existe. Eu 
quero emoção, porque tem muita gente que decora texto e diz, sabe a 
marca: no tal lugar faço isso, e no outro lugar faço aquilo, quando eu 
chegar em tal lugar, vou me virar e vou fazer isso, isso é uma coisa 
mecânica. Para mim, o teatro é a arte mais completa, porque tem 
dentro dela, as artes plásticas, a música, o texto, né, a literatura. Eu 
acho que formação junto com talento é uma coisa maravilhosa, porque 
talento só, vai chegar no ponto que o sujeito não tem como 
ultrapassar, porque ele não terá informação. Eu acho importantíssimo 
a informação. Por isso, lutaram tanto pra ter curso de teatro aqui, era 
porque se acreditava nisso, né? (FONTES, 2013). 

 

 

4.4 A SCAS COMO PRÁTICA ARTÍSTICA  

 

 

Joaquim Filho participou da peça Recital sem Opus, escrita e dirigida por João 

Costa, e conta que não havia cenário, apenas sete cadeiras e sete atores, em cena. “O 

figurino era o mesmo para todos: calça preta, meia preta e sapato preto e uma camisa de 

mangas compridas brancas, sem bolsos, era bem simples. Era só interpretação e texto e 

muito bonito. Porque João sabia fazer” (FILHO, 2013) ressalta, lembrando além disso 

que quando o grupo se reunia e João Costa ia dirigir a peça  

 
Ele soltava os atores no espaço, e todos iam lendo o texto. Primeiro 
era só leitura, a gente ia lendo, lendo, lendo e automaticamente a gente 
ia se soltando. Então, pelo tipo do texto e a entonação da voz de cada 
ator ele distribuía os papeis. Todos liam o texto, com seus 
personagens definidos e ia memorizando. Agora vamos a gesticulação, 
a interpretação e cada um ia dando a sua. Mas, se ele não gostasse de 
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alguma coisa, ele dizia, ele marcava a peça, mas deixava todos à 
vontade. A gente ensaiava sábado e domingo, pela tarde e, durante a 
semana, depois do expediente. Era muito sacrifício e gastos. Mas a 
gente gostava muito e topava a parada (FILHO, 2013) 56. 
 

 

O texto teatral é um elemento muito importante na formação teatral de Joaquim 

Filho e é preciso considerar que em sua formação, o teatro contemporâneo não foi 

agregado. Seu olhar contempla o teatro como texto e não como corpo, e como princípio 

de uma estética que poderia remontar aos princípios do teatro sugerido por Artaud, 

Grotovski e Barba, por exemplo. O ator sergipano teve como mestre o diretor João 

Costa, seu conterrâneo de Cedro de São João, próximo a Propriá. O poder linguístico de 

Costa o seduziu a valorizar o verbo como uma estratégia de exercer o ofício teatral. 

 

É muito importante saber o texto de cor, principalmente para ter 
domínio da peça e não ficar perdido. Se o sujeito não souber o seu 
texto, fica difícil para o companheiro completar. Saber fazer teatro 
exige ter iniciativa. É muito difícil fazer teatro, porque é preciso ter 
tendência e gostar muito. Se você não gostar, não adianta insistir, não. 
A minha geração não teve formação teatral, mas nós gostávamos 
muito e sabíamos que o ator é um observador da vida e, depois ele 
precisa compreender o que deve aproveitar disso (FILHO, 2013). 
 

 
Na década de 1970, além de ator do grupo teatral de João Costa, Filho, também 

era professor de matemática, na Escola Técnica Federal de Sergipe. Porém, apesar do 

movimento teatral que se deu nas dependências da escola, ele não participou dos 

primórdios de um teatro que veio ganhar corpo nos anos de 1980, com o Teatro de Rua: 

“Eu me mantive dando minhas aulas” (FILHO, 2013), isso porque 

 

Essa turma mais jovem faz um outro tipo de teatro, muito diferente do 
que a gente fazia, que era mais tradicional. A interpretação é 
totalmente diferente, no estilo e no tipo da peça, mas eu nunca nem 
assisti nenhuma peça deles. Eles tinham outra cabeça, outros valores, 
você sabe o que eu estou dizendo, vocês mais jovens sabem mais do 
que eu, eu tô por fora (FILHO, 2013). 
 

 

                                                           
56 FILHO, Antonio Joaquim. Ator e professor de matemática. Nesta tese, a autora se referirá ao artista 
através de seu nome artístico:  Joaquim Filho. Entrevista concedida em 20.11.2013.  
 
 



207 
 

 

 

 

Sobre essa questão, o iluminador Denys Leão explica que, naquele momento, 

vivia-se a ascensão do movimento hippie, em Aracaju, quando eles buscavam uma 

inserção no contexto social da cidade, agregando novos valores, especialmente 

comportamentais. Assim, quem os abraçou foi aquela juventude teatral, oriunda do 

bairro Siqueira Campos e de Cirurgia, da Escola Técnica e de outros espaços excluídos 

da elite aracajuana. “Os artistas da burguesia se afastaram do teatro e a gente ficou. E 

nós caímos em campo para começar a fazer teatro, sem nenhuma referência teatral, sem 

ninguém para nos ensinar qualquer coisa sobre teatro. Essa geração que nos antecedeu 

não nos ensinou nada” (LEÃO, 2012). 

A presença de Amaral Cavalcante na gestão cultural da SCAS possibilitou 

relações pessoais e estéticas entre muitos artistas da cidade e visitantes, como vemos na 

relevante temporada de três meses de uma Oficina Teatral ministrada pelo ator 

Bemvindo Sequeira, a propósito da experiência que eles tinham no Teatro Vila Velha, 

com o Teatro Livre da Bahia, que deu origem, por exemplo, à estética medieval 

pesquisada pelo Grupo Teatral Imbuaça. Ele se recorda como se deu os primórdios 

dessa significativa experiência. 

  
As aulas de teatro aconteceram ali onde era o Diretório Central, onde 
é a Casa Rua Casa da Cultura ... Eu acho que as aulas aconteceram ali. 
Era muita gente fazendo esses cursos, então, ele passou com a gente 
três meses. Veja, ele nos orientava sobre a linguagem do Teatro Livre 
da Bahia, como eles denominaram na Bahia, que não é bem teatro de 
rua, como depois ficou sendo feito em Aracaju, porque teatro de rua, 
nos moldes que aqui se faz é feito desde a Idade Média. O teatro livre, 
que Benvindo trouxe, era um teatro a serviço de causas políticas, tá 
entendendo, das populações, essa coisas. Então, a técnica que ele 
passou pra gente, e que aqui somente Virgínia Lúcia aprendeu, o 
Imbuaça não, é uma porta aberta, onde a população pouco a pouco, ia 
também entrando e dialogando com o texto básico, tá entendendo? 
Não tinha uma base breschitiana, não. Não, não, não era isso não, era 
uma coisa bem mais simples, era mais uma coisa de feira, sabe? De 
feira, em cima do cordelista, principalmente o texto de cordel, porque 
o texto de cordel é próximo da população, nós fizemos vários, vários 
espetáculos. Também, não havia nada de preocupações com o teatro 
formal, ele fazia questão de deixar isso pra lá, né? Era uma coisa de 
suor e de olho no olho, de você dialogar com quem estava ali naquela 
roda, de puxar uma nega pra ela contar uma história e tal, tinha um 
texto básico, mas você tinha que estar preparado pra esse tipo de 
situação (CAVALCANTE, 2013). 
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Obviamente, havia um entendimento e um preparo para esse tipo de formação 

técnica, uma preparação de voz, de corpo, de interpretação e de contextualização, pois 

que Bemvindo Sequeira já afirmou diversas vezes, em suas entrevistas, que essa estética 

teatral nasceu ao observar os camelôs da avenida Sete de Setembro, em Salvador, Bahia, 

quando da sua estadia nessa cidade, durante os anos de 1970, quando fugia da 

perseguição do Golpe militar e conheceu João Augusto e o Teatro Vila Velha. Amaral 

Cavalcante conta que, naquela ocasião, da oficina coordenada por Sequeira. 

 

Nós fizemos a roda, né, porque a base é a roda, nós fazemos a roda, 
quer dizer, além de se fazer um reconhecimento de espaço e algumas 
técnicas de teatro, de corpo e tal. O que se fazia era andar, quer dizer, 
as técnicas de teatro livre, que eu não me lembro mais, mas são muito 
próximas de teatro de rua, tá entendendo? Que é você ocupar o 
espaço, então você tem que andar, você tem que ocupar o espaço 
cênico, pra limitar um espaço cênico, tá entendendo? Você tem que 
reconhecer onde é que você tá interagindo, quem tá interagindo, você 
tem que tentar trazer quem está interagindo para o meio da roda 
(CAVALCANTE, 2013). 

 

Em Aracaju, a experiência mais interessante que se fez, nesse sentido, de acordo 

com Cavalcante, foi através do trabalho artístico desenvolvido pela atriz, diretora e 

pesquisadora Virginia Lúcia, discípula que foi da oficina ministrada por Sequeira. 

 

Ela preparou dois espetáculos, um sobre saúde da mulher, que era um 
negócio que Maria do Carmo estava fazendo e outro sobre a Coroa do 
Meio e aquele escândalo da expulsão dos pescadores da colônia, 
durante o governo João Alves e Maria do Carmo, que depois passou a 
se chamar Coroa do Meio. Então, Virgínia pegou um tema, que é o 
direito que o pescador tem de conviver na sua colônia que, naquele 
tempo, era uma coisa linda, luxuriante, e estava sendo expulso, pela 
especulação imobiliária. Ela, desse modo, trouxe pra cidade, está 
problemática da Coroa do Meio, tá entendendo? Esse foi o mais certo 
aproveitamento do teatro livre, embora, os irmãos Amaral tenham 
realizado um excelente trabalho, com os mesmos textos, inclusive que 
Benvindo tinha trazido, O Balaio de Maxixe e alguns textos que é 
texto do cordel. Textos esses que já tinham sido montados no Vila 
Velha, na Bahia, e pelo Teatro Livre da SCAS, onde Marieta, mãe de 
Aglaê, e os irmãos Amaral também fizeram parte e quando nós 
fizemos umas seis apresentações, na rua, no mercado, no Festival de 
São Cristóvão. Porém, o grupo não foi adiante, porque eu mesmo 
precisava trabalhar, não podia cuidar de grupo. Então, meu grupo não 
foi adiante, mas a semente ficou e fez surgir o Imbuaça, um grupo que 
contou com a importante presença do ator Mariano, que foi crescendo, 
fazendo bons trabalhos. O Lindolfo é muito estudioso, foi estudando a 
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questão do teatro de rua, a questão dos bonecos, a questão de outras 
linguagens, inclusive que se praticava na Europa, o contato com Amir 
Haddar, que praticava a linguagem do teatro de rua, enfim, o Imbuaça, 
hoje, é o grupo teatral mais importante de Sergipe (CAVALCANTE, 
2013). 
 

 

O ator Bemvindo Sequeira chegou a Aracaju, ao lado do cantor Gonzaguinha e 

do colega ator Reinado Gonzaga, trazido pela SCAS, para se apresentar com o 

monólogo Joana em Flor e foi preso, inusitadamente, fato que Amaral Cavalcante 

observa com humor, uma vez que, naquele período, a cidade recebeu uma ilustre visita 

militar e, por conta desse evento o ator mereceu essa pena, pois que  

  

Ocorreu que eles iam se apresentar, ali em cima da sorveteria Iara, no 
dia que o presidente Emílio Garrastazu Médici se encontrava em visita 
a Aracaju, e aí o nosso chefe do SNI, General Cazuza, mandou 
prender os meninos, mandou prender. Prendeu e a gente ficou, porra, 
o que é que a gente faz agora? Decisão do exército, em plena ditadura 
militar, o que a gente pode fazer? Aí, a gente botou o advogado e tal, 
os jornais, naturalmente do Sul, descobriram, isso, primeiro 
perguntaram ao general, o porquê ele tinha prendido, tal, e ele 
respondeu, que o fato tinha ocorrido, porque em Sergipe quem 
entender de teatro é a polícia (risos). Essa frase ficou conhecida no 
Brasil inteiro porque apareceu no programa Febeapá, de Stanislaw 
Ponte Preta, que era um grande humorista, um grande cronista, né, 
nacionalmente lido. E ele noticiou esse fato, que em Sergipe o general 
tinha dito que quem entendia de teatro era a polícia. O Brasil inteiro 
riu, né? (CAVALCANTE, 2013). 
 
 

4. 5 A CONTRACULTURA SERGIPANA 

 

 

Naquela época não havia uma visão de produção teatral. Então, as pessoas mais 

alternativas acomodavam os artistas em suas casas: “Ilma Fontes levou Gonzaguinha 

para casa dela, cada um levou um para sua casa, para juntar dinheiro, para passagem, 

né?” (CAVALCANTE, 2013). Era necessário conseguir o dinheiro para o retorno deles 

até o Rio de Janeiro, já que não havia uma produção e, também, não teve ingresso “e foi 

aí que Benvindo nos conheceu” (CAVALCANTE, 2013), acrescentando ainda que, aquela 

era “uma época que nós não tínhamos teatro, pois o Teatro Atheneu estava fechado” 
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(CAVALCANTE, 2013). É nesse tempo que o Imbuaça cresce e outros grupos são 

criados, e que, enquanto Presidente da Fundação de Cultura do Estado, Cavalcante 

disseminou pelo interior, a experiência do teatro de rua. 

Sobre Ilma Fontes, Cavalcante a coloca na cena cultural aracajuana como uma 

importante referência e logo esclarece que isso ocorreu não exatamente por causa do 

teatro, embora ela tenha estabelecido alguma relação com o pessoal do Grupo 

Teatral/TECA, ao lado de Aglaê Fontes, sua prima, e Clodoaldo Alencar, mas, pelo seu 

perfil anarquista, que sempre sinalizou para um mundo mais amplo, sem fronteiras e, 

assumidamente, um espaço de diversidades.  

 

Uma mulher libertaria, quer dizer, Ilma Fontes é a mãe de toda essa 
geração que batalhou por liberdade de expressão, por fazer as coisas 
como se quisesse e principalmente pelos direitos individuais, o direito 
de ser o que quisesse ser. Então isso: ela foi muito importante, como 
referência cultural para toda uma geração. Porque, primeiro, ela 
estudou na universidade, formou-se em medicina, era uma pessoa da 
universidade, o que era raro entre nós, né? Uma mulher, um curso de 
medicina e uma certa independência econômica, também. O pai dela 
era diretor da SUNAB e eles moravam na Rua da Frente, era a casa 
especial para todos nós. Eu escrevi um artigo, um dia desse, quando 
morreu dona Gení, o aparelho de Gení, a casa de Gení era o aparelho, 
sempre foi um aparelho, lá é que nós tramávamos tudo, lá é que a 
gente asilava pessoas que estavam fugido e vinham se esconder em 
Sergipe, fugido de perseguições, tá entendendo? O próprio Paulo 
Coelho, por exemplo, ficou na casa de Ilma por um tempo, ele veio da 
Bahia, na época. Ilma era a grande figura com quem a gente contava, 
né? Sabe? É uma doutora, foi diretora do manicômio aqui do Adaulto 
Botelho, não é? E, sempre bem relacionada com o mundo exterior, 
que isto é importante, né? Ela tinha conhecidos do Rio de Janeiro, 
tinha conhecido de São Paulo e essas pessoas vinham pra Sergipe. Isso 
abriu muito a cabeça nossa, porque a gente conheceu muita gente 
inteligente, discutimos e convivemos com pessoas inteligentes, Ilma 
fez esse elo e trouxe Anjinha Vrun-Vrun, Ângela Rô Rô, Eduardo 
Duzeck. Ainda na década de 70, Ilma viabilizou o primeiro longa 
metragem, 16 milímetros, de Sergipe chamado Arcanos, eu e Erê 
participamos. Houve uma época em que o movimento cineclubista e o 
movimento Super 8 era muito forte, em Sergipe, inclusive, com o 
apoio da SCAS e tendo sido local de vários Festivais Nacionais de 
Super 08. Estávamos conectados com o mundo, nós víamos excelentes 
filmes, porque nós tínhamos sessões de cinema no Cine Rio Branco e 
no cine Palace, era Semana de Cinema Alemão, Semana de Cinema 
Francês, Semana Bunoel, Pasolini, o Cinema Novo, Visconti, Cinema 
Árabe, que eram oferecidos pela SCAS. Era eu quem ia buscar os 
filmes no aeroporto (CAVALCANTE, 2013). 
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Cavalcante relata que assim que Ilma Fontes começou a produzir poesia, iniciou-

se, também, um intercâmbio com pessoas muito interessantes para a formação cultural 

da cidade. Nesse sentido, ele a enxerga como uma espécie de orientadora da sua 

geração, quando havia a necessidade de se resolver algum problema ou quando 

precisava de alguma leitura específica. “Ilma era essa pessoa agregadora, é a grande 

mãe, ela sempre foi a grande mãe, de todos, ela disse que a mãe sou eu, mas é mentira” 

(Entrevista concedida em 20.08.2013), gargalha, trazendo ainda a presença do poeta Mario 

Jorge, amigo pessoal de Ilma Fontes, como outra expressão de vigorosa referência para 

a cultura aracajuana.  

 
Mário Jorge também tinha uma cabeça fora, não é? Mário Jorge 
viajava muito e pra gente também foi extremamente importante, 
porque ele trouxe notícia do concretismo, notícia dos movimentos 
literários que estavam acontecendo, no Sul do país. Mário Jorge tinha 
condições de viajar e de passar seis meses em São Paulo, convivendo 
com Décio Pignatari e Hélio Oiticica. Mário e Ilma foram as duas 
figuras que fizeram isso, esse intercâmbio para que a gente não ficaste 
aqui ilhado, né? E realmente nós tivemos uma convivência muito 
grande com o que estava acontecendo no mundo graças a isso, tá 
entendendo? Nós nunca ficamos aqui ilhados, sem saber o que estava 
acontecendo no mundo. Lia-se muito, eu acompanhei toda literatura 
latino-americana, o realismo fantástico, Ruffo, Cortázar, de Joyce, 
Gabriel Garcia Marques, Joice, de Castaneda a Bertrand Russell, 
Leminski, Torquato Neto, Ferreira Goulart e João Cabral de Melo 
Neto. Quer dizer, havia uma informação literária, eu sou pessoa de 
formação literária, não fui pra universidade, mas, minha formação é 
absolutamente literária, que desde menino (CAVALCANTE, 2013). 

 
 

A conjuntura artística de uma cidade se entrelaça e se espalha como grama, 

provocando e proporcionando relações de saberes entre as pessoas envolvidas em um 

tempo histórico. Mas, também, fica meio que plasmado na memória cultural dessa e das 

próximas gerações, que assimilam consciente ou inconscientemente uma circulação de 

saberes, pois que a relação se estabelece entre nós, os outros e o mundo e reverbera nos 

desdobramentos culturais dos que virão, ao longo dos tempos. E certamente porque, 

conforme Charlot “Temos de ler o mundo com a lógica dos outros, com os olhares dos 

outros, para entender como se constrói a experiência dos outros, como se estrutura o 

mundo dos outros” (CHARLOT, 2013, p.163). 

  Dessa maneira, é interessante registrar outro espaço de formação cultural, em 

Aracaju, que seguramente se faz presente nessa narrativa de memória coletiva aqui 
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contemplada. Tanto pela escolha metodológica de pesquisa a propósito das trajetórias de 

vida dos sujeitos aracajuanos, especialmente na perspectiva de formação teatral, uma 

vez que é esse nosso enfoque principal, quanto pela possibilidade de tentarmos mapear 

o que for possível reunir nesse mosaico cultural da cidade. 

De todo modo, é preciso delegar à pessoa de Luís Antônio Barreto uma 

importante presença na cultura sergipana, por diversos motivos, sobretudo pela devoção 

a propósito da atividade de um pesquisador disciplinado que foi, e de sua elegância no 

trato e trânsito social com seus pares. Amaral Cavalcante lembra que Barreto era 

 
 
Muito mais organizado do que nós todos juntos, porque nós não fomos 
organizados, ele era. Ele preparou-se realmente, intelectualmente, pra 
ser um grande pesquisador, que ele acabou sendo, né? Um grande 
professor de cultura sergipana, que ele acabou sendo. Luís Antônio 
Barreto participava de um grupo que frequentava a Galeria Álvaro 
Santos, que foi inaugurada em 1966, no governo de Godofredo Diniz, 
sob a direção de Florival Santos e onde eu fui secretário e, na prática, 
administrador cultural, porque Florival só aceitou entrar com o nome 
pelo fato de ser uma homenagem ao seu irmão, Álvaro Santos.  Hoje 
ainda existe a galeria Álvaro Santos, que fica no parque Teófilo 
Dantas, em frente à antiga prefeitura, em frente à câmara de 
vereadores e que, por algum tempo, foi um point cultural da cidade, 
principalmente da geração da resistência política, da geração que 
produzia arte. Porque Aracaju era uma cidade pequenininha, não havia 
point, inclusive gratuito, que oferecia coquetéis, de vez em enquanto 
(risos), é ótimo comer comida de graça, né? E, ali, a sociedade 
frequentava, a alta sociedade frequentava e os malucos também e todo 
mundo frequentava. Então, foi um trabalho interessantíssimo e foi lá 
que houve todo esse movimento artístico de muita gente e de toda uma 
geração que apareceu neste momento, na Galeria Álvaro Santos. Era 
Adauto, Jose Fernandes, Jouber, João Gama, Mario Jorge, Maria 
Aparecida Gama, Marinice, Zelita Correia, Lu Spinelli, e, claro, Luiz 
Antônio Barreto (CAVALCANTE, 2013). 

 
 

Cavalcante revela que naquele período e durante toda a vida, Luiz Antônio 

Barreto produziu muitas coisas importantes em Aracaju. Por exemplo, fez teatro com 

João Costa, em especial, na encenação Recital sem Opus, promovido pelo Grupo Teatral 

da SCAS; ao lado de Antônio Garcia, criou o Encontro Cultural de Laranjeira; editou 

uma revista, da qual não recorda o nome; trabalhou na Gazeta de Sergipe, que era outro 

ponto também de aglomeração de intelectuais; teve experiência significativa numa 

editora de livros, “talvez Zé Olinto” (CAVALCANTE, 2013), quando passou a residir 

no Rio de Janeiro e frequentar o meio literário carioca. De volta a Sergipe, Barreto 
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passou a se dedicar à pesquisa. Este era o seu lugar e era onde ele estava acumulando 

documentos de cronografia e sobre cultura sergipana. Eram essas coisas que lhe 

interessava, depois ele criou o Instituto Tobias Barreto, que assegura a sua memória e 

hoje tudo isso é um grande acervo que pertence à Universidade Tiradentes/UNIT.   

Inusitada foi a passagem do diretor teatral Zé Celso Martinez por Aracaju, e vale 

ouvir as memórias de Amaral Cavalcante, para apreciarmos a presença de mais um 

ícone do teatro brasileiro e, além disso, um certo jeito sergipano de ser, conforme narra 

esse mestre sala sergipano de múltiplos olhares, de memória tão especial sobre a cidade. 

Sua visão se torna uma missão, pois que elege conduzir essa memória aqui vivida, sobre 

o diretor teatral, que naquele período estava experimentando a construção dos seus 

espetáculos com base na criação coletiva.  

 

Você imagine o que é um espetáculo de criação coletiva com Zé 
Celso, é muita doideira, né, muita doidice. Então, era um grupo grande 
e eu era Assessor Técnico da Subsecretária de Cultura do governo de 
Augusto Franco, e ele se ofereceu para se apresentar, com seu grupo, 
em Aracaju. Eu tinha visto o Rei da Vela, Rio de Janeiro e pensei, 
“porra, o cara é importantíssimo”. Lá vem, se hospedaram vizinho ao 
Batistão, em um estádio coberto, entendeu, e tinha salas, banheiros, 
tal, arrumamos beliche e eles ficaram ali, hospedados. Mas a 
apresentação foi terrível, porque na primeira apresentação eles 
quebravam a melancia em cima da bandeira nacional e melou o povo, 
sabe? Era uma performance muito louca, aparecia gente nu e tudo, era 
Zé Celso. No outro dia foi aquele bafafá, porque foram reclamar, não 
é? As pessoas se perguntavam o que era aquilo e tal, principalmente 
quando à noite, os meninos saíam e ficavam caçando ali em volta e 
tal, namorando em volta da hospedaria onde eles estavam. Isso era 
outro absurdo, né, os meninos se beijando, passeando na praça, banho 
na fonte, tinha essa história toda, que não sei se foi exatamente assim. 
Agora tó parecendo aquele personagem de Ariano Suassuna, “só sei 
que foi assim”. No outro dia, o governador chamou José Eduardo 
Costa, que já chegou se desculpando e explicando que não estava 
sabendo do acontecido, quando foi surpreendido pela providência de 
Augusto Franco, o orientando, que não se importasse não, porque o 
povo de arte e artista era assim mesmo, dizendo ainda que eles 
deveriam apresentar a peça, no dia seguinte, do mesmo jeito, sem 
nenhum corte. Essa atitude liberal do governador foi uma coisa muito 
interessante pra gente, porque ele era um coronel, coronel mesmo! 
Coronel de família que vieram nas galeras, da capitania hereditária, 
era coronel, mas foi uma pessoa, um governo altamente liberal e 
empreendedor, ele empreendeu grandes coisas. Se tivesse passado 
duas gestões dele, a gente teria muita coisa boa. Porque ele era um 
homem de visão, ele representava a oligarquia, ele era o tronco da 
oligarquia sergipana, os Francos, os Rolemberg, os Garcez, mas, no 
governo ele foi um homem empreendedor. O final dos anos de 1970 e 
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início dos anos de 1980, por aí, que é o tempo da Subsecretária de 
Cultura, foram anos criativos, nós fizemos muita coisa 
(CAVALCANTE, 2013). 
 
 

Amaral Cavalcante revela minúcias do fazer teatral, na área da carpintaria, pois 

que, ao assistir a montagem do texto Fala comigo doce como a chuva, de Tennessee 

Williams, observou que o cenário foi idealizado e construído por Nestor Braz. 

 

A Chuva foi um grande espetáculo, em palco Italiano, com carpitaria 
teatral aprimoradíssima, eu assisti. Chuva, por exemplo: eram dois 
cenários. Dois cenários belíssimos, onde chove, durante toda a peça. 
Esses cenários era preparados por um nosso cenógrafo, cinegrafista, 
chamado Nestor Braz, que era marceneiro, e depois se tornou um 
oficineiro de teatro. Ele concebia o cenário, a partir da peça, ele 
criava, ele montava, fazia com aquela coisa toda, madeira leve e tal, 
aquele cenário pintado. Teatro realista, sempre realista. Ainda não se 
conhecia Pirandello, ainda não se conhecia muita coisa, que não fosse 
realista, era o teatrão mesmo, coisa de teatro Italiano. Mas o que 
acontece é que, numa das visitas de Procópio Ferreira a Sergipe, pela 
SCAS, Nestor acompanhou a companhia. Procópio gostou do trabalho 
dele, e o levou. Então, ele passou cerca de dois anos, acho, 
excursionando com Procópio Ferreira, o que foi a grande escola de 
Nestor Braz, que é uma figura que geralmente as pessoas não se 
lembram, mas que é um dos técnico de teatro memoráveis, que 
produziu grandes coisas (CAVALCANTE, 2013). 

 

Apesar de “se virar” na área da iluminação, a importância de Nestor Braz, de 

fato, é na área da cenografia, especialmente porque, talvez, ele se configure na primeira 

referência em cenografia no estado de Sergipe. Portanto, a sua presença é fundamental 

para o entendimento da história do teatro sergipano, em especial para a história da 

cenografia sergipana. Amaral Cavalcante concorda com essa tese, embora acrescente 

que, pelo menos 

 

Que eu saiba sim, pra teatro, porque, eu não alcancei esse tempo, mas 
eu posso lhe dizer do interior, onde também se montava pequenos 
esquetes teatrais e dramas, como se chamava naquele tempo. Não era 
peça, era drama. Então eram as costureirinhas e as madames quem 
bolavam um cenário e tal, era uma coisa muito incipiente, não 
chegava a ser um trabalho para o teatro, né, isso no interior, acredito 
que em Sergipe também, acredito que tenha sido ai, a primeira vez que 
se configurou um trabalho técnico de cenografia, no teatro sergipano 
(CAVALCANTE, 2013). 
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Ele defende que a área da iluminação sergipana deve muito ao alagoano Mendes 

Filho, um percussor desse trabalho mais profissionalizado do iluminador, porque 

 
O Nestor Braz mexia um pouco com iluminação, mas nós só viemos a 
ter iluminadores mais tratados na década de 1980, com o Denys Leão, 
que ainda hoje é a referência em iluminação sergipana. Denys é cria 
de Mendes Filho, que prestou um serviço relevante a área da 
iluminação, em Sergipe. Os iluminadores quase todos aqui estudaram 
e conviveram com ele, né? (CAVALCANTE, 2013). 
 
 

Apesar de já ter uma certa intimidade com o teatro, desde criança, através dos 

dramas infantis e de pequenas esquetes, que eram montados no interior do estado, 

quando se refere ao mundo do teatro, é bom destacar que Amaral Cavalcante não se 

sente um homem de teatro. O que ele me revela, são apenas suas impressões.  

 

Eu sou escritor, um jornalista e um produtor, que sempre esteve 
envolvido com a produção de cultura e arte no Estado. Em Aracaju, o 
meu contato foi com pessoal de Letras, evidentemente, né? Eu 
escrevia. Depois, com o pessoal do jornalismo; como jornalista, tive 
então o contato com uma amplitude maior da sociedade e, aí, passei a 
frequentar os espetáculos e a conviver, né? Principalmente conviver 
com as pessoas que faziam arte, que faziam teatro, que faziam cinema, 
que faziam literatura e outras modalidades. Eu tinha o meu universo, e 
meu universo era esse, eu trabalhava no jornal. Primeiro no Sergipe 
Jornal, depois no Jornal da Cidade, depois passei a ser cronista do 
jornal de Sergipe e depois, cronista da Gazeta de Sergipe, depois 
fundei meu próprio jornal, que foi o Folha da Praia, fundado em 1981, 
e que até hoje circula. Um jornal feito nos moldes do Pasquim, um 
jornal alternativo nos moldes do Pasquim, e que arejou, né? Ele foi, 
sobretudo naquele período, um respirador muito grande para a 
impressa em Sergipe. Quase todos os editores de Sergipe que hoje são 
editores de jornais e todo o pessoal que está escrevendo e faz um 
grande jornalismo em Sergipe hoje, passaram pelos bancos do Folha 
da Praia Luciano Correia, Marcos Cardoso, Gilvan Manoel, Elton 
Coelho, Clara Angélica e Ilma Fontes (CAVALCANTE, 2013). 

 

Mas a relação cultural que ele estabeleceu com a arte sergipana lhe faz 

testemunha de muitos movimentos significativos para o teatro sergipano, inclusive 

tendo participado de muitas montagens teatrais, especialmente a experiência mais 

emblemática da geração dos anos de 1970, a performance psicodélica Vôos Mitos 

Coloridos. 
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A minha primeira experiência com teatro, aqui em Aracaju, foi a 
montagem do espetáculo Vôos Mitos Coloridos, que foi uma coletânea 
de textos, porque naquele tempo se fazia muito recital, vários recitais 
foram feitos aqui. E esse foi um recital, mas um recital com textos de 
Pasolini, com texto, um pouco maIs avançado, textos de Brecht e tal, 
uma coletânea de textos né, poemas de Walmir Ayala. Foi uma 
montagem coletiva, quem teve a ideia de juntar os dois textos foi 
Joubert Morais. Depois chegamos eu, João de Barro, Lânia Duarte, 
Vilma Rodrigues, Valmir Sandes e Valquíria Sandes, Vera Sobral, 
esse espetáculo era o espetáculo de geração. Mas, olhe, tinha o filho 
de Melo, Irmão, Tonho Baixinho, todo mundo dessa geração, veja, é 
um elenco..., porque eram justamente as pessoas que estavam fazendo 
alguma coisa naquele momento. Tinha, também, Antonieta, Lisboa, 
um cantor, grande cantor, Zenóbio Alfano, um grande compositor 
sergipano, erudito, tinha música, interferências musicais, era uma 
montagem muito bonita. É anos de 1970, é um espetáculo de uma 
geração, porque quase todas as pessoas que importava naquela época 
estavam no palco. Esse foi o grande evento teatral da minha geração, 
evidente. Para minha geração que é geração lisérgica, da década de 
1960 e 1970, esse foi o grande evento, que nós apresentamos umas 
três vezes no teatro, duas ou outras vezes na Boite Oxente, que ficava 
ali aonde é o Clube Cotinguiba. Então, ali, se encontrava o pessoal 
que fumava maconha, todo o pessoal que experimentava as drogas, 
todo mundo frequentava, a sociedade também. Era um espetáculo 
agressivo, de certo modo agressivo, porque os textos não eram bem 
comportados e poucas vezes, e naquele tempo, por exemplo, a questão 
da expressão corporal, não é? Foi dessa maneira como a minha 
geração começou a tomar contato, nós nunca tivemos Escola de 
Teatro, né? Então, é tudo empírico. Lânia Duarte foi fazer um curso 
em Salvador, de expressão corporal, e trouxe as técnicas de 
conhecimento de corpo (CAVALCANTE, 2013). 

 

A atriz Valmir Sandes de Sá conta que Barrinhos fez assistência de direção da 

performance Voôs Mitos Coloridos, mas que toda a geração de artistas sergipanos 

daquela década fez parte da montagem. Abordada sobre a metodologia da prática teatral 

utilizada para a composição da encenação, Sandes defende a importância “do 

relaxamento para acalmar e relaxar a mente, antes e durante o espetáculo, aquecer a voz, 

articular e respirar corretamente”, mas, lembra que, no caso dessa montagem “era só 

decorar o texto. Não tinha nada de técnica vocal e corporal. Não tinha nada de técnica 

vocal ou corporal. No ensaio eram marcadas as cenas” (SÁ, 2012).  

A transmissão desse conhecimento teatral agrega uma formação experimentada 

na prática de iniciativas de capacitação artística ou intercâmbios de formações informais 

e não formais, como é possível observarmos nas palavras de Amaral Cavalcante sobre o 
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percurso de Lânia Duarte, na Bahia, quando participou do curso livre e como isso 

repercutiu na sua volta a Aracaju. 

 

Deve ter sido na escola do teatro da Bahia, né? Eles eram seres muito 
atuantes ali no Vila Velha, no Teatro Castro Alves, eles são muito 
atuante, temos uma influência muito grande deles.  Mas a Lânia 
passou pra gente tudo que aprendeu no curso. Aquela coisa de 
reconhecimento de corpo, de sensibilização e etc. Foi aí que a gente 
foi ter uma ideia disso. A peça já foi montada em cima desse gestual, 
que era muito inovador para o teatro. Além de ser um recital, não era 
um diálogo, era um recital, que fazia uso de luzes estroboscópica e 
outros recursos de iluminação (CAVALCANTE, 2013). 
 
 

A atriz Valkíria Sandes também viveu a experiência da encenação Voôs Mitos 

Coloridos, com direção de Jouber Moraes, naquela virada da década de 1960 para 1970. 

Conforme Sandes, ela aprendeu coisas muito importantes nessa emblemática 

performance sergipana.  

 

Era eu, Amaral, Ilma, Almir, finado Genival Lucas, Irmão, Tonho 
Baixinho, essa turma toda. Jouber trabalhava bem, tinha paciência 
com a gente e tudo, explicava direitinho, mas não fazia trabalho de 
voz, aquecimento de voz, nada, e ninguém sabia de nada disso. Fazia 
leitura de texto, tinha muito improviso e eram umas coisas muito 
loucas (CAVALCANTE, 2013). 

 

De um modo geral, a atriz Valkíria Sandes define a maneira de se fazer teatro, 

em Aracaju, como uma atividade exercida “na raça, o povo fazia na raça, não tinha 

curso, todo mundo era na raça” (SÁ, 2013).  Sua fala me faz considerar o fazer teatral, 

em Aracaju, a partir do Eu singular, vivenciado e empírico, especialmente, porque, aqui, 

a formação teatral não se deu no ambiente de uma Escola de Teatro, onde se “pretende 

ser lugar do Eu epistêmico, universal” (CHARLOT, 2013, p.190).  

Apesar de já ter tido uma experiência artística quando fazia dramas teatrais, 

quando ainda estudava em Petrolina, Pernambuco, no Colégio das Freiras Nossa 

Senhora Auxiliadora, Sandes inicia-se no teatro aos trinta e um anos, em 1971, por 

intermédio de João de Barros, conhecido como Barrinhos, que vem a ser  

 

Parente da gente, é sobrinho de minha avó, ele conheceu a família 
toda. Chamava de ‘minha tia’, de minha vó, né? Ele era uma pessoa 
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maravilhosa, uma pessoa pra frente, dinâmica, não tinha preconceito 
de nada, não escondia nada da vida dele, não tinha medo de nada.  
Então, eu comecei a fazer teatro com ele, assim. Aí, eu entrei na 
Associação Sergipana de Cultura/ASC, criada por Barrinho, acho que 
em 1969. Era eu, Carlinhos Pita, Djalma e outros e logo que entrei 
começamos a fazer teatro. A associação se mantinha com a gente 
mesmo. O teatro era feito pela gente mesmo. Assim, não tinha curso 
de teatro, ninguém sabia de nada. Era mais uma improvisação (SÁ, 
2013).   

O aprender a fazer teatro, de uma maneira espontânea e não formal, parece 

permear uma prática artística, em nosso campo de pesquisa, e isso pode ser observado 

na fala de Valkíria Sandes. 

 

Eu digo assim: Eu aprendi a improvisar nas peças de Barrinhos, 
porque, era uma coisa, assim, tão louca, ninguém sabia direito como 
resolver nada, porque era nossa primeira peça. Então, ele dizia, assim: 
“Você é a dona do circo e eu vou ser o dono do circo. Valmir vai ser a 
bruxa e eu não sei quem vai ser os palhaços, vejam aí”. Mas na hora 
da apresentação, cadê o texto? Na véspera da apresentação, ninguém 
tinha o texto, ninguém sabia o texto, ninguém sabia nada.   Era o que 
vinha na cabeça. O que vier na cabeça vocês dizem, ele dizia: “Mas 
Barrinhos, como é que eu vou contracenar com você?”, eu perguntava. 
E ele me respondia: “Eu sei lá o que você vai me dizer, o que eu disser 
você responde e aí todo mundo faz a mesma coisa, ouve com atenção 
do que está sendo conversado e pronto”. A meninada gostou e nós 
fizemos muitos espetáculo no circo. Mas, assim, tudo completamente 
improvisada, bem doida, uma coisa bem doida. Por isso eu digo que 
aprendi dramatização com ele (SÁ, 2013). 

 

É preciso considerar a relevante expressão artística de João de Barros, o 

Barrinhos, na cena teatral sergipana. João Barreto Neto, o Joãozinho, é responsável pela 

manutenção da Instituição Ação Solidária Santo Antonio, um trabalho social criado pelo 

ator e jornalista João Barreto. Apresentador da coluna Gente Gentíssima e colunista 

social do Rádio Sergipano ele destaca a importância de Barrinhos para a história 

cultural sergipana, “Barrinhos colocou Aracaju no relevo nacional, com o teatro, a 

poesia e a cultura popular, principalmente através do seu programa na Rádio Cultura, 

quando dizia o slogan “Porque brilhar é o axial”, para encerrar o seu programa” 

(BARRETO NETO, 2013) 57.    

                                                           
57 BARRETO NETO, João. Colunista social e produtor cultural. Nesta tese, a autora se referirá ao artista 
através de seu nome artístico:  João Barreto. Entrevista concedida em 23.11.2013. 
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O ator e produtor cultural Tadeu Machado explica que, no final dos anos de 

1960 e início dos anos de 1970 

 

Tanto Severo D’Acelino quanto Barrinhos trabalhavam com a 
temática africana. Com a diferença de que Severo tinha uma atividade 
mais ativa politicamente a respeito do movimento negro sergipano. E 
Barrinhos trazia a questão afro, mas fortificada pelo convívio junto 
aos candomblés da Maloca da Caixa d’Água, mas de uma maneira 
mais lúdica. Ele fazia bailes a fantasia, também com essa temática. 
Eram espetáculos muito bem apresentados e muito bem humorados, 
engraçadíssimos. Barrinho era uma figura animadíssima, um ótimo 
companheiro de viagem, você ria sem parar dele, tudo dele era com 
bastante humor. Na verdade ele era um agitador cultural. Foi Lânia 
Duarte que os levou para o jornalismo, porque Lânia, além de atriz, 
cenógrafa e figurinista, ela sempre circulou entre os espaços culturais 
da sociedade sergipana. Barrinhos, em sua coluna social, tinha uma 
caneta bem humorada. Ele sofreu muito preconceito, por vários 
motivos, mas a sociedade sergipana aprendeu a lhe aceitar (FARIAS, 
2013)58  
  

 

Além de Barrinhos, ainda podemos observar outra referência ao humor 

escrachado na história do teatro sergipano. Ewerton Batista dos Santos, o Clown e 

músico Cyborgue destaca a importância do trabalho teatral executado pelos atores 

Benedito Letrado, Helinho Silva e Téo Leão, que participavam do Grupo Teatral Os 

Quatros, “eles eram muito conhecidos nos anos de 1980, faziam comédia e eram muito 

engraçados” (SANTOS, 2012) 59. 

João Barreto lembra que foi Barrinhos que o apresentou ao professor João Costa, 

porque os dois eram amigos. E Costa “tinha uma grande biblioteca e me ensinou a 

gostar de ler, porque uma vez por semana tinha rodada de literatura na casa dele e todos 

nós íamos pra casa dele, era muito bom” (BARRETO NETO, 2013). Nesse universo 

intelectual, o ator Isaac Galvão destaca além de Valfran de Brito e João Costa, também 

Bosco Seabra que foi uma das suas maiores referências em termos de material 

bibliográfico sobre arte e teatro, “eu vivia pedindo livro a eles, porque eles tinham 

coisas maravilhosas e eu tinha muita curiosidade de aprender” (GALVÃO, 2013).  
                                                           
58 FARIAS, Tadeu Machado de. Ator e produtor cultural. Nesta tese, a autora se referirá ao artista através 
de seu nome artístico:  Tadeu Machado. Entrevista concedida em 21.11.2013. 
59 SANTOS, Ewerton Batista dos. Músico, clown, professor de teatro e produtor cultural. Nesta tese, a 
autora se referirá ao artista através de seu nome artístico: Cyborgue. Entrevista concedida em 03.11.2012. 
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4.6 A CONTRIBUIÇÃO DE VALKÍRIA SANDES AO TEATRO SERGIPANO 

 

 

Essa busca pelo conhecimento teatral, nem sempre pelos livros, muitas vezes na 

prática do fazer, levou muitos artistas sergipanos a produzirem seus sonhos. Valkíria 

Sandes viveu uma interessante experiência, ao lado de Olga Gutierrez, Isaac Galvão e 

Cicero Alberto dos Santos, quando criaram o Curso de formação teatral, no CULTART, 

já instalado na Rua da Frente. “Essa gente que fez curso com a gente era uma turma 

boa, estão todos ai fazendo coisa boa e ensinando como se pode fazer teatro” (SÁ, 

2013), comemora.  

 
Foi um curso de formação teatral de um ano e dois meses. Eu dava 
aula de voz, porque eu me especializei em curso de voz, porque eu 
gosto muito, por causa do coral, né? Tanto que os corais, aqui, quando 
começam me chamam para eu dar aula de voz. Para trabalhar a voz, 
eu uso a técnica de respiração, né? A respiração, que é o principal, 
você sabendo respirar, é tudo, e nós respiramos errado. Quem respira 
certo é o recém-nascido, nós respiramos errado, nós respiramos pelos 
ombros e é pelo diafragma que é o certo. Se você respirar errado e der 
uma nota longa você não vai nem na metade, mas se você for pelo 
diafragma, você vai além do que o seu maestro mandar, entendeu? 
Porque o diafragma, ele é um cordão que passa pela cintura, e quando 
a gente respira por ele, ele abre, então entra todo o ar no pulmão, do 
pulmão lubrifica as cordas vocais e vem pra cabeça. Então no coral, 
quando nós cantamos, nós não podemos cantar assim “eu sem você”, 
entendeu? Abra, porque a voz tem que ficar aqui, porque quando a voz 
ficar aqui, ela tá afinada, entendeu, ela está afinada, quando ela está na 
garganta. Você pode ser o maior cantor do mundo, você desafina. Já 
fiz vários cursos como coralista e, hoje, eu formei um coral e faço a 
regência, até na universidade eu já fiz regência.  Na área da voz, eu 
tive a orientação, primeiro com Dra. Carmina Assis e, depois, com a 
Dra. Marta Barreto aqui, duas médicas e uma delas fazia teatro e, elas 
falavam do aparelho fonador, essas coisas. Também fiz aula de voz 
para teatro, com um professor que veio do Piauí, eu tenho muitos 
livros dele e tenho a apostila dele também. Eles todos davam 
explicação do seu corpo, das cordas vocais, da respiração, de como a 
gente deve tratar as nossas cordas vocais, como a gente deve falar 
pelas cordas vocais e não pela garganta. Foi aí, quando eu entrei no 
coral da universidade, depois passei pelo coral do SESC e o coral do 
maestro Tourinho (SÁ, 2013). 

 

Sandes acredita na técnica vocal, para o bom desempenho do ator, e revela que 

já leu sobre teoria da voz, chegando a citar a fonoaudióloga e escritora brasileira 
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Glorinha Beuttenmüller e outras leituras sobre técnicas vocais, porque também já 

construiu suas próprias apostilas. 

 

Porque eu sempre faço as minhas coisas, eu dou aula de voz para 
atores, professores e para políticos, porque nessas atividades, é preciso 
que você aqueça suas cordas vocais, você tem que fazer o 
aquecimento, e quando você falar, não gritar, deve falar normal e não 
abrir muito a boca. Você deve abrir a boca em posição de ovo, pra 
falar, entendeu? Então, quando você está jogando essa voz pra lá, você 
joga pros alunos que estiverem na última cadeira, a voz chega lá. É 
como no teatro, pra minha voz chegar na última fila da cadeira do 
aluno, entendeu? Eu tenho que usar a posição da voz, que é essa, e a 
minha voz tem que ficar aqui em cima. Quando eu abrir a boca, ela 
deve chegar lá. Eu se escutar, digo pra você. Tanto que, quando eu 
vou ouvir qualquer peça de teatro, eu fico ouvindo, se o ator for bom, 
eu vou escutar ele aqui perto de mim, entendeu? Porque ele precisa de 
trabalho de voz, aquecimento e exercícios de dicção (SÁ, 2013). 
 
 

Observando os atores de Sergipe, Sandes considera que eles fazem trabalho de 

voz quando estão em processo de criação artística, embora defenda que esse trabalho 

deve ser diário, como uma disciplina quase militar. Nesse sentido, além de si mesmo, 

faz referência ao ator André Santana e, ainda, aos cursos de teatro, que a cidade recebe, 

assim como no passado, igualmente, recebia professores de outros estados do Brasil, 

convidados que eram da mesma gestão de Alencar/Albertina/Aglaé, da UFS. Entre os 

convidados, gente da Paraíba, Alagoas, Pernambuco, Bahia, principalmente, da UFBA.  

Foi um período de grande expressão para a formação teatral, em Aracaju, com cursos 

geralmente de improvisação, interpretação teatral, expressão corporal, voz, maquiagem 

e direção. 

 Uma demanda, no entanto, é verificada, no que diz respeito ao conhecimento 

teatral e às diversas formas de se aprender a fazer teatro, pois ela considera que 

 
Mais importante de que qualquer curso em si, é a qualidade 
profissional das pessoas. Você pode fazer um curso de teatro, você 
aprende voz, expressão corporal, expressão labial, né? Aprende como 
analisar o texto. Você tem que memorizar e saber expressar cada 
palavra do que está lendo, você deve interpretar pra passar essa 
mensagem para o público, como é que eu posso passar uma mensagem 
pro público? Não posso vomitar o texto, eu decorei esse texto aqui e, 
ah, eu já decorei, está tudo certo. Se você apenas decorou, você está 
vomitando o texto, se eu estou vomitando o texto, eu não passo 
emoção nenhuma. É isso que muitos atores, hoje, estão fazendo: estão 
vomitando o texto, os mais novos, né? Porque a gente ensaiava era 
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seis meses, oito meses. Então, não é apenas fazer só o curso, é fazer o 
curso e praticar. Se eu lhe dou um curso de voz, você deve fazer os 
exercícios em casa, você faz o aquecimento em casa, entendeu? Eu 
mesma, todos os dias, faço aquecimento, eu já amanheço, eu termino 
minha oração da manhã e já começo meu trabalho de voz. Eu dou aula 
de voz, então, eu preciso ter uma qualidade vocal (SÁ, 2013). 

 
 

A articulação das palavras é outra questão de muito valor para o desempenho de 

um ator, principalmente, porque 

 
Muita gente chega na última letra de cada palavra e não a pronuncia, 
como, por exemplo,  o ‘‘R”, de governador ou vereador. Precisa 
pronunciar a letra “R”, né? Também não se deve dizer “cadera” ou 
“bandera”, omitindo a letra “I”, isso é vício de linguagem, é 
necessário pronunciar cadeiras ou bandeira. É importante conhecer as 
normas gráficas da língua, certo?  Mesmo que seja um teatro popular 
de cordel, tem que articular as palavras. Mesmo que sejam pessoas 
analfabetas, tem que falar de acordo com o personagem, mas a dicção 
tem que ser correta. Você precisa saber tirar o personagem, tudo que 
ele pode lhe mostrar, se vestir do personagem, né? Você precisa se 
vestir do personagem, porque você vai precisar passar a mensagem 
para o público, de quem seja o seu personagem, né? Então, a sua 
dicção deve ser correta, de acordo com a época, porque tudo da cena 
depende da época também. Precisa saber se expressar com o corpo, já 
que o corpo da gente fala. A gente pensa que é só a boca que fala, não, 
o corpo da gente também fala. Para aprender a fazer teatro, é preciso 
de tudo isso (SÁ, 2013). 
 
 

Sandes conta que, no passado, quem fazia os figurinos das peças aqui de Aracaju 

eram as costureiras da cidade. Não havia a figura do figurinista, havia somente a 

costureira. Quem criava os modelos dos figurinos era o diretor com os atores, mas 

sempre tinha um que entendia mais. Então, dependendo da época do trabalho, a gente 

procedia: se fosse uma de época, tinha que fazer uma roupa de época. “Sou diretora, 

atriz, iluminadora, maquiadora, sonoplasta, contrarregra, o que vier, eu sou mulher de 

teatro, eu só não sei costurar, o resto eu faço”, ressalta, acrescentando que  

 
Eu e Valmir aprendemos a fazer maquiagem, porque fizemos o curso 
de Maquiagem pra Teatro, com Eurico Luiz, um artista plástico, daqui 
de Itabaiana. Eu já fazia maquiagem, mas com o teatro, é o seguinte: 
pra você fazer uma maquiagem pra ir pra festa, é uma coisa, mas 
agora, para você fazer uma maquiagem para o teatro, é outra coisa. É 
uma maquiagem mais forte, e de acordo com o personagem, por 
exemplo, se o seu personagem é bem mais velho do que você, eu 
tenho que te envelhecer. Aí eu tenho que fazer a química. Em São 
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Paulo tem aqueles bastões que envelhecem em dois minutos, aqui nós 
não temos nada, nós fazemos com a técnica da tapioca e do papel 
higiênico. Você cola o papel e faz aquela quebradura por cima e passa 
a base pra ficar da cor da pele. Para fazer a ruga a gente pode fazer até 
com lápis, lápis marrom e lápis de olho. Para rejuvenescer é ao 
contrário: a gente usa coisa clara, tudo claro. Eu quero botar você mais 
nova que a sua idade, então eu tenho que usar as cores mais claras que 
a sua pele e principalmente esse cantos dos olhos, pra tirar os sinais de 
expressão. A maquiagem assim, eu gosto quando é maquiagem de 
efeito, escurecimento, uma coisa meio assim, sabe? Vou lhe mostrar, 
aqui, no meu álbum, uma maquiagem, que eu fiz, de uma navalhada. 
Aqui, eu usei a técnica dos bastões, então, eu usei, aqui, um 
esparadrapo e ketchup, coloquei óleo pro sangue ficar cortada, e botei 
sombra marrom aqui pra ficar roxeada, sombra roxa pra ficar o 
hematoma (SÁ, 2013). 
 

 

 

4.7 ÍCONES TEATRAIS EM ARACAJU 

 
 

Diversos atores sergipanos receberam a influência estética de dois importantes 

diretores sergipanos, presenças obrigatórias para a visibilidade histórica do teatro 

sergipano, Bosco Scafs e Valfram de Brito, contemporâneos que eram, nos anos de 

1970 e 1980, quando ambos desenvolveram experiências ousadas. Otagilson Vieira 

observa que “Bosco tinha uma postura diferente para aquela época, tinha cabelos 

grandes, encaracolados, usava roupas exóticas e ousava se assumir gay” (VIEIRA, 

2012) 60, acrescentando, ainda, que 

 

O Bosco trabalhava muito com laboratório. Lembro que durante 2 
anos, sob sua coordenação, eu, Cícero Alberto, Marcos Gaspar, Tetê 
Nahas e Disussutus, passamos só trabalhando laboratório, sem montar 
espetáculo. Ele trabalhava técnicas de aguçamento dos sentidos. Ele 
usava Boal, Grotowski o excesso talvez a gente não entendesse 
naquela época o conceito dessas técnicas. Ele usava o excesso e a 
estafa física para alcançar a perfeição (VIEIRA, 2012). 

 

Brito, também “autodidata em teatro, contudo, usava um trabalho semelhante ao 

de Scaffs, com essas questões estéticas teatrais com o corpo. Até então, em Aracaju, o 

                                                           
60 VIEIRA, Otagilson Lima. Bonequeiro, ator e professor de teatro. Nesta tese, a autora se referirá ao 
artista através de seu nome artístico:  Otagilson Vieira. Entrevista concedida em 06.03.2012. 
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teatro era realizado de maneira mais tradicional e mais realista” (VIEIRA, 2012), recorda, 

revelando que, em suas experiências tanto com Bosco Scaffs quanto com Valfran de 

Brito. 

Nós líamos os textos, mas nós éramos mais práticos nos trabalhos que 
desenvolvíamos, tínhamos que ter uma compreensão daquilo que 
estavam falando, mas não tínhamos profundidade teórica. Eles, talvez, 
tivessem, mas eu, nos meus limites e conversando com outras pessoas 
do grupo, elas também não tinham, não alcançavam estas questões 
teóricas da história do teatro, das técnicas de Boal, Brecht, fulano, 
sicrano e beltrano. Era uma coisa prática e uma formação vivencial. 
(VIEIRA, 2012). 
 
 

O ator e diretor teatral Cícero Alberto autentica a importância teatral de Valfran 

de Brito para nosso contexto investigado, “Valfran, tinha um trabalho muito bom, ele 

era fantástico na preparação corporal” (SANTOS, 2012)61, lembra, acrescentando que, 

da mesma maneira, Bosco Scaffs era um virtuoso artista. 

 
Quando eu conheci o Bosco, ele era professor do Colégio Atheneu e 
dirigia, no SESC, o Grupo Teatral Check Up. Eu não sei em que fonte 
ele bebeu, ele nunca falou pra gente, pelo menos pra mim, mas, ele 
pegava você e você tinha que dançar, cantar, tocar um instrumento e 
inclusive representar. Com o Bosco, aprendi corpo, voz, dança e 
interpretação. Algumas pessoas tentam identificar qual era a linha 
estética de Bosco, pra mim ele era uma incógnita. Mas eu sinto nele 
um pouco de Stanislavsky, Grotowski e Nélson Rodrigues, só que sem 
uma única definição. Na verdade, eu acho que se Bosco não tivesse 
ido embora tão cedo, ele ia ter um legado pra Sergipe, pro Brasil, uma 
nova escola e quando falo de escola falo de estilo. O texto que ele 
trabalhava com a gente era dessa grossura, mas ele não dava texto aos 
atores completo, só dava as partes que cada um tinha que decorar, 
mas, na hora dos ensaios, era só na base de laboratório. Então, isso a 
gente aprendeu, quem se interessou, quem bebeu dessa fonte de Bosco 
(SANTOS, 2012). 
 

 

Considerando o multiartista Bosco Scafs o seu mestre maior, Tetê Nahas revela 

que as influências assimiladas em sua formação, junto a Scafs, lhe permitiram uma 

autonomia e um senso estético apurado, no tempo que esteve em formação teatral, junto 

a ele, especialmente no seu Grupo Teatral Check up. 

                                                           
61 SANTOS, Cícero Alberto Bento dos. Dramaturgo, diretor de teatro, ator, professor de teatro e produtor 
cultural. Nesta tese, a autora se referirá ao artista através de seu nome artístico:  Cícero Alberto. 
Entrevista concedida em 14.12.2012. 
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Não gosto de trabalhar com teatrão, eu gosto de trabalhar com 
arquétipos, com a dramaturgia do gesto. Só depois, eu descobri que eu 
sempre estive distante do naturalismo. Eu sempre gostei de coisas 
provocativas, de tempos sonoros, onde eu pudesse buscar algo, enfim, 
futucar, procurar coisas novas e Bosco trazia isso, ele nos instigava. 
Não havia discussão do texto teórico, tudo era produzido na prática, 
inclusive os discursos. Mas, já dentro de um contexto que ele já sabia, 
de uma maneira informal. Ele costumava fazer jantares em pequenos 
núcleos de atores e ele já sabia o que queria com aquilo, porque era a 
partir desses encontros informais que ele ia sabendo como era cada 
personagem, depois era só lapidar e levar para a cena (SANTOS, 
2013)62. 

 
 

A atriz se refere a um tipo de metodologia teatral que se ampara em laboratórios 

de criação cênica, muito comuns na década de 1970 e 1980, geralmente com base em 

princípios sugeridos por Grotowski, Barba, Artaud, Meyerhold, Peter Brook, Pina 

Bausch, Rolf Galeffi, Reich, entre outros mestres. Era o tempo da contracultura que 

trazia novos valores culturais e provocava as quebras de paradigmas, o acolhimento às 

influências orientais, como a macrobiótica, a yoga, a biodança, a somoterapia de Freire 

e tudo que pudesse deixar o corpo “odara”, como dizia Caetano Veloso, em sua canção 

homônima e, nesse sentido, Hunald Alencar recorda que Bosco era um sujeito que 

experimentava suas possibilidades criativas, “ele se enfeitava todo e fazia performance e 

interferências nas árvores” (ALENCAR, 2012) 63. 

É muito provável que Bosco, ao trabalhar com o ator se amparasse nesse entorno 

cultural que lhe abastecia a alma de artista conectado com aquele momento histórico 

que viveu o teatro sergipano. Nahas lembra que aprendeu a fazer teatro com Bosco, mas 

ele a levou além do teatral, uma vez que, a conduziu a um mundo de informações, que, 

em Aracaju, ela não conhecia. 

 

                                                           
62 SANTOS, Valdelice de Matos. Diretora de teatro, atriz, dançarina, professora de teatro, cantora e 
produtora cultural. Nesta tese, a autora se referirá à artista através de seu nome artístico: Tetê Nahas. 
Entrevista concedida em 27.08.2013.  
63 ALENCAR, Hunald Fontes de. Poeta, dramaturgo, diretor de teatro, ator e professor de teatro. Nesta 
tese, a autora se referirá ao artista através de seu nome artístico:  Hunald Alencar. Entrevista concedida 
em 28.09.2013. 
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Quando ele ia trabalhar a voz, por exemplo, ele não ia diretamente no 
aquecimento vocal, aquela coisa do brá, vrá, prá, crá, drá, enfim, nesse 
tipo de aquecimento. Ele buscava, primeiramente, a nota através do 
nosso som interno, o som da alma, a batida do seu ritmo, ele 
aprofundava o indivíduo. Ele dizia: “eu quero a personagem, você 
procure e aprenda a enxergar com a alma, portanto, ouça o som 
interno e veja como você vai se colocar no contexto. Veja seu ritmo, e 
sua história, seus tempos sonoros, seus mantras, porque é preciso tirar 
sons e emitir exercícios até chegar a palavra do exercício”. Buscar 
todas as formas e maneiras para saber ficar no jogo, porque tratava-se 
de um trabalho de autoconhecimento. Quem não entrava no jogo era 
convidado a apenas observar e quando se sentisse aberto e desejoso de 
entrar no jogo poderia retornar no jogo (SANTOS, 2013). 

  
 

Essa memória me faz lembrar a mobilização interna, tal qual fala Charlot, 

quando cita Lacan, para destacar a necessidade do aprender coisas a partir do desejo e 

da mobilização. Porque, no caso de Scafs, esse ator que sabe se envolver nesse jogo é 

um ator em processo de prontidão, especialmente física, como assim mostraram os 

mestres do teatro do gesto, tais como Artaud, Grotowski entre outros sinalizam, 

inclusive Barba. Tetê Nahas diz não saber se Scafs era influenciado pelas técnicas 

corporais da prática artística e do rito teatral, contudo, opina que “Sim e não, talvez 

também, o que sei é que havia uma certa antropologia teatral, isso sim, porque ele 

aproveitava tudo que você trazia, era preciso enxergar tudo a sua volta” (SANTOS, 

2013). 

Para Scafs, “era fundamental que o ator se perguntasse: quem sou eu, onde eu 

moro, onde eu nasci, qual a minha idade, o que eu faço na vida?” (SANTOS, 2013), 

mas, tudo sem nenhuma referência teórica, porque ele acreditava que a técnica iria ficar 

embutida no corpo do ator. Em certa ocasião, “ele me disse que um dia eu ia saber o que 

era engessamento, paralização, essas coisas, mas ainda não era hora, quem sabe, ele 

tinha razão, pois eu ainda era uma menina muito boba” (SANTOS, 2013). 

No entanto, a metodologia praticada por ele foi muito importante para a sua 

visão de preparação do ator, pois o corpo era trabalhado nos laboratórios, era o corpo 

que conduzia a cena, o texto e as cenas chegavam depois. “A marca existia, mas ele 

conduzia os aquecimentos e o ator precisava dominar a cena, era preciso ter domínio da 

interpretação. Dizer a palavra ‘não’, sem precisar abrir a boca, era a valorização da 

ação” (SANTOS, 2013). 
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A dramaturgia surgia, sempre, a partir de performances, pesquisas ou situações 

que Scafs criava, e era depois dos laboratórios que ele construía os textos das peças, 

“porque havia um diário de registro, onde ele anotava tudo que acontecia” (SANTOS, 

2013). Sendo uma proposta de trabalho de grupo, e não um elenco provisório, o elenco 

criava todos os elementos de cena, cenário, figurino, maquiagem, sonoplastia. Nahas 

conta que Scafs costumava levá-los, durante as aulas informais, para variados espaços, 

para experimentar a natureza, por exemplo, e depois reproduzir em cena os sons, os 

cheiros, os volumes.  

Em 1987, com a ida de Bosco Scafs para o Rio de Janeiro, a atriz migrou para o 

Grupo Imagem, do ator e diretor teatral Cícero Alberto, outro discípulo de Scafs, mas 

que tinha identidade própria e, naquele momento, trabalhava com teatro infantil. 

Paralelamente, Nahas, atuou em outros espaços e parcerias artísticas e, por algumas 

vezes, Cícero, me “emprestou” para o Grupo ASAS, de Paulo Barros, que fazia um tipo 

de teatrão. Depois, enveredei para a música e comecei a cantar com Tonho Baixinho e 

outros músicos sergipanos” (SANTOS, 2013). 

Tetê Nahas soube aproveitar as circunstâncias e não se furtou às lembranças das 

fontes de pesquisas teatrais que os atores das décadas de 1970 e 1980 vivenciaram, 

porque, segundo revela, muitas leituras circulavam por entre aquela geração, entre elas, 

obras de Shakespeare, Karl Valentim, Nélson Rodrigues, Peter Brook, Bertold Brecht, 

Grotowski, Meyerhold, Stanislavski e Eugênio Barba. Aquela foi uma época que havia 

muitos grupos teatrais sergipanos, e eles foram um importante espaço de formação, 

juntamente ao contexto cultural do Festival de Arte de São Cristovão/FASC, quando 

havia um importante intercâmbio entre diversos cursos artísticos realizados naquele 

cidade. Por tudo isso, talvez, Nahas tenha razão quando diz que, no passado 

 

Os atores se viam mais. Hoje, quase ninguém assiste ninguém, os 
grupos se juntam, apenas para uma produção, mas não tem 
continuidade. Custear um grupo exige dinheiro e toda uma produção. 
O que vemos é trabalho de elenco, não um trabalho de grupo, que 
tenha uma sequência, uma pesquisa, um compromisso. Para se 
aprender teatro é preciso ler, ler e ler. Se você não aguçar sua 
imaginação você não leva nada. Pesquise sua vida e a relacione a vida 
de outras pessoas, vamos aprofundar. A formação teatral é esse 
aglomerado de tudo que você enxerga na vida. Se conhecer, saber 
quem é você, se perceber, porque fazer teatro, nessa terra, 
principalmente, é barra (SANTOS, 2013). 
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4. 8 GRUPO TEATRAL IMBUAÇA 

 
 
 

No contexto teatral sergipano, é imprescindível considerar a presença do Grupo 

Imbuaça, constituído, inicialmente, por Antonio Amaral, Anselmo Seixas, Cícero 

Alberto, Virgínia Lúcia que, após a oficina teatral ministrada por Bemvindo Sequeira, 

que havia trabalhado a mesma metodologia do Teatro Livre da Bahia, optou por estrear, 

em 1978, na feirinha do bairro do Siqueira Campos, com a proposta estética de 

contemplar o teatro na rua e os versos de cordel, deixando para trás a estética utilizada 

anteriormente, uma vez que até então ainda se apresentava nos moldes do teatro de 

palco.   

Ao longo do tempo, afirmou-se como uma importante referência histórica, 

sobretudo no Nordeste, por ser o primeiro grupo teatral sergipano a fazer teatro de rua. 

Na década de 1980 o Imbuaça afirmou-se na cena local e no cenário nacional e 

internacional como um dos grupos de teatro mais importantes do país, com um rico 

histórico de apresentações na Europa e América Latina, enfocando a linguagem do 

teatro de cordel e os elementos da cultura popular sergipana. 

O Imbuaça mudou a história do teatro sergipano, passando a influenciar, 

esteticamente, outros grupos teatrais de rua, inclusive, em outros estados brasileiros, 

entre eles o Grupo Teatral Alegria Alegria, do Rio Grande do Norte; Joana Gajurú, de 

Alagoas; Quem tem boca pra gritar, de Campina Grande, na Paraíba e o Grupo 

Estandarte e outros grupos, em Mossoró, além do Grupo “Mombaça”, da cidade de 

Maruim, em Sergipe. 

No final dos anos de 1970, o ator Anselmo Seixas participou do Grupo Teatral 

Imbuaça, quando o grupo ainda iniciava uma trajetória de busca estética. 

 

Eu sou dos primórdios do Imbuaça, junto com Maurelina, Carlinhos, 
que foi um excelente narrador, do espetáculo. Um Teatro Chamado 
Cordel e, também, Pierre, Virginia, e os irmãos Amaral, Antonio, José e 
Lindolfo, e Pedro Cesar. Isso foi muito antes da chegada de Isabel, 
Tonhão, Mariano e Tetê. Depois montamos a História da Coroa do 
Meio, com texto de Virginia Lúcia, uma colega do Colégio Atheneu 
Sergipense que eu reencontrei no teatro do Imbuaça. Naquele tempo, 
não havia uma preparação de ator durante o processo de ensaio A gente 
fazia leitura dramática e quando percebia que um determinado ator 
pegava bem em determinado papel, já se definia o ator para aquele 
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personagem. Era uma procura dentro da leitura dramática. Não havia 
muitas técnicas, não. Todo mundo era aprendiz (SEIXAS, 2013)64  

 
Antonio Amaral lembra que, para ser ator, é necessário que o indivíduo em 

formação se dedique a importantes ações, entre as quais: “assistir a outras peças teatrais, 

fazer parte de algum grupo teatral e aprender a fazer teatro, praticando o seu fazer 

teatral” (AMARAL, 2013) 65. Como um dos fundadores do Grupo Teatral Imbuaça, ele 

observa que este foi o primeiro grupo sergipano a fazer Teatro de Rua, uma estética que 

foi acolhida pelos seus integrantes depois do curso de Bemvindo Sequeira na SCAS.  

 
Eu levei essa estética para o grupo, porque, antes o grupo fazia era um 
teatro de palco, mas essa estética não tem uma literatura especifica, 
vigorosa, que proporcione um entendimento mais aprofundado. 
Lindolfo Amaral é um artista teatral que vem desenvolvendo um 
trabalho acadêmico sobre o Teatro de Rua e Literatura de Cordel 
(AMARAL, 2013).  

 

Lindolfo Amaral, o primeiro ator sergipano a se tornar Doutor em Artes Cênicas 

pela UFBA (2013), com a tese Na linha do cordão: do folheto à dramaturgia (1957 – 

2007), foi professor do curso de teatro da UFS (2007-2009) e é um dos atores dos 

primórdios da criação do Grupo Teatral Imbuaça. O grupo surgiu, sobretudo, pela 

mobilização interna que alguns atores vivenciaram, ao conhecerem a estética do Teatro 

de Rua, que o ator Bemvindo Sequeira proporcionou, naquela oficina ministrada na 

SCAS, no final dos anos de 1970. Ele conta que em Aracaju 

 

Se aprendeu teatro muito no processo de trabalho do fazer teatral, 
especialmente durante as edições do FASC, que a UFS promovia e, 
com isso a universidade desenvolvia seu papel social com a sua 
comunidade discente e docente, com o entorno da cidade de 
Laranjeiras e na formação de seus artistas. Nesse sentido, o Imbuaça é 
uma Escola de Teatro, de caráter informal (AMARAL FILHO, 
2013)66. 

                                                           
64 SEIXAS, Luiz Anselmo Reis. Ator e bonequeiro. Nesta tese, a autora se referirá ao artista através de 
seu nome artístico:  Anselmo Seixas. Entrevista concedida em 20.11.2013. 
65 AMARAL, Antonio Alves do. Músico e ator. Nesta tese, a autora se referirá ao artista através de seu 
nome artístico:  Antonio Amaral. Entrevista concedida em 18.11.2013. 
66 AMARAL FILHO, Lindolfo Alves do. Diretor de teatro, ator, professor de teatro e produtor cultural. 
Nesta tese, a autora se referirá ao artista através de seu nome artístico:  Lindolfo Amaral. Entrevista 
concedida em 13.08.2013. 
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 Na verdade, de caráter não formal, conforme já vimos anteriormente, pois que a 

educação informal está mais presente nos eventos mais informais, como aqueles ligados 

às relações familiares, religiosas, profissionais, entre outros. Já a educação formal 

apresenta objetivos claros e específicos e é concebida sobretudo pelas escolas e 

universidades. Por isso “ela depende de uma diretriz educacional centralizada como o 

currículo, com estruturas hierárquicas e burocráticas, determinadas em nível nacional, 

com órgãos fiscalizadores dos ministérios da educação” (GADOTTI. 2005, p.2) 

É à educação não formal que nos referimos ao Imbuaça, principalmente pelas 

atividades desenvolvidas junto ao ponto de cultura Nosso Palco é a Rua, desenvolvidas 

na sua sede, no bairro do Santo Antonio, Este tipo de educação 

 
É mais difusa, menos hierárquica e menos burocrática. Os programas 
de educação não formal não precisam necessariamente seguir um 
sistema sequencial e hierárquico de “progressão”. Podem ter duração 
variável, e podem, ou não, conceder certificados e aprendizagem 
(GADOTTI. 2005, p. 2). 

 

A formação cultural de Cicero Alberto é permeada pelo universo teatral, contudo 

ele fez graduação em História, com Pós-graduação em Turismo e Cultura Popular, 

porque “para sobreviver, eu tinha que ter alguma coisa, eu fiz os cursos porquê de teatro 

aqui a gente não vive, se bem que agora é possível” (SANTOS, 2012)67. O ator conta 

que inicialmente se interessou por música. Todavia, ao assistir Lampião e Maria Bonita, 

no Teatro Deodoro, em Maceió, Alagoas, ficou tão impactado, que decidiu montar um 

grupo de teatro ligado à Igreja de São Judas Tadeu. “Só que é o seguinte, a gente não 

tinha experiência nenhuma” (SANTOS, 2012), e, por isso, ele resolveu participar de 

algum curso de teatro, o que veio a acontecer, em 1977, quando a Secretaria de 

Educação de Aracaju promoveu um curso de teatro em várias áreas.   

 

Vieram professores de Recife, então quando eu fui me inscrever só 
tinha vaga para o curso de técnica vocal. Eu, louco para fazer aula de 

                                                           
67 SANTOS, Cícero Alberto Bento dos. Dramaturgo, diretor de teatro, ator, professor de teatro e produtor 
cultural. Nesta tese, a autora se referirá ao artista através de seu nome artístico:  Cícero Alberto. 
Entrevista concedida em 14.12.2012. 
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interpretação, corpo, direção, mas tive que me matricular na única 
oficina que ainda tinha vaga. E aí o que aconteceu? Eu fiquei mais 
fascinado ainda e o professor encerrou as aulas, com a gente fazendo a 
leitura dramática de um trecho de Antígona, de Sófocles. Conheci 
muita gente nessa época, inclusive Valfran de Brito, que estava 
formando o Grupo Corpo, que era um trabalho com expressão 
corporal fantástico. Depois, participei do Grupo Teatral Imbuaça e 
essa experiência foi importante pra mim, naquela época, pela 
politização, porque eu estava entrando na UFS e, na época, era o 
seguinte:  eu entrei em 1978, e fiquei até 1980, aí eu fui descobrir que 
tinha ditadura, essas coisas toda. Porque a gente vivia em sexo, drogas 
e Rock and roll, quando na verdade pessoas eram presas, torturadas, 
gente tinha morrido brigando pela democracia. Foi quando eu comecei 
a entrar nesse universo. O Grupo Teatral Imbuaça abriu essa porta 
para a gente fazer um trabalho valorizando a nossa cultura, mas 
também um trabalho voltado para mostrar esse processo da ditadura e 
essas coisas toda. Veja, qualquer coisa que mostrasse repressão e 
pancadaria, naquela época, não deixava de ser comédia, né? Porque, 
inclusive, o marido que passou o cadeado na boca da mulher; isso, 
metaforicamente falando, é poder não falar mesmo (SANTOS, 2012). 
 
 

Sua fala recorda que, durante o tempo que esteve junto ao Imbuaça, a 

experiência de formação teatral não formal o preparou nos primeiros passos do fazer 

teatral. Inclusive a propósito da preparação do ator.  

Todo aquele trabalho de corpo, quem fazia era Antônio Amaral e o 
José Amaral, principalmente ele. A gente fazia bastante exercício de 
corpo e voz. E, como ele também era músico, então essa parte vocal 
de trabalhar voz, ele também jogou duro. Tinham muitos ensaios e 
disciplina, mas, eu não sei se eles tinham noção de quais técnicas 
corporais eram utilizadas, se eles falavam de algum autor e com quais 
obras eles tinham contato. O teatro era pobre. Não tínhamos dinheiro 
nem para ir aos ensaios. Quem dava era os diretores. Mas o trabalho 
de corpo era baseado nos movimentos da dança e, principalmente, nas 
nossas danças folclóricas. No aquecimento, a gente cantava e cada um 
contribuía com o que sabia. O teatro, naquela época, era tipo 
autodidata, pelo menos a minha formação é autodidata, e chegou ao 
ponto de que fazer oficina era uma coisa não muito produtiva porque 
você praticamente, você ia rever só coisas que já sabia fazer. Aí 
quando eu decidi deixar o grupo Imbuaça, porque eu queria conhecer 
outras possibilidades no palco (SANTOS, 2012). 
 
 

De fato, ele vai buscar o aprimoramento em estudos pontuais, buscando a 

diversidade de técnicas teatrais: “Veja bem, meu primeiro grande mestre não foi um 

cara de corpo, foi um cara da cabeça até os dedos, ele é Constantin Stanislavski” 
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(SANTOS, 2012), Porque, na contramão daquilo com que a maioria se encantava, 

naquela época, que eram as ideias estéticas e políticas de Bertold Brecht e seu 

distanciamento crítico, algo mais voltado para um tipo de teatro, que pode ser um meio 

de educação popular, uma forma de entender o mundo, a complexidade da alma humana 

e as contradições da sociedade.  

Cícero Alberto, ao contrário, naquela ocasião “gostava muito daquela coisa de 

catar e fuçar o personagem e Stanislavski era muito rejeitado pelo pessoal, você disser 

que preparava seus atores era mesmo que uma agressão” (SANTOS, 2012), reflete, 

acrescentando ainda que seu maior interesse pelo método teatral do russo é porque, 

fundamentalmente 

 
Ele faz o ator dar um mergulho em si próprio e no próprio 
personagem, na forma de entendê-lo, de identificar o porquê de toda 
ação que ele faz. Mas esse negócio de incorporar personagem, eu 
digo: “olha, Stanislavski nunca disse para ninguém deixar de ser o que 
é, ele só não fez escrever, mas nunca disse a ninguém para deixar de 
ser você” (SANTOS, 2012).  
 

Sistemático, só depois que conheceu e investigou os princípios do método de 

Stanislavski, Cícero Alberto voltou-se para o estudo da obra e método de Bertold 

Brecht: “Vi o seguinte, que um completava o outro. E depois eu li em algum lugar ou 

ouvi alguém dizer que o próprio Brecht admitiu a importância de Stanislavski na 

preparação do ator”, porque 

Eu sou apaixonado por Brecht, eu gosto do teatro brechtiano também.  
Mas na preparação do ator talvez o método dele tivesse maior 
rendimento com o grupo dele lá na Alemanha. Eu sei que muita gente 
trabalha com Brecht, no Teatro do Oprimido, por exemplo, mas eu 
digo a você: “eu não acredito num teatro 100% brechtiano, entendeu 
?” Uma vez, quando eu era administrador do Teatro Atheneu, houve 
uma apresentação com o ator Sérgio Brito e eu assim louco pra 
conversar com ele sobre Brecht. Aí, cheguei perto dele, assim, com 
aquela timidez, né? Porque eu estava diante de um monstro do teatro 
brasileiro, não só do teatro, mas também de outras áreas, porque ele 
escrevia. Mesmo assim, perguntei a ele se podia falar-me um pouco 
sobre o distanciamento crítico do Brecht. Aí ele olhou pra mim e eu 
logo pensei que ele fosse me dar uma bronca, já que ele estava se 
concentrando para entrar em cena. Então ele me disse que eu nunca 
falasse distanciamento e sim encantamento. Olha, em 15 ou 20 
minutos, ele me deu um curso de teatro brechtiano e, a partir dali eu 
disse: “agora realmente sei o que é”. Depois, fui comprando livros 
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sobre Brecht e tal, fui lendo e vendo que batia com as coisas que a 
gente conversou (SANTOS, 2012).  

 O gosto pela leitura o fez frequentar uma antiga livraria do MEC que vendia 

obras teatrais à preço acessível. 

Aí, um dia eu um dia eu entrei e vi lá um livro chamado Panorama do 
Teatro Brasileiro, de Sábato Magaldi, aí eu comprei e eu não sabia 
nada da História do Teatro no Brasil. Ai, depois, eu passei e vi outro 
livro, O Ator e o Método, de Eugenio Kusnet, que virou minha bíblia, 
inclusive o livro é cheio de anotações, já não tem mais espaço. Toda 
vez que eu pego pra ler e eu já estou com cinquenta e cinco anos, eu 
tenho aquela sensação de ter os meus vinte e poucos anos, mas até 
hoje, quando eu leio, descubro coisas (SANTOS, 2012). 
 
 

Antes de ingressar no Grupo Teatral Imbuaça, em 1980, a atriz Isabel Santos foi 

batizada no mundo do teatro pelo irmão Feliciano dos Santos que, na época, já tinha sua 

rede de sociabilidade junto ao teatro sergipano. A atriz conta que, em Aracaju, “não 

tinha um lugar pra gente aprender teatro” (SANTOS, 2013) 68 e o processo de formação 

teatral, então, se dava de maneira informal, no próprio fazer teatral, “na base da intuição 

e na curiosidade do fazer teatral” (SANTOS, 2013).  

 

A gente aprendia teatro assistindo as outras peças teatrais, e, também, 
assistindo palestras e discussões sobre teatro, fazendo alguma coisa de 
teatro e participando das oficinas teatrais, que o FASC promoviam. 
Essas oficinas eram realizadas no CULTART/UFS e traziam muitos 
artistas e professores de arte, especialmente da Bahia, com a presença 
de Marta Saback e o Grupo do Teatro Livre da Bahia, da Paraíba, com 
as orientações de Fernando Peixoto e de Pernambuco mas, também de 
outros estados e até de outros países. Aliás, o FASC era um momento 
de muito intercâmbio artístico que nos proporcionou a apreciação de 
muitos espetáculos de teatro, dança e música, trabalhos de artes 
plásticas, literatura, entre tantas coisas interessantes. Outros espaços 
também promoviam formação artística, tais como a SCAS, o 
CULTART e o Centro de Criatividade mas, ainda assim, eram coisas 
muito esporádicas. Talvez, por isso, o teatro de grupo tenha sido tão 
fortemente marcado, sobretudo na década de 1980. Nós tínhamos 
muitos grupos teatrais, entre eles: Imbuaça, que trabalhava com Teatro 
de Rua; Opinião, que trazia alguma coisa assim, na linha de Plínio 
Marcos, Antonio Bivar e que tinha a atriz Valmir Sandes, como carro 

                                                           
68 SANTOS, Maria Isabel dos. Atriz e produtora cultural. Nesta tese, a autora se referirá à artista através 
de seu nome artístico:  Isabel Santos. Entrevista concedida em 25.07.2013. 
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chefe; Raízes, que trabalhava com Teatro Infantil; Experimental, que 
buscava a experimentação; Check up, nessa linha de Zé Celso 
Martinez; União, que montava textos mais políticos, do próprio diretor 
Antonio Santos; GRIFACACA, que buscava afirmar o Teatro Negro e 
o Expressionista, que trabalhava com temas regionais e era desejado 
por quase todos. Nós aprendemos a fazer teatro convivendo com o 
fazer teatral (SANTOS, 2013). 

 Isabel Santos explica que, inicialmente, não havia a figura do diretor teatral, no 

cotidiano do Imbuaça, aquele que concebe uma estética e propõe uma encenação, na 

perspectiva do olhar sobre a cena. Ou seja, era necessário uma visão de encenador, 

aquele que pudesse reger o trabalho do ator em cena, paralelamente a toda a carpintaria 

teatral. “Era tudo direção coletiva, todo mundo dava palpite” (SANTOS, 2013). 

O ator Cícero Alberto Santos lembra que nos primórdios do Imbuaça, os 

trabalhos de voz e corpo eram realizados por Antonio e José Amaral, “mas, naquela 

época, era tudo muito intuitivo e eles se utilizavam muito das danças folclóricas 

sergipanas e de canto, porque eles tinham conhecimento de música” (SANTOS, 2012), 

Sua formação não formal o levou a participar de muitos cursos de teatro que chegaram a 

Aracaju: “a Secretaria de Educação trazia artistas e professores de Recife” (SANTOS, 

2012). Mas com o tempo, o ator percebeu que “fazer oficinas já estava se tornando algo 

repetitivo, só ia rever as mesmas coisas, então resolvi sair do Imbuaça, criar meu 

próprio grupo, Imagem, e pesquisar sobre o teatro que eu queria fazer” (SANTOS, 

2012). Por acreditar que o teatro apresenta o mundo no contexto do palco ou da rua, a 

formação do ator deve contemplar muitas leituras de mundo e, requer importantes 

leituras. Além das linguagens artísticas, sobre sociologia, SANTOS, 2012).  

De toda maneira, Isabel Santos destaca as lideranças artísticas de Iradilson Bispo 

e Mariano Antonio, no comando de alguns trabalhos cênicos do grupo, já numa fase 

posterior do Grupo Imbuaça. No caso de Iradilson Bispo, podemos observar uma marca 

e uma referência da sua prática em dança, porque Bispo, além de ator, ele é também um 

coreógrafo, o que determina o seu olhar para a cena e suas escolhas estéticas. Inclusive, 

ela destaca que 

 

Ele tem uma relação muito forte com o corpo e as artes plásticas. Por 
isso, trabalha muito com deslocamento no espaço cênico, ele tem 
direcionamento do trajeto, mas permite o caos individual dos atores. 
Ele define a coreografia da cena, ela já existe e ele faz a regência e 
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lidera a cena, mas os atores tem liberdade de escolher as formas do 
seu fazer teatral e como os atores executam a cena, então eles 
interferem na sua ideia (SANTOS, 2013). 

 

Já Mariano Antonio Ferreira é observado pelo processo libertário de concepção 

teatral, primeiro instigando o ator e depois organizando os trajetos que os atores 

ofereceram. “Do caos, ele tirava o caldo” (SANTOS, 2013), lembra a atriz, 

considerando o ator uma presença importantíssima dentro do grupo e para o teatro 

sergipano, de um modo geral, sobretudo pela sua mobilização cultural a propósito da 

cultura popular sergipana. 

 

Primeiro, ele colocava as pessoas no salão e fazia leitura de texto. 
Depois, fazia aquecimento vocal e corporal e, em, seguida, iniciava o 
processo de percepções, com aquelas perguntas básica: quem é você, 
de onde vem, qual sua idade, sua profissão, etc, aquela coisa bem 
Stanilavski, até chegar  a uma concepção, toda plantada na lúdica 
infantil. E, nessa lúdica dos folguedos populares, ele ia jogando as 
coisas do teatro e ia surgindo o contexto da peça (SANTOS, 2013). 

 

Não é possível falarmos do Imbuaça sem o merecido destaque à figura do ator 

Mariano Antonio Ferreira que, aliás, ao lado de Bosco Scaffs e João Batista de Souza, 

conhecido como Douglas, formavam um tripé de artistas criativos, ousados e 

comprometidos com a estética teatral sergipana, conforme a atriz Tetê Nahas me 

confidenciou. No caso de Ferreira, a cultura popular sempre foi seu foco, inclusive, ele 

teria sido o sucessor de Mestre Euclides, no saber da manifestação cultural do 

Guerreiro, se tivesse sobrevivido ao trágico acidente sofrido quando retornava de um 

festejo junino, em junho de 1995.   

A formação universitária em duas graduações, Letras e Ciências Sociais, pela 

UFS e o interesse pelas pesquisas e experimentações artísticas realizadas no universo 

cultural sergipano, tão rico em suas expressões artísticas dos reisados, cheganças, samba 

de pareia, coco, entre outras expressões culturais, o aproximaram de Aglaé Fontes. 

Consequentemente, teve aprovado um interessante projeto para o Projeto 

Bolsa/Trabalho/Arte/ UFS, do qual Fontes era a coordenadora, fazendo surgir o Grupo 

Caçuá, no qual os dançarinos se utilizavam das danças e das músicas do folclore 

sergipano. 
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A sua trajetória artística no cenário do teatro sergipano o colocou como, talvez, a 

maior expressão em preparação corporal e coreografias de danças dramáticas 

sergipanas. Acolhido pelo Imbuaça Mariano Antonio faz a diferença em sua temporada 

no grupo. É fato que foi o virtuoso artista que transformou a trajetória do Imbuaça, uma 

vez que é a partir daí que o Imbuaça começa a desenvolver trabalhos com as danças 

dramáticas sergipanas. A atriz Lizete Feitosa lembra que, com o interesse de quebrar 

preconceitos a propósito das danças populares sergipanas, Mariano Antonio deu ênfase 

para a representação teatral dessas danças e foi “Teatro Chamado Cordel” a peça de 

teatro de rua do Imbuaça que mais contemplou a inserção dessas danças” (MENEZES, 

2011, p.3) 69. 

A atriz escreveu sobre a trajetória artística de Mariano Antonio Ferreira, 

pesquisador, professor de letras, dançarino e ator integrante do Grupo e ator integrante do 

Grupo Teatral Imbuaça, em seu trabalho de conclusão do curso de História/UFS, 

intitulado Mariano Antonio Ferreira - O Aprendiz do Quarenta Recortado. Ela conta 

que ele foi seu mestre “Com Mariano, eu aprendi tudo que eu sei como atriz, e, de lá pra 

cá, eu vim adquirindo experiência e de tudo que ele veio me mostrando, no curto tempo 

que eu tive contato com ele, eu fui constatando que era realmente o caminho”70 Com 

ele, teve acesso a leituras sobre a história do teatro, através de importantes obras para 

sua formação artística, História do Teatro, do sergipano Nelson Araújo; O que é Teatro, 

de Fernando Peixoto e de referências de jogos teatrais, tais como os de Viola Spolin, 

que segundo conta eram muito utilizados por Mariano Antonio.  

Lizete Feitosa destaca um rico aprendizado teatral obtido no contato com o ator 

Mariano Antonio: “Ele tinha a ética profissional, não era só o teatro pelo teatro e me 

ensinou a construir um discurso sem medo de criticar o que eu observava. Quando eu 

critico eu estou pensando sobre aquilo portanto eu estou aprendendo” (MENEZES, 

2011, p.3). Seu depoimento harmoniza com as várias formas de se aprender coisas, em 

seu caso, uma metodologia de prática artística foi sendo vivenciada e ela aprendendo a 

fazer teatro pelo parâmetro da crítica. Um processo de avaliação é uma forma de se 

                                                           
69 MENEZES, Lizete Feitosa de. Atriz, cantora e produtora cultural. Nesta tese, a autora se referirá à 
artista através de seu nome artístico:  Lizete Feitosa. Entrevista concedida em 19.11.2013. 
70 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-oD28Pwxd5o). Acesso em 14 de junho de 2012. 
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aprender alguma coisa, principalmente, porque, ao elaborarmos alguma reflexão, 

sempre aprendemos alguma coisa.  

A atriz Tetê Nahas dançava em um importante espaço de formação artística de 

Aracaju, a Escola de Arte Valdice Teles, uma unidade da Secretaria Municipal de 

Cultura, atual FUNCAJU, que, com esse título homenageou Valdice Teles, uma atriz 

sergipana, já falecida, que também era funcionária da referida secretaria. O local oferece 

diversos cursos de arte, inclusive de teatro, mas lá Nahas fazia dança e era colega do 

ator Rivaldino Santos. O contato lhe rendeu o convite para participar do Grupo 

Imbuaça, do qual participava.  

A sua experiência no grupo contou com uma trajetória de muitas encenações e 

temporadas teatrais. Ao lado de Lindolfo, Mariano, Rivaldino, Isabel, Valdice, entre 

outros, viveu o Imbuaça, como uma rica experiência de grupo. Nahas recorda que a 

metodologia empregada  

 

Era ensaio em cima da peça, o estudo do teatro de cordel, aquela coisa 
despojada, descontraída. Joesia Ramos trabalhava a trilha sonora, 
Daniela Faber trabalhava a voz e, quando tinha grana, a gente 
contratava alguém para dirigir e, quando não tinha, a gente se ajeitava. 
Mariano ficava sempre com corpo, eu e Valdice ficava com voz. 
Cenografia, alguém do grupo pegava e figurino era João Marcelino 
(SANTOS, 2013). 

 

Um pesquisador apaixonado pela cultura popular, o ator Mariano Antonio 

desenvolveu uma metodologia de preparação corporal e do ator que tinha como base os 

folguedos sergipanos, prática artística, particularmente exercitada no Grupo Teatral 

Imbuaça, o que inclusive lhe provocou promover esta marca na estética do grupo. De 

toda maneira, é muito interessante considerar a apropriação dessas festividades, no 

sentido de defendermos a cultura oral como um tipo de formação vigorosa e não formal 

que se constitui como elemento prévio que cada um de nós apresenta, ao se colocar em 

suas coletividades. É preciso considerar o que cada um pode oferecer como memória. 

Ao acolher os folguedos como metodologia de aquecimento e preparação para o ator, 

ele está considerando a tradição de uma cultura e sua viabilidade como espaço de 

formação. 
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Entretanto, o Imbuaça só veio a ter um diretor teatral, em 1992, com a presença 

de João Marcelino no comando da peça A Farsa dos Opostos, o qual revela, no folder 

da peça a sua familiaridade com a o Grupo Teatral Imbuaça. 

 

O namoro que eu mantinha há anos com o Imbuaça, agora se 
transforma em mais do que um bom casamento. A Farsa dos 
Opostos é o início de uma bela união, acredito. Nela, A Farsa..., 
estamos experimentando sonhos e conceitos através de uma ótica 
simplesmente lúdica. Desde os jogos dramáticos, no início da 
montagem, até o acabamento do vestuário e do ritmo das cenas, assim 
tem sido. Estamos desejando, sempre, fazer teatro como que 
celebrando a palavra, com cantos e danças em louvor a Dionísio. 
Brincamos e representamos, com o objetivo de contar uma estória 
como faziam nossos avós. A Farsa dos Opostos é mais que um jogo, é 
o playground do ator, como Peter Brook denominou o teatro-palco. O 
Imbuaça está na rua representando a todos. No jogo da sedução, na 
verdade e na mentira, nos opressores e oprimidos, no sacro e no 
profano, no vermelho e no azul. Tudo isso apresentado da forma como 
habituamos ver a vida e a arte. A “culpa” deste espetáculo é do 
Pastoril, do Mamulengo, dos Dramas Circenses, dos palhaços, do 
carnaval, do Candomblé, da novela do Rádio, do desenho em 
quadrinho, enfim, a “culpa” é do Brasil. A Farsa dos Opostos é a 
nossa história reinventada. Portanto, celebremos o teatro como uma 
das mais sérias brincadeiras que já existiu. O sorriso ou a lágrima, 
coroados de um aplauso, são a melhor resposta para nós, artistas 
mambembes (MARCELINO, 1992, p. s/n). 
 

 

A importância do entorno social como espaço de formação e convivência nos 

remete a Vigotsky, especialmente quando lembramos que ele vai acolher o aluno como 

um sujeito histórico-social, detentor de um saber elaborado no plano do senso comum, 

cabendo à educação escolar promover a passagem desse saber – menos elaborado, para 

um plano de saber mais crítico e criativo – mais elaborado.  Nesse sentido, a presença 

de Marcelino, no Imbuaça, alavanca a trajetória estética do grupo sergipano. Isabel 

Santos revela que em seu processo criativo de construção cênica 

 

Primeiro, ele faz a leitura do texto, sua compreensão e muita conversa. 
Depois, no processo de construção de cada personagem, na pesquisa 
da prática artística, ele desenvolve a criação de um grande painel, 
onde nós vamos colocando fotos, palavras e tudo que possa ter relação 
com cada personagem. E isso vai instigando um processo de busca 
cada vez mais e quando a gente vê a coisa está delineada. A gente vai 
descobrindo essas criaturas (SANTOS, 2013). 
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4. 9 APRENDE-SE OBSERVANDO, APRENDE-SE FAZENDO 

 

 

Aprender teatro não se limita ao ato de praticá-lo, uma vez que se aprende 

também, observando e, nesse sentido, percebemos a importância dessa metodologia nas 

palavras da atriz Stephane Teles, quando ela afirma que da geração que lhe antecede, é 

necessário ressaltar o valor artístico do ator Luís Carlos Reis para o teatro sergipano e, 

particularmente, para a sua formação teatral não formal, explicando que  

 

Aprendi teatro observando Reis. Com ele, aprendi sobre a entrega do 
coração, da facilidade de se entregar, da mais pura emoção. Aprendi 
com a voz dele, que tinha uma dicção meio rouca, com a sua 
dedicação e o amor que ele dedicava a tudo que fazia. Ele escolhia e 
executava a peça, dirigia e interpretava coisas lindas. Ele se entregava 
em tudo que fazia e ele gostava era de fazer monólogos, ele era de um 
profissionalismo incrível. Eu nunca esqueci ele em cena, na peça 
“Esperando Godot” (BERNARDES, 2013)71. 

 

Além da atriz Olga Gutierez, da qual André Santana se recorda, pois “tinha 

loucura para chegar perto dela. Em Esperando Godot ela era de uma verdade absoluta. 

Ela é maravilhosa, canta, dança e interpreta” (SANTANA, 2013). Conta e revela que 

também foi influenciado pelo ator Luiz Carlos Reis, “aprendi muita coisa assistindo 

Reis. Ele tinha uma voz forte e sua presença era única, fantástica. Ele olhava à plateia 

no olho, parecia que ia devorar a plateia. Ele se fazia presente” (SANTANA, 2013). 

Diane Veloso também destaca a virtuosidade de Reis em cena. “Ele era uma figura 

marcante, irreverente e exercia um grande fascínio sobre a plateia” (ARAÚJO, 2012)72. 

Irineu Fontes tem uma proximidade com o teatro, não como ator, mas como 

músico, principalmente com o Grupo Teatral Raízes, liderado pelo diretor Jorge Lins, o 

qual realizou diversas trilhas sonoras, “era música ao vivo e nós participávamos das 

                                                           
71 BERNARDES, Stephane Teles de Paula. Atriz, dramaturga e produtora cultural. Nesta tese, a autora se 
referirá à artista através de seu nome artístico:  Stephane Teles. Entrevista concedida em 24.11.2013.   
72 ARAÚJO, Diane Veloso de. Atriz. Nesta tese, a autora se referirá à artista através de seu nome 
artístico:  Diane Veloso. Entrevista concedida em 29.10.2012. 
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coreografias” (FONTES JUNIOR, 2013) 73. Com Lins realizou outras parcerias no 

comando do Circo Amoras e Amores, que ficava na região da Coroa do Meio, um 

espaço cultural, com bar e restaurante e apresentações teatrais e show musical. “onde 

foram recebidos os Titãs, Luiz Gonzaga, Capital Inicial, Geraldinho Azevedo, Tânia 

Alves, entre outros artistas” (FONTES JUNIOR, 2013).  A atriz Olga Gutierrez lembra 

que era um local de encontro, um point sergipano” (GUTIERREZ, 2013). Muito 

provavelmente a cultura que circulou nesses espaços contribuiu na formação dos artistas 

de então. 

Em outro espaço a atriz Stephane Teles também apresenta uma memória 

formativa, ela que passou pela experiência do Curso Profissionalizante de Teatro/CPT, 

realizado no CULTART, onde se iniciou no universo do teatro. Após a sua finalização, 

de imediato, já se iniciou na prática teatral, através do comando do diretor e produtor 

teatral Nilton Lucas, responsável pelo Grupo Cirandas, e com ele permaneceu por dois 

anos, viajando pelo Nordeste, com o Projeto Escola, “fazendo a boneca Emília” e 

também em textos adaptados da literatura brasileira voltados para o vestibular. “Nilton 

sabia ganhar dinheiro com teatro, mas fazia bem feito” (BERNARDES, 2013), constata 

a atriz.  

Apresentada por Isaac Galvão ao diretor e produtor teatral Jorge Lins, do Grupo 

Teatral Raízes, Teles permaneceu, como atriz contratada por Lins, por cinco anos. Ela 

conta que esta foi  

A maior experiência de todas, a mais rica. Jorge dominava o mercado 
das escolas, dirigia, escrevia, concebia a trilha sonora e o figurino. Ele 
tinha uma costureira, para executar suas criações e Gilvan, um 
funcionário do teatro Atheneu, era quem fazia os cenários, no espaço 
da casa de Jorge. Lá, também, fazíamos leitura de texto, 
experimentávamos vozes, os trejeitos e descobríamos os tipos 
humanos. A seleção de papéis vinha desses experimentos. Eram 
apenas dois dias para decorar um texto e se apresentar. Jorge Lins 
sabe ganhar dinheiro, é inteligente, escreve para teatro, simples, 
sincero, explosivo (BERNARDES, 2013). 

  

                                                           
73 FONTES JUNIOR, Irineu Silva. Músico e produtor cultural. Nesta tese, a autora se referirá ao artista 
através de seu nome artístico:  Irineu Fontes. Entrevista concedida em 22.08.2013. 
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          Neste sentido, a mobilização interna deverá estar sempre presente no jogo das 

relações coletivas de todo espaço de formação humana. E, se de acordo com István 

Mészáros, a aprendizagem ocorre durante nossa própria trajetória de vida, devemos 

levar em conta, no caso do teatro sergipano, um movimento de constante mobilização 

interna das atividades teatrais. Estas histórias de vida interagem com o contexto da 

cidade e da memória teatral e revela os desejos que dinamizam a produção artística do 

seu sujeito.  

A formação e a prática artística do diretor Jorge Lins, do Grupo Raízes, revela 

um teatro que promove uma mobilização interna, entre seus pares, principalmente 

porque ele veicula uma comunicação em que a questão pedagógica engajada com a 

educação se apresenta em um trabalho quase todo autoral. É o que defende Lins. 

 

Muitos questionam o teatro que eu faço, até mesmo o elenco, mas, eu 
estou disposto a encarar. Eu escrevo, eu dirijo e eu produzo, porque eu 
estou preocupado com a sustentabilidade do fazer teatral. Por isso, 
quando Milton Rodrigues, um amigo de Brasília, o Projeto Escola eu 
percebi um caminho de realização teatral. Desde a década de 1980, eu 
trabalho com Projeto Escola, Teatro Empresa e curso de iniciação 
teatral. Eu me considero um bom jogador e sou um bom produtor, 
especialmente antes de mim ninguém ganhava dinheiro com teatro e 
eu não gostava disto. Quando eu vendo um espetáculo eu tenho apenas 
a sinopse da peça. Depois eu elaboro o texto e escolho o elenco. No 
caso do Projeto Escola, eu coloco até 120 pessoas em cena, que são os 
alunos do curso de teatro que eu mantenho, como laboratório de 
formação teatral. O curso é gratuito, mas cada participante precisa 
vender uma determinada quantidade de ingressos e é com este 
montante que eu produzo os figurinos, a sonoplastia, a cenografia, a 
iluminação, o aluguel do teatro, a divulgação e tudo que envolve a 
carpintaria teatral. Pode até ser que alguma coisa seja prejudicada, 
porque às vezes são oito peças por ano, mas eu realizo. Em meu 
processo de direção, eu sou o diretor geral, mas estabeleço co-
diretores e divido o grupo em núcleos. Temos preparador vocal e 
corporal. Meu processo criativo não tem regras. Eu já li Stanislaviski, 
Grotowiski, Brecht entre outros teóricos, mas hoje eu não sigo estas 
coisas a rigor. Eu não trabalho com uma linha especifica. Não gosto 
de ator que incorpora. Eu gosto do distanciamento brechtiano, porque 
é o ator que interpreta. Minha direção é muito naturalista, eu concebo 
o espetáculo, explico e discuto tudo, mas o trabalho do ator em cena 
eu deixo muito livre. Eu acredito que eu já fiz uma escola de 
gerenciamento cultural e esta é a minha contribuição para o teatro 
sergipano (CARVALHO, 2012)74 . 
 

                                                           
74 CARVALHO, Jorge Lins de. Dramaturgo, diretor de teatro, produtor cultural. Nesta tese, a autora se 
referirá ao artista através de seu nome artístico:  Jorge Lins. Entrevista concedida em 25.10.2012. 
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O músico Tonho Baixinho trabalhou com Jorge Lins, nas funções de ator e 

músico responsável pelas trilhas sonoras de suas peças. Ele conta que, ao pretender 

montar uma encenação teatral, Lins, inicialmente, construía a trilha sonora e só depois 

escrevia o texto da peça. “Ele toma as músicas já construídas sobre um tema e vai 

extraindo os diálogos e desenvolvendo o texto. Jorge monta uma peça em quinze dias, 

porque ele pegou uma prática absurda” (PEREIRA, 2013)75. 

Sobre as críticas referidas a Jorge Lins, de um possível trabalho aligeirado, ele 

acredita que o Grupo Raízes é um grande incentivo e pode ser visto como uma escola de 

iniciação teatral, em Aracaju, “porque se fala muitas coisas da metodologia de Jorge 

Lins, não importa, o importante é dar o primeiro passo” (PEREIRA, 2013) defende, 

com olhos de quem acredita no fazer artístico como possibilidade de realização pessoal.   

Sua fala afirma uma perspectiva de inclusão na visibilidade da cena teatral, 

porque é preciso lembrar que toda afiliação coletiva exige uma legitimação como 

membro de alguma confraria. É nesse sentido que o músico destaca o trabalho teatral de 

Lins, pioneiro, segundo seu próprio testemunho, com a liderança do Projeto Escola no 

Nordeste do Brasil.  

O ator e diretor teatral Flávio Porto o conhece desde 1985, desde quando foi seu 

aluno de teatro, na Escola Técnica Federal de Sergipe, instituição na qual Jorge Lins foi 

professor até 1986, quando seguiu carreira independente e criou sua própria empresa de 

produção teatral, visando administrar o Grupo Teatral Raízes. Porto lembra que as aulas 

de teatro, ministradas na Escola Técnica, não se detinham a nenhum teórico, mas 

apresentavam muitos exercícios de relaxamento e improvisação, os alunos eram 

divididos em grupos, aconteciam muitas improvisações, pequenas cenas teatrais e uma 

montagem final. 

 

Eu acho que o Grupo Raízes é uma grande escola prática, quem quiser 
entra para aprender a atuar, mas vai se envolver com toda a carpintaria 
teatral, luz, música, produção e, inclusive eu comecei a dirigir no 
Grupo Raízes. Lá, é tudo no ramo da prática, da experimentação e do 
fazer teatral (PORTO, 2012)76  

                                                           
75 PEREIRA, Antonio Robson Barreto. Músico. Nesta tese, a autora se referirá ao artista através de seu 
nome artístico:  Tonho Baixinho. Entrevista concedida em 12.09.2013. 
76 PORTO, Flávio José Menezes. Diretor de teatro, ator, professor de teatro e produtor cultural. Nesta 
tese, a autora se referirá ao artista através de seu nome artístico: Flávio Porto. Entrevista concedida em 
31.05.2012. 
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Denys Leão é ator, diretor, iluminador teatral e professor de teatro, com 

formação não formal em interpretação, direção ou iluminação. Em 2011, graduou-se em 

Licenciatura em Teatro, pela UFS. Uma espécie de memória viva do teatro sergipano, 

especialmente em Aracaju, sua paixão pela cena o faz um devotado homem de teatro.  

Ainda nos anos de 1970, iniciou-se como ator, quando tomou parte dos grupos 

CAALOVE /CULTURA, AMOR, ARTE, LIBERDADE, OTIMISMO, VIDA E 

ESPERANÇA, dirigido por Pedro Barroso, Grupo Centauro Produções Artísticas, 

dirigido por Alcides Costa e Grupo União, dirigido por Antonio dos Santos. Nos anos 

de 1980, trabalhou como ator, com Jorge Lins, no Grupo Raízes, após uma sólida 

amizade construída ainda na Escola Técnica Federal de Sergipe. 

Apesar da experiência prazerosa na arte da interpretação, Leão foi, desde muito 

cedo, capturado pela iluminação teatral. Tal afinidade surgiu ainda na infância, de 

maneira informal, e veio a se tornar uma das atividades mais marcantes de sua carreira 

artística. Sobre essa experiência inusitada ele conta. 

 

Um dia, eu fugi da prova de matemática, porque não estudei, e fui 
para o auditório do colégio. A Profa. Neli dirigia uma cena e eu fiquei 
na coxia assistindo aquele ensaio. Foi quando avistei uma chave de luz 
e fiquei mexendo a chave faca, sem nem saber o que era aquilo, mas, 
enquanto eu mexia percebi que aquele movimento fazia com que 
apagasse e ascendesse as luzes da ribalta. Quando o grupo percebeu eu 
me escondi e ouvi eles comentarem que aquele efeito ficou bonito 
(LEÃO, 2012). 

 

 O tempo passou e, já no ano de 1984, quando Jorge Lins era presidente da 

Fundação Cultural e mesma década em que o Teatro Atheneu foi inaugurado. Jorge Lins 

convidou Denys Leão para ser iluminador do Teatro Atheneu, pois Lins sabia que Leão 

já tinha um iniciação na área da iluminação, na prática artística adquirida com o mestre 

Mendes Filho, que trabalhava na parte técnica dos antigos Festivais de Arte de São 

Cristovão. 

Aglaé Fontes conta que Mendes Filho chegou a Aracaju, a convite de Clodoaldo 

Alencar que, na época, era Vice Reitor da UFS, e, também, o diretor do Grupo de 

Teatro Expressionista, que costumava se apresentar nos antigos Festivais de Arte de 

Marechal Deodoro, em Alagoas.  
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Foi lá que Alencar o conheceu e o trouxe para a universidade, e ele 
ficou contratado, pela universidade, para fazer a iluminação dos 
núcleos de teatro da universidade. E foi maravilhoso, durante todo o 
festival de arte, porque ele era um mestre da iluminação. Por que ele 
vinha da onde? De um estado que já tinha curso de teatro, ele já tinha 
uma experiência grande e essa experiência ele trouxe para Aracaju. 
Ele beneficiou demais, tanto o Grupo Expressionista, porque ele 
viajava com a gente para tudo que é lugar, quanto para os outros 
trabalhos de iluminação cênica da universidade, como o FASC, o 
CULTART e o Teatro Atheneu (FONTES, 2013). 

 

 Denys Leão, discípulo fiel do iluminador alagoano, festeja a honra de tê-lo tão 

perto, por tantos anos, em especial durante as edições do Festival de São 

Cristovão/FASC e no Teatro Atheneu, quando foi possível aprender muitas 

singularidades do universo artístico da iluminação teatral. A experiência foi o trampolim 

para o acesso ao cargo de iluminador oficial do Teatro Atheneu onde permaneceu por 

15 anos, iluminando diversas produções sergipanas e ainda outros espetáculos oriundos 

de outras localidades, como ele lembra, ao destacar que trabalhou com 

Stênio Garcia, Tônia Carreiro e Cecil Thiré, Eva Wilma e Zara, Itala 
Nandi e Francisco Milani, Suzana Vieira e Claudio Marzo, Bibi 
Ferreira e tantos outros, com destaque para uma tournée pelo nordeste 
com a Cia de Dança Negro onde iluminei os bailarinos internacionais 
Fernando Bujones e Ana Botafogo (LEÃO, 2012).  

 

Posteriormente, Leão se enveredou pela direção teatral: “Eu comecei a dirigir 

espetáculo infantil, do próprio Jorge Lins. Depois eu fui iluminar no Arquidiocesano e 

quando eu cheguei no colégio, eu comecei a iluminar de candeeiro, porque eram esses 

os recursos” (LEÃO, 2012). Mas a direção cênica o seduziu de tal modo, que em 1993, 

por conta das antigas gincanas literárias do Colégio Arquidiocesano Sagrado Coração 

de Jesus, Leão apresentou no auditório da instituição de ensino a peça Os olhos verdes 

da neurose, texto de José Expedito Marques, sob sua direção, sonoplastia e iluminação 

do espetáculo, com interpretação do ator Luiz Carlos Reis.   

O contato estético dos artistas sergipanos e o universo educacional do 

Arquidiocesano foi impactante e provocou o convite do coordenador pedagógico do 

ensino médio, professor Ricardo Monteiro, para que Leão participasse da comissão 
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julgadora da referida gincana literária. A experiência gerou outras parcerias, entre elas a 

Mostra de Teatro e o direcionamento de uma investigação sobre as implicações do 

teatro no contexto educacional do Arquidiocesano, considerando-se as especificidades 

do teatro produzido além dos muros do colégio e o teatro que poderia ser produzido 

institucionalmente, sob os parâmetros vigentes na proposta pedagógica do 

Arquidiocesano. E, aqui, se faz necessário adentrar o âmbito pedagógico do colégio, 

porque foi nesse contexto que se deu a iniciação teatral de alguns atores sergipanos, 

entre eles, Aldo Resende, Maycira Leão, quando foi criado o Grupo Teatral 

Arquibancada, em 1995.  

Denys Leão explica que a formação artística que ele desenvolvia com o elenco 

envolvia exercícios de aquecimentos vocais e corporais, relaxamentos, improvisações e 

a prática da apreciação de vídeos de artistas de teatros, leituras e discussões de textos. 

Desse modo, com base em conceitos tais como a Pedagogia da Autonomia, de Paulo 

Freire e na valorização do indivíduo, a partir da Abordagem Centrada na Pessoa (ACP), 

do Psicólogo norte-americano Carl Ransom Rogers, ele concebeu sua metodologia de 

trabalho teatral, que tinha um planejamento de encontros e ensaios, os quais 

 

Duravam seis horas e ocorriam aos sábados das 14h00min às 
20h00min h, onde era realizado no pátio da escola com cerca de 30 
alunos e atividades que variavam entre aquecimentos, relaxamentos, 
vídeos de artistas de teatros, leituras e discussões de textos. Durante os 
encontros, utilizava como fonte, exercícios que tinham em seu 
princípio básico, brincadeiras infantis, cantigas de roda, e outras 
brincadeiras populares buscando sempre utilizar a ludicidade como 
fonte para a aplicação das atividades. No entanto, ao que se refere a 
exercícios com dramaturgia teatral eram distribuídos entre os mesmos, 
recortes de alguns textos teatrais, onde improvisavam a partir do 
entendimento de cada grupo. Com base nesse processo vivenciado em 
um ano de experimentos, e é claro, analisando o amadurecimento dos 
participantes, que decidimos então, montar nosso primeiro espetáculo 
(LEÃO, 2012). 

 

   O Crime Roubado, de João Bittencourt, foi o primeiro espetáculo do grupo que 

foi dividido entre elenco e corpo técnico, de acordo com suas aptidões, principalmente 

porque se tratava de uma comédia de costumes. Contudo, durante a preparação da 

montagem foi avaliado o interesse, a pontualidade e assiduidade para a definição dos 
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papéis. As apresentações ocorreram inicialmente no auditório do colégio, em seguida no 

Teatro Atheneu, no ano de 1996, durante o Festival Arlequim de Mármore, projeto 

criado pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em Diversão de Sergipe, com adesão da 

Universidade Federal de Sergipe, e, financiado pelo governo do Estado de Sergipe, o 

festival se constituía como uma competição entre espetáculos teatrais além de colaborar 

para a promoção e afirmação do teatro em Sergipe. A montagem mereceu premiações 

“surpreendentemente”, conforme as palavras de Denys Leão 

 

Conseguimos com este espetáculo levar os seguintes prêmios: Melhor 
atriz Coadjuvante - Célia Lauar, melhor ator coadjuvante Fábio 
Chagas, e melhor espetáculo eleito pelo júri popular, concorrendo com 
atores de notório reconhecimento no cenário artístico sergipano. O 
espetáculo teve vida curta, mas receptividade intensa dentro e fora do 
ambiente escolar, chegando a ser com a monção honrosa da Câmara 
de Deputados de Aracaju (LEÃO, 2012). 

 

Em consequência dos frutos colhidos e o apoio da equipe pedagógica do 

Arquidiocesano, Denys Leão deu asas a outros sonhos estéticos. Assim, nasceram os 

espetáculos teatrais, entre eles  

 

João Batista, uma adaptação de Ricardo Monteiro para a passagem 
bíblica do profeta João Batista; O Último Profeta; outra adaptação de 
Monteiro para a história bíblica de José e Quem descobriu o Brasil; do 
dramaturgo e diretor teatral sergipano Jorge Lins, que contou com a 
participação de mais de 60 alunos e ainda Zé do Sertão; (adaptação de 
Ricardo Monteiro); Judite (adaptação de Lilian Rocha); Flicts (texto 
de Ziraldo) e Coiote, (adaptação de Ricardo Monteiro para a obra 
homônima do sociólogo Roberto Freyre, que faz parte da trilogia 
Coiote, Ame e dê Vexame e Cléo e Daniel) (LEÃO, 2012). 
 
 

Ricardo Monteiro Rocha endossa a corrente de artistas do teatro sergipano que 

aprendeu a fazer teatro no seu fazer cotidiano, contudo seu olhar criativo buscou outras 

fontes de referências artísticas. 

 

Eu lia muitas teorias, de Stanislavski, principalmente aquela parte da 
memória afetiva, Meyerhold, Boal, porque trabalha a questão da 
cidadania, da participação da plateia. Quando montamos Coiote, 
baseado nas obras de Roberto Freire orientamos os meninos do grupo 
a fazer diversas leituras interessantes para o seu preparo. Eles leram a 
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obra de Roberto, claro, e, também de Reich, anarquismo, mas um 
anarquismo corporal, mais ligado a Soma de Roberto, aquele 
movimento todo de Pé na Estrada, do movimento hippie, enfim 
(ROCHA, 2012)77.  
 

 
O Coiote, uma adaptação de Ricardo Monteiro para o texto homônimo de 

Roberto Freire, foi uma montagem com influências da SOMA de Roberto Freire e de 

W. Reich, que primeiramente aconteceu para participar da Mostra de Teatro do Colégio 

Arquidiocesano, arrebatou a maior parte dos prêmios, na Mostra Sergipana de Teatro 

Arlequim de Mármore, de 1999. Competindo com atores consagrados da arte sergipana, 

tais como Luiz Carlos Reis, Isaac Galvão, Walmir Sandes e Luiz Carlos Dussantus, a 

peça teatral permitiu aos alunos do Arquidiocesano a premiação pelo Júri Técnico de 

Melhor Sonoplastia, Melhor Iluminação, Melhor Direção e Melhor Espetáculo. Na 

montagem, eles  

 

Utilizavam, como aquecimento, exercícios sobre andaimes, servindo 
posteriormente como parte integrante da cenografia. Em seguida 
convidamos a atriz bailarina Olga Gutierrez para criar a coreografia e 
preparação corporal do elenco. Fazia parte do elenco os alunos-atores 
Aldo Melo/Coiote, Maicyra Leão/Rosário na primeira montagem, 
Ariadne Cedraz/Rosário, na segunda montagem, Alice Tomaz na 
terceira montagem, Julia Barreto/ Leonora, Gênesis Rocha/Rudolf e 
Bruxo, Célia Lauar/Pâmela, Anair Yamasaki/Manó e mais a 
participação de 15 figurantes (LEÃO, 2012). 

 

Denys Leão se diz um artista prático e conta que, no contexto teatral foi 

experimentando: “fui ler Stanislavski depois que montei O Crime Roubado e percebi 

que ele falava de coisas que eu já fazia” (LEÃO, 2012). Porém, apesar de revelar que no 

processo não houvesse uma técnica planejada, Denys Leão acredita que os trabalhos 

teatrais sofriam influência de Stanilavski. Isso é dito, de algum modo, em seu trabalho 

de conclusão do curso de Licenciatura em Teatro/UFS, intitulado Grupo Arquibancada: 

Uma Experiência Artística e Educacional no Colégio Arquidiocesano Sagrado Coração 

                                                           
77 ROCHA, Ricardo Monteiro. Professor e produtor cultural. Nesta tese, a autora se referirá ao professor 
através do nome Ricardo Monteiro. Entrevista concedida em 29.10.2012. 
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de Jesus, de 2011, uma vez que no processo criativo teatral vale, sempre, o 

autoconhecimento.    

Iluminador de inúmeros espetáculos teatrais da cidade de Aracaju ele recorda 

que sempre foi comum os diretores teatrais procederem com apenas  

 

Leitura branca e cada um que se virasse. Não tinha um trabalho 
coletivo de sentir, nem aquecimento vocal. Então era ensaio, ler o 
texto, leitura branca e leitura colorida, dando nuances ao texto. “Você 
é atriz, se vire”. Muito diferente de uma direção mais madura, como 
percebe em João Marcelino, pois, antes das montagens do Imbuaça ele 
fala tanta coisa sobre teatro que você não tem como não estar 
aprendendo. Eu aprendo muito vendo João conversar com o elenco, 
conhecer suas técnicas e autores que ele cita nas conversas (LEÃO, 
2012). 

 

O fazer teatral é algo arrebatador porque fazer teatro é uma atividade além do 

simples ato de fazer teatral. Aprende-se teatro olhando, ouvindo, falando e escrevendo 

sobre o tema, discutindo, afirmando, negando, enfim, vivendo o mundo do fazer teatral, 

como as possibilidades do ser-sendo artista apontam para a questão da pedagogia do 

sujeito, das histórias individuais e da singularidade das práticas artísticas, especialmente 

desses artistas sergipanos.  

É preciso investigar as práticas de formações não formais, principalmente 

porque essas não obedecem a regras e condutas pré-estabelecidas de um sistema de 

ensino verticalizado, mas estão a postos para qualquer necessidade e qualquer espécie 

de relação humana, sempre vista numa perspectiva de horizontalidade. A prática não 

formal é agregadora, acolhe as diversidades, multiplica ações coletivas e ocorre no jogo 

que se estabelece entre as circulações teatrais e nas interfaces do objetivo ao subjetivo.  

Aqui, pondero sobre a trajetória de formação e a prática teatral que se deram, 

num determinado período artístico, em Aracaju, levando em consideração a 

encruzilhada de olhares que se estabeleceu nas circulações teatrais e interconexões 

estéticas daquele momento teatral. Trata-se de uma pesquisa em educação, mas com 

enfoque na natureza teatral, que é minha zona de pertencimento e formação formal, não 

formal e informal e, de toda maneira, é a partir de onde estabeleço relações comigo 

própria, com os outros e com o mundo.  

Creio que cada processo formativo constrói sua rede epistemológica. Por isso, na 

encruzilhada desses discursos orais, e em alguns poucos casos também de discursos 
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escritos, o que importa, de fato, é o movimento que se estabelece em diferentes 

processos de formação e produção teatral de cada um dos sujeitos entrevistados. Esses, 

que foram eleitos como meus pares do campo empírico me ensinam sobre a rede de 

relação que podemos apreender com eles mesmos.  

O próprio documento artístico produzido pelas suas narrativas se origina dessa 

rede relacional que nos permite adentrar o âmago do processo criativo vivenciado por 

esses artistas, bem como nos rastros simbólicos e subjetividades por eles deixados ao 

longo de sua narrativa. Isso porque o fazer teatral em Aracaju se deu a partir de práticas 

artísticas vivenciadas ao longo de suas trajetórias de vida e arte. 
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CAPÍTULO 5 – RELICÁRIOS DA MEMÓRIA TEATRAL SERGIPAN A 
 
 
 
5.1 JOSÉ CARLOS TEIXEIRA78: SOBRE A IMPERMANÊNCIA DO TEMPO.  
 

 
 

O tempo presente e o tempo passado 
Estão ambos talvez presentes no tempo futuro, 

E o tempo futuro contido no tempo passado. 
Se todo o tempo é eternamente presente 

Todo o tempo é irredimível. 
O que podia ter sido é uma abstração 

Permanecendo possibilidade perpétua 
Apenas num mundo de especulação. 

O que podia ter sido e o que foi 
Tendem para um só fim, que é sempre presente. 

Ecoam passos na memória 
Ao longo do corredor que não seguimos 

Em direção à porta que nunca abrimos 
Para o roseiral. As minhas palavras ecoam 

Assim, no teu espírito [...] 
 

  T.S.Elliot, 1983. 
 
 

 
Cheguei ao apartamento de José Carlos Mesquita Teixeira, após mediação de 

sua companheira, Maria Eugênia Teixeira, que gentilmente agendou-me uma visita a 

este especial cidadão sergipano conhecido no estado como um grande mecenas da arte e 

da cultura aracajuana, sobretudo nas décadas de 1960 e 1970.  

Era uma tarde quente de novembro do ano de 2013. Ainda no elevador eu 

tentava imaginar como seria o encontro com aquela lenda viva sergipana. Lembrei-me 

de Maria Helena Cruz, minha professora do Programa de Pós-Graduação em 

Educação/PPGED/, da Universidade Federal de Sergipe/UFS: “Você não pode deixar de 

conversar com José Carlos Teixeira, ele é muito importante para a sua pesquisa”, 

segredou-me com seu charme peculiar, quando da minha qualificação. Sorri, em 

segredo, pela sua recomendação e apreço ao filho de Dona Alda Mesquita Teixeira.  

                                                           
78 TEIXEIRA, José Carlos Mesquita. Nesta tese, a autora se referirá ao administrador e político através 
dos nomes: Zé Carlos ou Zé Carlos Teixeira. Entrevista concedida à autora em 22.11.2013.   
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Toquei a campainha e uma moça me abriu a porta, ao mesmo tempo em que ele, 

curiosamente, projetava seu peito à frente, para ter uma melhor visão da visita. Mandou-

me aproximar, enquanto permanecia sentado em um confortável sofá, vestido de 

maneira elegante e rapidamente trazendo as pernas cruzadas, ansioso para iniciar uma 

boa prosa.  

Percebi que ele, de fato, me esperava, ao abrir um sorriso fraterno e orientar a 

sua funcionária que estava em companhia de uma professora que tinha vindo da Bahia 

para uma conversa sobre o teatro sergipano: “Providencie umas coisinhas gostosas para 

ela, um suquinho de mangaba, essas coisas que você sabe como fazer” (TEIXEIRA, 

2013). 

. Entendi que aquele gesto simbolizava meu alvará em seu território privado e 

afirmava o seu gosto sergipano pela receptividade e boa conversa em seu espaço de 

propriedade domiciliar. 

Por um instante, o silêncio tomou conta daquele ambiente e de nós dois. Quantos 

sentimentos atravessaram aqueles breves momentos?! É esquisito quando nos 

apercebemos assim, ao lado de alguém que até então não conhecíamos e nem ao menos 

tivéramos acesso ao seu ambiente particular. Como numa panorâmica cinematográfica, 

olhei em volta e observei seus objetos familiares, seu espaço de vida, um pouco da sua 

história pessoal. Vi-me sentada ao seu lado, um mito para a história do teatro sergipano 

e, inexplicavelmente, fui tomada de ternura por ele e pelo instante que o tempo 

poeticamente nos ofereceu. 

Tive quase certeza de que a minha presença na sua casa lhe trouxera alguma 

alegria e mobilização; naquela aridez da sua velhice, trouxe-me a lembrança de meu pai, 

Ricardo Benevides Azevedo, que também adorava uma boa conversa, sobretudo sobre 

política. No caso de Teixeira, a história política sergipana conta sua habilidosa 

articulação em diversas bases partidárias e projetos políticos. 

Nascido em 06 de maio de 1936, muito cedo se interessou pela política, tendo 

sido, imediatamente, capturado pela sua engrenagem e, em 1962, se elege como 

deputado federal pelo Partido Social Democrático/PSD, sendo um dos poucos membros 

da legenda a fazer oposição ao Regime Militar de 1964. Teixeira foi um dos fundadores 

e primeiro presidente do Movimento Democrático Brasileiro/MDB sergipano, entre os 

anos de 1966 e 1975 (Cf. Barreto, 2002, p. 84). Reeleito em 1966 e sem sucesso 
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parlamentar nas eleições de 1970, atuou como membro do Conselho Nacional de 

Telecomunicações/CONTEL, vindo a lograr, mais uma vez, o êxito parlamentar federal 

em 1974.  

Posteriormente, foi vice-presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas do 

Estado de Sergipe, no período de 1974-1976, presidente do Instituto de Previdência dos 

Congressistas/IPC, de 1977 a 1978. Para sua surpresa, em 1978, foi derrotado 

por Passos Porto, da Aliança Renovadora Nacional/ARENA, a uma vaga para o senado; 

foi diretor da Federação das Indústrias do Distrito Federal/FIBRA, de 1979 à 1982. 

Contudo, em 1982 conquistou seu quarto mandato de deputado federal. Nos 

últimos instantes do governo militar, durante o período de 30 de maio de 1985 e até 1º 

de janeiro de 1986, assumiu, por um mandato-tampão, a prefeitura de Aracaju, nomeado 

que foi pelo Governador João Alves Filho, ousando novidades. Conforme Risério, “na 

formação do seu secretariado entraram pessoas de esquerda e, de um modo geral, 

pessoas que fizeram oposição ao regime militar e aos governos estaduais nascidos deste 

regime” (RISÉRIO, 2010, p. 577).   

Teixeira conta que ao final desse mandato transmitiu o cargo ao seu 

correligionário Jackson Barreto, o primeiro prefeito da cidade eleito pelo voto popular 

após vinte anos, a quem se refere como um cidadão sergipano que ele apoiou 

consideravelmente na  inserção da sua trajetória política. 

Nas eleições de 15 de novembro de 1986, sofreu uma grande decepção política, 

uma vez que entre os vinte e três candidatos brasileiros a governador pelo PMDB, foi o 

único que não obteve sucesso nas eleições, em consequência de os 

sergipanos elegerem Antônio Carlos Valadares, do Partido da Frente Liberal/PFL. 

O político ainda foi nomeado Diretor de Captação da Caixa Econômica Federal, 

entre os anos de 1987 a 1989, pelo presidente José Sarney e, em 1990, foi eleito vice-

governador de Sergipe na chapa que reconduziu João Alves Filho ao governo. 

De todo modo, o entusiasmo astuto persiste e, ainda hoje, Teixeira me põe a par 

da situação política sergipana, confidenciando-me seus palpites, afetos e desafetos.  Sua 

voz é potente, clara, precisa, porém quase sussurrada, em algum instante, quase incisiva, 

para evidenciar e dar ênfase a determinados temas e fatos, características de eloquente 

orador. Essas qualidades, portanto, irão permear toda a trajetória de vida e as relações 

sociais que este homem imprimiu ao seu nome e à cultura sergipana. 
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Agradeci-lhe por me receber em sua casa e ele me revidou dizendo: “Não sei o 

seu tempo, professora, mas o meu tempo é de vagabundo”. Sorrimos, apenas sorrimos. 

Seu humor me encantava e, humanamente, nos aproximava no sentimento e gosto pelo 

diálogo. Então, tomei o delicioso suco de mangaba, enquanto ele me falava da tradição 

sergipana no cultivo e apreciação da fruta. A conversa fluía como se fôssemos velhos 

amigos. De súbito, chamei-lhe de Zé Carlos e desse modo prossegui em nossa 

entrevista. Foi assim que eu o vi, cara a cara, um homem vigoroso, refinado, culto, 

espirituoso, delicado, e incrivelmente sedutor, no alto dos seus quase oitenta anos. 

Falou-me do imenso amor ao pai, Oviêdo Teixeira, que o batizou na cidade de 

Itabaiana, SE, apesar de ele ter nascido em Aracaju, porque, “o barrismo do meu pai era 

de tal grandeza que ele saiu um dia aqui e disse pra minha mãe: ‘olhe Aldinha, eu vou a 

Itabaiana registrar José Carlos como filho daquela terra’ (TEIXEIRA, 2013), relembra 

comovido e honrado pela amorosa atitude paterna.  

De fato, o pai foi uma referência marcante em sua vida, porque, embora com 

formação nos cursos de Técnico em Contabilidade na Escola Técnica de 

Comércio Tobias Barreto e em Administração de Empresas, foi com o pai que, logo 

cedo, soube valorizar a educação informal que o genitor lhe ensinou, uma vez que esse 

tinha a habilidade de negociar em diversos ramos comerciais sergipanos. Tendo se 

iniciando no universo do trabalho ainda aos 09 anos, na Casa Mesquita, em Itabaiana, 

posteriormente, o pai veio a assentar banca de tecidos nas feiras livres do antigo Saco do 

Ribeiro, hoje a cidade de Ribeirópolis (BARRETO, 2002, p.83).  

O tempo, porém, foi generoso com tamanha dedicação e Oviêdo Teixeira, irmão 

do Deputado Sílvio Teixeira, tornou-se um dos maiores empresários sergipanos e, por 

influência do próprio José Carlos, seu filho, envolveu-se com a política sergipana, vindo 

a ser deputado estadual pelo Movimento Democrático Brasileiro/MDB, no período de 

1975- 1979, depois de ter insucesso em duas tentativas ao Senado, em 1966 e 1970, 

respectivamente. (BARRETO, 2002, p. 83-84). 

Definitivamente, José Carlos Teixeira é movido a paixões. Isso é óbvio em sua 

narrativa, especialmente quando narra suas lembranças da infância e da formação 

artístico-cultural, sempre permeada por essas significativas experiências. 

 
Eu me aproximei do teatro cedo. Eu estudava numa escola que era o 
Educandário Menino Jesus que me permitiu ter a felicidade de 
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conviver com professoras que se preocupavam em valorizar as ações 
artísticas. Então, eram ações exatamente no campo das artes. Foi a 
partir daí que eu me apaixonei pelo teatro. O colégio não existe mais, 
ficava na Rua Maruim, entre a Rua Lagarto e a Rua Arauá. Eu morava 
na Rua Pacatuba. Eu saía cedo e ia caminhando até a escola. Em 1946 
Aracaju era uma cidade gostosa de morar, Aracaju era uma coisa 
muito gostosa (TEIXIERA, 2013).  
 
 

O amor que devota à música vem desses primórdios, “A música é a minha vida” 

(TEIXEIRA, 2013), denuncia com olhos ardorosos, indicando que, em frente a sua 

residência, havia uma casa em que morava uma família cujas filhas estudavam música e 

essa experiência sonora permeou seu imaginário artístico e lhe marcou a sensibilidade 

auditiva. Desde então, tornou-se um apaixonado pela música e por toda a vida sempre 

esteve às voltas com a música, me confidencia com satisfação, acrescentando ainda que 

outra experiência marcou-lhe a vida. “Foi quando um grande amigo, ao voltar da 

Suécia, trouxe-me novidades do mundo e eu embevecido desejei conhecer mais 

profundamente as coisas do mundo” (TEIXEIRA, 2013).  

 Sua curiosidade pelo conhecimento artístico e a cultura, sobretudo do seu estado 

é sempre um tema lembrado com muita alegria e entusiasmo, especialmente quando se 

recorda do médico Felte Bezerra, “filho de um grande professor de Aracaju” 

(TEIXEIRA, 2013), destaca, sinalizando ainda que 

 
Professor Felte tinha um prestígio muito grande na sociedade 
aracajuana. Ele dirigia uma casa bancária chamada Resende Mendes e 
criou a Sociedade de Cultura Artística de Sergipe/SCAS e então 
promoveu a SCAS de forma brilhante, que foi exatamente atrair 
formação para ela. Chamou o sobrinho, Luís Carlos Resende, para 
administrar os eventos, que inicialmente eram apenas musicais. Era 
ele quem escolhia as apresentações. Depois é que vieram as peças 
teatrais, sob a gestão do Professor João Costa. As passagens para 
transportar os artistas, eles arranjavam lá, anunciavam, diziam que 
precisavam de ajuda e realizavam os eventos. Os artistas se 
hospedavam no Hotel Marozzi. Mas, sobreveio um drama familiar 
com a família Felte e ele veio a falecer (TEIXEIRA, 2013).  

 

Teixeira foi presidente da Sociedade de Cultura Artística de Sergipe/SCAS, de 

1958 à 1966, mas nas duas décadas que se seguiram sempre esteve junto à 

administração. É fato que nos primeiros anos de sua existência a associação teve um 

papel de grande relevância para a visibilidade do teatro sergipano, embora inicialmente 

contemplasse apenas espetáculos musicais. “O precedente para o teatro foi aberto a 
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partir do patrocínio ao Teatro de Amadores de Maceió, que apresentou a peça 

Massacre, de Emmanuel Roblès, com direção do pernambucano Alfredo de Oliveira” 

(REVISTA ARACAJU MAGAZINE. Maio de 1999, p. s/n). 

Sob o comando de João Costa, ator, diretor e dramaturgo sergipano, a SCAS 

mantinha o grupo de Teatro de Cultura Artística/TECA, que teve como primeiro diretor 

cênico Mário Sérgio Galvão Bueno. Em 1967 João Costa dirigiu a emblemática 

montagem teatral Recital Sem Opus, com texto dele e tendo no elenco, além do próprio, 

também Luiz Antonio Barreto, João Augusto Gama, Orlando Vieira, Chico Varela e 

Joaquim Filho. Mas a SCAS também patrocinou diversos espetáculos locais e nacionais 

durantes as edições do Festival de Artes de São Cristovão/FASC. 

Durante nossa conversa, especialmente sobre a SCAS, suas expressões se 

transformavam, como que revivendo tantas histórias que fazem parte da sua memória. 

Por vezes, se iluminando em sorrisos de alegria, ao lembrar-se de momentos 

interessantes e marcantes, de preferência referentes à música, ao teatro e a política. Em 

outros momentos, demonstrava tristeza e saudade, principalmente quando se recordava 

de amigos que já faleceram, notadamente do Prof. João Costa, especial memória que lhe 

trouxe lágrimas aos olhos: “Foi horrível perder meu amigo, ele sofreu muito e ele não 

merecia isso” (TEIXEIRA, 2013), sussurrou emocionado, me confidenciando ainda que, 

ao lado de Alberto Carvalho, João Costa foi o amigo intelectual de todas as horas. Foi 

com ele inclusive que participou, como ator, de peças promovidas pela SCAS.  

Teixeira conta que o amigo, também Juiz do Trabalho e professor da 

Universidade Federal de Sergipe, era um profundo conhecedor da arte dramática, da arte 

teatral: “Quando João saiu do circuito teatral, eu também me afastei. Ele ficou doente e 

não tinha quem tomasse conta da SCAS” (TEIXEIRA, 2013), acrescentando ainda que 

“a viúva, Zoé Costa, está aí, minha amiga, faço questão de visitá-la. Eu sinto muito, 

sinto profundamente, sinto muito” (TEIXEIRA, 2013). 

Ressalta que ainda tem um grande amigo, na Colina do Santo Antonio, o Prof. 

Joaquim, aposentado da antiga Escola Técnica Federal de Sergipe, e ator do Grupo 

Teatral da SCAS, e quando eu lhe informo que estive com ele na manhã do dia anterior, 

ele se alegra e já faz a produção turística e cultural para um tour aracajuano, uma 

habilidade revelada por todo o tempo que estivemos juntos. 
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Você esteve com Joaquim Filho?! Nós precisamos ir lá. Quero 
combinar com você. Você vem aqui para casa. Vou chamar o 
motorista. Primeiro, vamos à casa de Jóe Costa, você precisa conhecer 
a biblioteca de João Costa, você vai gostar muito. Eu vou lhe 
mostrar uma biblioteca formidável. Depois, vamos a Colina de 
Santo Antonio visitar o Prof. Joaquim (TEIXEIRA, 2013).  

 

 Animado e festivo, apontou para a estante e me informou que ali havia uma 

pequena amostra de CDs e DVDs de sua coleção de música erudita: “Estou trazendo 

tudo do apartamento de Salvador, tudo, tudo, tudo...” (TEIXEIRA, 2013), deixando no 

ar uma necessidade de concentrar suas lembranças perto de si.  Levantou-se, de súbito e, 

indo à estante da sala, tomou duas obras de arte, o DVD do quarteto de cordas, 

“Quaternaglia” – uma produção do Itaú Cultural e o documentário “Dom Luciano 

Duarte: Um homem que transformou Sergipe” – uma produção do governo de Sergipe, 

sob a direção de Jaime Costa Filho.  

Estendeu-me os objetos amorosamente, com a alegria de efetivamente socializar 

aquele conhecimento: “Você vai levar e assistir, depois volte para conversarmos sobre 

as obras e música erudita. Você, agora, não precisa mais telefonar para aparecer aqui em 

casa. Apareça quando quiser” (TEIXEIRA, 2013).  Sorri para além da lembrança do 

parentesco entre Dom Luciano José Cabral Duarte e Mário Cabral, primos que eram 

(MEDINA, 2010, p. 87). 

E tudo isso porque me lembrei de Cabral, como cronista do Jornal baiano A 

TARDE, de propriedade da família Simões, oriundos de minha cidade natal, Itiúba, 

Bahia. E ainda da sua relação com o Governador Antonio Balbino, que o convidou para 

participar da Comissão de Cultura Artística e Teatral do Estado da Bahia, que cuidaria 

dos trabalhos de instalação do Teatro Castro Alves/TCA, obra prevista “para ficar 

pronta e ser inaugurado em 2 de julho de 1959” (MEDINA, 2010, p. 343).  

Contudo, apesar do sucesso do empreendimento ter sido entregue oficialmente 

“ao Governo do Estado em 2 de julho de 1958, data em que se comemora a 

Independência da Bahia, e aberto à visitação pública”, (MEDINA, 2010, p. 247) o TCA 

foi quase que totalmente incendiado, restando apenas a Concha Acústica. Naqueles 

especiais finais dos anos de 1950, em que se falava na Avant-garde baiana, quando 

Salvador viveu anos de significativas transformações culturais. O teatro foi de fato 
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reinaugurado em 04 de março de 1967 (MEDINA, 2010, p. 249) e essa memória faz 

parte dos anais da história teatral e da cultura produzida em Salvador.  

Recordei-me de tudo isso especialmente porque, observadora que fui da cultura 

soteropolitana, quando ali cheguei em 1977, vinda da minha terra natal e fui estudar no 

Instituto de Educação Isaías Alves/ICEIA, sempre ouvi falar desses fatos e da ressaca 

que a cidade sofreu com o abortamento da grande casa de espetáculos.  

Por outro lado, a Bahia sempre recebeu sergipanos de grande valor cultural, tais 

como José Calasans, Nélson de Araújo, Jenner Augusto, Carlos Cunha e, obviamente, 

José Carlos Teixeira, que habitaram e viveram essa cultura. Sorri pela sabedoria de 

Teixeira, ao pretender enlaçar-me em sua amizade e universo simbólico, sorri pela 

mobilização que a sua estante me causou. 

O silêncio se instalou naquela sala, enquanto ele procurava obras de arte para me 

mostrar. A estante tornou-se um objetivo comum. Ele, concentrado em suas lembranças, 

e eu, à cata de novidades. Percebi o livro Geografia da Fome, de Josué de Castro, e lhe 

perguntei se o conheceu: “Siiiiiiiim, meus amigos de Pernambuco me apresentaram” 

(TEIXEIRA, 2013). Interessante, pensei. 

Mostrou-me CDs de Tchaikovsky e Chopin, seus preferidos e ainda de Villa 

Lobos. Reafirmou-me que adora música (“É a minha vida interior”) e que prefere os 

eruditos, porém, eventualmente ouve música popular brasileira. Indaguei-lhe se gostava 

de Jacó do Bandolim e, ele entusiamado exultou: “Claaaaaaaaaaaro”. Quando lhe 

interroguei sobre Jacó do Bandolim, ele exclamou: “Trouxe vaaaaaárias vezes para 

Aracaju, pela SCAS. Ele ficava aqui em minha casa, por uma semana, era 

meeeeeeeeeeeu amigo”. 

Não falamos de dificuldades, doenças ou tristezas. Naquele momento mágico, a 

arte era o nosso tema e eu não senti que tantos anos nos separavam, não senti o tempo 

passar, senti gratidão em tê-lo perto de mim naquela tarde aracajuana. Aquele cidadão 

foi responsável pela viabilidade de inúmeros eventos artísticos em Aracaju e eu estava a 

escrever seu nome nessa história de formação teatral na terra dos cajus.  

Despedi-me. Ele acompanhou-me ao elevador e desceu ao playground. O táxi 

chegou e ele, aproximando-se do motorista, alertou: “Leve a professora em Laranjeiras, 

ela vai para a faculdade de teatro” e para mim: “Se você tivesse me avisado que após 
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nossa conversa você iria trabalhar em Laranjeiras, eu teria providenciado o motorista 

para lhe levar” (TEIXEIRA, 2013). Sorri outra vez. Esse Zé Carlos não é mole, pensei.  

Acenei-lhe um adeus de dentro do carro de aluguel e olhei o tempo em meu 

relógio, ele marcava dezesseis horas. Eu estava tranquila, alegre e com saudade de Zé 

Carlos, de suas memórias, sua existência e do suco de mangaba que experimentei em 

sua residência. Eu estava em Sergipe, o território brasileiro que concebeu a especial 

existência de João Ribeiro, Sílvio Romero, Tobias Barreto, Nélson de Araújo, José 

Calasans, Jenner Augusto, Mário Jorge, João Costa, Barrinhos, José Carlos Reis, Luís 

Antonio Barreto, Bosco Seabra, Mariano Antonio, Bosco Scaffs, Araripe Coutinho, 

Clemilda, Rogério e de muitos outros que por essa terra passaram e deixaram suas 

marcas na história cultural sergipana. Lembranças são memórias e elas nos fazem 

compreender um mundo que caminha entre palavras, discursos, narrativas e esperanças 

de compreensão, mas o tempo não para, Zé Carlos, não para não, não para.  

Conhecer José Carlos Teixeira me fez compreender a sua importância no cenário 

sócio-político-cultural de Aracaju, a qual o fez imprimir uma marca de poder e 

estratégia política e cultural na memória da cidade, em especial na formação teatral 

sergipana, meu objeto de estudo. Sua liderança à frente da SCAS proporcionou a 

apresentação de extraordinários espetáculos artísticos, sobretudo musicais, de diversas 

localidades, inclusive internacionais, como foi o caso de orquestras e balés russos, por 

exemplo.  

Pensar em sua presença é aproximar-me especialmente da cultura da cidade de 

Aracaju, das mediações culturais que ele exerceu na sociedade aracajuana. Seguramente 

uma cultura de elite, mas uma cultura aracajuana que, independentemente da qual classe 

social pertenceu, traz uma memória de grande relevância para a formação cultural numa 

cidade ainda muito pequena, como era Aracaju na década de 1960. 

Suas atividades administrativas, principalmente no espaço da Sociedade de 

Cultura Artística de Sergipe/SCAS, sempre promoveram arte ao seu redor, sobretudo no 

período em que esteve na ativa e fez circular arte na cena sergipana. Isso, quando, em 

Aracaju, a SCAS era um dos principais espaços de sociabilidade, principalmente em 

espetáculos musicais e, posteriormente, abrindo as suas portas para o teatro produzido 

tanto em terras sergipanas quanto os espetáculos oriundos de outros estados e até outros 

países. 
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Na capital de Sergipe, muitos chegam a identificá-lo como uma espécie de 

“mecenas” da arte teatral. Num certo sentido, isso é possível, pois que ele, oriundo 

dessa referida elite social, não se furtou ao deleite de apreciar a arte erudita, 

especialmente a linguagem artística da música, sua paixão. Mas, “cada um de nós tem 

uma história que é, ao mesmo tempo, uma história social e uma história singular”, 

assinala CHARLOT (2013, p. 165) concluindo que “cada um de nós tem uma forma 

singular de viver sua posição social. Temos uma posição social objetiva, mas também 

uma posição social subjetiva” (CHARLOT 2013, p. 165). A problemática é 

descobrirmos o que cada um vai fazer, subjetivamente, da sua posição objetiva.   

Em nosso caso, Teixeira é um homem apaixonado pelo prazer estético que, ao se 

aliar ao Prof. João Costa, um homem das artes, com ênfase na literatura e no teatro, 

forma uma parceria de dois empreendedores culturais, criadores inclusive do Grupo de 

Teatro de Cultura Artística/TECA. Os dois vieram a se tornar grandes amigos, até a 

morte de João Costa, quando se afastou do cenário artístico.   

Por isso, foi especialmente interessante encontrá-lo e tê-lo perto de mim, mesmo 

que por apenas uma tarde de boa conversa, sobretudo por ser possível apreender a sua 

maneira de acolher e provocar ideias. Em sua narrativa, Teixeira não se refere 

exatamente a como ele aprendeu a fazer teatro, que é a minha pergunta balizadora nessa 

pesquisa. Embora sua experiência como ator tenha sido breve e ele nem se interesse 

tanto em discorrer sobre essa passagem, sua existência é parte viva do contexto da 

formação teatral que se deu entre as décadas de 1960 e 1990, períodos que também 

investigo, quando ele viabilizou diversos eventos artísticos através da SCAS, sob sua 

direção. 

Tal fato importa e muito, já que contextualiza a formação teatral em Aracaju, e 

dimensiona uma realidade que eu não vivi, mas que eu sinto no discurso de diversos 

entrevistados, mesmo que alguns, que politicamente tenham se constituído sujeitos do 

teatro em outra dimensão socioeconômica, admitam que Teixeira tenha relevância na 

trajetória teatral sergipana. 

A sua memória me conduz a outras memórias, a outras redes de relações 

culturais, em Aracaju, e inclusive entre Aracaju e Salvador, por exemplo, onde Teixeira 

manteve residência por muitos anos, além da capital sergipana. Por isso, em meio a 

nossa conversa, outras presenças são evocadas e comentadas, porque há ligações 
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simbólicas entre esses sujeitos da pesquisa. É preciso registrar essas memórias orais, 

pois que elas são processos de formação e precisam existir enquanto documento 

assentado.  

O gosto pela tentativa de fidelidade às narrativas e aos assentamentos históricos, 

em especial a respeito das formações artísticas dos sujeitos em questão, se afirma na 

relevância dada aos fatos vivenciados durante as entrevistas porque, por mais que elas 

se constituam apenas um encontro de perguntas e respostas, eu, em verdade, penetrei na 

intimidade de pessoas que, em muitos casos, não conhecia até então. Em poucas horas, 

nós tínhamos uma intimidade que só a experiência prática da entrevista pode causar. O 

assunto sobretudo. Isso é muito interessante. A nossa existência parece ganhar um 

sentido além de nós, porque é fundamental sempre refletirmos sobre “como pensamos” 

o mundo e como se deu a nossa formação teatral.  

 Por conta dessas sensações, fui conduzida à intimidade dos entrevistados, 

como se afirmando uma agenciadora de um tempo sergipano que não vivi, mas que 

identifiquei de maneira familiar, ao perceber na minha própria memória esses sujeitos 

que, em muitos momentos, me capturam poeticamente e me abastecem de emoções, 

inclusive familiares. Há muitas maneiras de aprendermos coisas. Conviver com 

Teixeira, mesmo que por alguns instantes, me faz um pouco sergipana e mais brasileira, 

principalmente porque a marca dessa história cultural sergipana também me constitui 

como sujeito de um tempo vivido, apreciado, compartilhado.    
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5.2: A PRODUÇÃO TEATRAL QUE NOS ANTECEDE E A PRESENÇA DO 

PROFESSOR JOÃO COSTA NO CONTEXTO TEATRAL DE ARACAJU 

 

 

 
Não há mais tempo de esperar pelas bromélias. 

deixo-te a semente. 
não é sensato celebrar tristezas. 

deixo-te o passado. 
impossível ver crescer frutos do ventre 

confio-te o futuro. 
 

Vai... 
quando for noite, haverá estrelas 

se não houver, acenderás fogueiras. 
 

Vai... 
quando sedento, beberás da fonte 

sem fonte, beijarás a boca 
que aplacará tua sede. 

 
Vai... 

não há tempo para bilhetes. 
deixo-te um sorriso e os livros que não li. 

 
vai...antes, apenas deixa-me uma canção 

baixinho, muito baixinho, quase um sussurro... 
não estaremos sós. 

 
se por acaso chegar-te a saudade, 

planta uma semente, acende uma fogueira, 
ouça uma canção, sinta o cheiro do mar, 

inspire o passado, expire o futuro. 
 

depois, deixa tudo seguir com o vento. 
 
. 

Aila Magalhães, 2005 
 
 
 
 

Aqui caberia uma imersão na memória cultural aracajuana dos tempos idos, quer 

seja pela metodologia da história oral que priorizo nessa pesquisa e, portanto, me faz 

curiosa a respeito desse contexto de formação cultural, quer seja com base na 

apropriação da história documental e, de toda maneira, objetivando o trânsito de 
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informações de variadas fontes que possam contribuir para a ressignificação das 

histórias de formações culturais e teatrais em Aracaju. 

 Assim, tomando como base a Aracaju cultural da década de 1940, aquela que 

abrigava os bares Apolo e Ponto Chic, ponto de encontro dos intelectuais da época, 

tomamos as memórias Mário Cabral, cronista sergipano, que recorda de uma bucólica 

Aracaju, ainda pequena e provinciana, mas que 

 

Possuía, no entanto, um intenso movimento artístico e literário. 
Reuniões. Encontros. Debates. Ora nos colégios, ora nas residências, 
ora nos cafés Central e Ponto Chic. Jornais, Revistas. Conferências. 
Eram cultivados os corais, o balé clássico e o canto lírico. Havia um 
Centro de Cultura, ativo e operante. Uma palestra, por semana, em 
casa de cada associado. A Academia Sergipana de Letras era muito 
frequentada, em reuniões festivas, quando da posse de um novo 
acadêmico (CABRAL, 1995. p. 189). 
 
 

No tempo que circulavam pela cidade  

 

As revistas Renovação, Alvorada e Renascença e, ainda os jornais 
Correio de Aracaju, Sergipe Jornal, Diário de Sergipe, A Cruzada e o 
Nordeste, o Cinema Rio Branco, de Juca Barreto, acolhia, 
regularmente, no seu pequeno palco, os melhores conjuntos teatrais do 
Brasil. Por lá passaram, entre outras, as figuras de Jaime Costa, Alma 
Flora, Eva Tudor, Renato Viana, Itála Fausta, Joracy Camargo, 
Procópio Ferreira e Vicente Celestino. Lá esteve também, Bidu Saião. 
A cidade fervilhava, ainda, na doçura dos saraus musicais ou nos 
famosos jornais – falados. A sociedade comparecia, discutia, aplaudia, 
comentava. Criava os seus ídolos. As festas, em casas particulares, 
eram constantes. E, em todas elas, havia um intervalo para um instante 
de arte: um número de canto, de música ou de declamação. E o que é 
surpreendente, talvez, para os dias de hoje: todos gostavam e 
aplaudiam. E, mais do que isso, reclamavam com ansiedade aquele 
momento de doce encantamento (CABRAL, 1995, p. 189-190). 
 
 

A produção teatral na Aracaju dos anos de 1940 pode ser observada no espaço 

do Cine-Teatro Rio Branco com a apresentação da comédia intitulada O Crime de 

Libório, conforme pesquisa de Sueli Carvalho, no artigo O Teatro Sergipano. 1º Ato. 

Breve relato sobre a história da produção teatral de Sergipe (Aracaju Magazine. Maio 

de 1999, p. s/n), inclusive com preciosos depoimentos do professor João Costa, em 

quem ela se ampara historicamente para entender esse passado teatral.   
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Costa faz uma trajetória história do estado, desde a província de Sergipe, 

considerando a fertilidade de sua dramaturgia, citando dentre outros, as contribuições 

dos dramaturgos Constantino José Gomes de Souza; Maurício de Azevedo, conhecido 

como Brício Cardoso; Álvaro Teles e João Esteves de Silveira.  

Por meio desses valiosos registros e regressando a um passado aí pelos anos de 

1800 vamos conhecer, além disso, as pessoas que construíram as produções 

dramatúrgicas nas cidades do interior sergipano, tais como: José Francisco Martins Pena 

Júnior, Ismael Pereira Leite, Cipriano Correia Duarte e Joaquim da Silveira Carvalho, 

em São Cristovão; José Leandro Martins Soares, em Pacatuba; Pedro Calazans, em 

Santa Luzia do Itanhy; Teotônio Félix da Costa, em Propriá e, Tito Lívio e Silva Bastos, 

em Laranjeiras. É apropriado lembrar que ainda 

 

Nos idos de 1910, o teatro de Laranjeiras passou a contar com as 
importantes contribuições das professoras Zizinha Guimarães, 
Humbertina Melo e Edith Vinhas, responsáveis pela formação de 
muitos grupos e coordenação de diversos espetáculos encenados 
naquele município. Em Laranjeiras, houve o registro, inclusive da 
prática de teatro profissional, através do trabalho realizado pela 
Companhia Clodomir Silva, em 1940, que montou peças 
argumentadas pelo notável Tobias Barreto (REVISTA ARACAJU 
MAGAZINE, maio de 1999, p. s/n). 
 
 

Medina (2010) traz a possibilidade de que, além das cidades do interior de 

Sergipe já citadas, ainda podemos considerar outras que registraram suas presenças no 

cenário cultural do estado, tais como 

 

Capela, Estância, Boquim, Itabaianinha, Riachão do Dantas e 
certamente muitas outras, tinham como prática cultural a apresentação 
de dramas. Nos idos de 1906, Epifânio Dória criou, em Boquim, um 
clube literário, uma banda de música e os chamados dramas 
beneficentes. Na década de 1950, na mesma cidade, Maria Fonseca 
organizava também esses festivais beneficentes, como o atesta a 
professora Lydia Fontes, sobrinha de Hermes Fontes, uma das atrizes, 
hoje lúcida e feliz aos 83 anos (MEDINA, 2010, p. 98-99). 

  

De toda maneira, conforme Sueli Carvalho (1999), a década de 1950 que viu 

nascer as escolas superiores de ensino, tais como a Escola de Química, a Faculdade de 

Ciências Econômicas, de Direito e Filosofia, ainda conheceu a revista musicada Tapete 

Mágico, grande sucesso cênico apresentado pelas senhoras Neide Mesquita e Nilita 
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Rodrigues, com o auxílio de Heitor Teles, que era músico e cenógrafo. Posteriormente, 

ocorreram as apresentações de espetáculos, tais como Ritmos e Bailados e Roteiro de 

Estrelas, com a direção do Prof. João Costa que, nos anos de 1960, cursou Letras 

Neolatinas, na Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe e foi docente fundador da 

Universidade Federal de Sergipe/UFS, particularmente da área de letras.  

O sergipano José Araújo Filho lembra que João Costa era um homem exigente, 

brincalhão, irônico e devotado ao ofício docente. Participou ativamente do Programa de 

Qualificação Docente – PQD, que a UFS e a Secretaria de Estado da Educação, sob a 

direção do historiador Luiz Antonio Barreto. O PQD oferecia cursos de licenciatura aos 

municípios, que anteriormente só tinham o curso de magistério.  

A docência foi um ambiente propício ao gosto do Profº João Costa, de origem 

culta e erudita e também um apaixonado pelas aventuras das viagens de trabalho (e 

lazer) nas cidades-sede dos polos, especialmente pelos simples prazeres da vida, tais 

como comer uma jaca doce no município de Sabinópolis, parada obrigatória antes de 

seguir em direção a Nossa Senhora das Dores, onde ambos os professores saboreavam 

um café da manhã sertanejo, no Hotel Glória.  

 

 
Viajar com João era unir o trabalho, o lazer, a música, o aprender e, 
talvez, para a surpresa do leitor, a gula. Fazia questão de deslocar-se 
no próprio carro e dar carona aos colegas e alunos. Entretínhamos 
conversas de assunto vário, que variado era seu campo de interesse: 
arte, música, línguas, filologia (grande elo entre nós dois), fatos do 
dia-a-dia, a UFS, a docência. Seletivo quanto à música, fazia-nos 
ouvir os eruditos. Bach, Beethoven, Haendeal, Vivaldi, Mozart, Verdi, 
Dvorák eram seus preferidos. Os compositores populares 
compareciam raras vezes no toca-CD do seu carro. A cada música, um 
momento de erudição. Havia também uma “sessão de piadas”, outro 
instante eem que o ator se revelava. Ia das mais inocentes até as 
fesceninas, como dizia (ARAÚJO FILHO, 2014, p. 29). 
 

 

 Araújo Filho se refere a João Costa como a um ator e credita a sua habilidade 

com as artes e a oratória uma justificativa para a sua presença se colocar além da sala de 

aula. No teatro Costa foi autor, ator e diretor e referência absoluta para a formação 

teatral sergipana. Por isso, aqui ele merece ser rebuscado em sua leitura de mundo. Sueli 

Carvalho sinaliza que Costa afirmava que não se pode falar em teatro sergipano sem 

destacarmos a presença do dramaturgo Paulo Barreto Mesquita, irmão de Juca Barreto e 
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um dos sócios do Cine-Teatro Rio Branco. “Um homem de bom gosto artístico, como o 

foi seu irmão, Juca Barreto, cujo nome se encontra hoje perpetuado no Teatro do Centro 

de Cultura e Arte/CULTART, da UFS. Os dois funcionavam como protetores das 

companhias teatrais que visitavam Aracaju”, (REVISTA ARACAJU MAGAZINE, maio 

de 1999, p. s/n), defende Costa, lembrando ainda do dramaturgo paraibano Severino 

Pessoa Uchôa que teve peças montadas pelo Teatro Universitário de Sergipe/TUS.  

João Costa explica a Carvalho que o TUS “foi formado com o objetivo de fazer 

ressurgir o Teatro de Amadores de Sergipe/TAS, que àquela época estava inativo” 

(REVISTA ARACAJU MAGAZINE, maio de 1999, p. s/n) e apresenta Clodoaldo de Alencar 

Filho como o diretor de suas produções cênicas, entre elas, textos de Tchekov, João 

Costa e Lúcia Benedetti. O TAS foi criado em 1956, tendo no elenco Sodré Júnior, 

Clodoaldo Alencar, João Costa, Mary Matos e Lúcia Viana Ribeiro.  

Interessante conhecer uma memória tão significativa, sobretudo pela visibilidade 

de uma possível formação teatral sergipana que sua fala apresenta. Ele defende que, 

apesar de muitos discordarem dele, nunca foi possível manter um grupo estável de 

teatro em Sergipe, porque todos os grupos tiveram vida efêmera. Em 1999 ele dizia que 

“Atualmente, nós temos a existência de um grupo de teatro de espetáculos populares, 

com teatro de rua, mas a história de qualquer movimento nunca é escrita no presente e 

sim registrando o passado” (REVISTA ARACAJU MAGAZINE, maio de 1999, p. s/n). 

Aqui, ao dialogar com João Costa e suas histórias, percebo a importância do 

cinema, que também em Aracaju teve papel relevante na formação cultural de seu povo. 

Barreto revela que o Cine Vitória já possuía tela panorâmica “Mas, coube ao Cine Rio 

Branco, de Juca Barreto, em 1955, trazer para Aracaju o sistema Cinemascope com o 

filme O Manto Sagrado, apresentando-o no dia 30 de abril para grande plateia” 

(BARRETO. 2002, p. 142). 

O memorialista Mário Cabral entendia o Cinema Rio Branco, que antes de ser 

transformado em Cine-teatro Rio Branco, funcionou como Teatro Carlos Gomes, como um 

espaço que oferecia um pequeno palco, é verdade. Todavia, “a bondade de Juca Barreto 

e a sua existência sempre ligado às coisas da inteligência, era o foco maior da arte, 

constante e variada”. (CABRAL, 1995, p. 197). Suas memórias trazem a lembrança de 

Violeta Andrade, irmã do pianista Clarice Andrade, que “encenava peças, dramas, 

operetas e espetáculos de variedades, com predominâncias, alternativas, da fala, da 
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dança e das músicas, com as crianças, as moças e os rapazes da sociedade de Aracaju” 

(CABRAL, 1995, p. 197-198).  

Prazeroso adentrar nessa seara aracajuana e poder saborear uma alteridade a 

propósito desse povo e dessa cultura. Voyeur que sou, sou conduzida para um tempo 

histórico que existiu além de mim e que me antecede e, ao buscar uma identificação 

com as pistas existenciais de uma trajetória artística, sou portanto uma agenciadora que 

se debruça sobre o tempo. E, de algum modo, recrio um tempo que eu não vivi, mas que 

existiu e me apaixona, então eu exalto esse imaginário e essa energia que, embora 

diluída materialmente, sobrevoa a cidade, me provocando o compromisso do seu 

restauro. Por isso, dou passagem ao que ficou no subterrâneo cultural da trajetória 

histórica dessa Aracaju festiva e guerreira. 

Nesse sentido, corroboro com Cabral quando afirma que percebe o Cinema Rio 

Branco, de fato, como uma “tribuna livre da cidade, desfilavam os poetas, os cantores, 

os oradores, os políticos, em noitadas festivas, com discursos veementes em favor da 

esquerda, da direita e do centro e das ideias democráticas brasileiras” (CABRAL. 1995. 

p. 198). Ele defende a ideia de que o Rio Branco “era o teatro que Aracaju nunca teve, 

malgrado aquele projeto de 1911. Uma terra de ninguém, e, por isso mesmo, uma terra 

de todas as pessoas e de todos os pensamentos libertários” (CABRAL,1995, p.198). 

Transcrevo as suas palavras enquanto sou embalada pela Soul Music de Tim 

Maia, e todas essas sensações estéticas me fazem lembrar as amizades que fiz nessa 

terra dos cajus e me sinto impactada e em conformidade com essas palavras de Cabral. 

Como assim, ele disse isso mesmo “pensamentos libertários”? Incrível, porque sinto 

mesmo essa energia sempre presente em Aracaju, a capital do menor estado brasileiro, 

de certo modo quase provinciano, não obstante uma terra festiva, com um potencial 

criativo absurdo, muitas vezes adormecido num jeito de ser, que não é cosmopolita e 

extraordinariamente sendo, muitas vezes. Como disse Caetano Veloso, na composição 

“Aracaju”. 

 

Céu todo Azul 
Chegar no Brasil por um atalho 
Aracaju 
Terra cajueiro papagaio 
Araçazu 
Moqueca de cação no João do Alho 
Aracaju 
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Voltar ao Brasil por um atalho 
Ser feliz 
O melhor lugar é ser feliz 
O melhor é ser feliz 
Mas 
Onde estou 
Não importa tanto aonde vou 
O melhor é ter amor 
Aracaju 
Cajueiro arara cor de sangue 
Nordeste-Sul 
Centro da cidade bangue-bangue 
Aracaju 
Menos o Sergipe e mais o mangue 
Ser feliz 
O melhor lugar é ser feliz 
O melhor é ser feliz 
Onde estou 
Não importa tanto aonde vou 
O melhor é ter amor 
 (VELOSO, 1979)79 
 

 

Porque o que importa é o diálogo entre as diferenças e as nossas semelhanças, 

afinal que prazer teria em nos debruçarmos sobre um tema o qual não nos seduz, 

artisticamente, culturalmente, politicamente? Importa entendermos de quais maneiras 

podemos evocar figuras significativas, todavia sem necessariamente buscarmos uma 

coerência e sequência histórica dos fatos. A memória, embora deva ser entendida como 

uma análise organizada de fatos ocorridos, também nos resgata livre e libertária, 

povoada sobretudo pelas emoções, até mesmo pontuadas e sempre talvez pela nossa 

infância, nossa pátria referencial, dos poetas, dos loucos, dos artistas e dos filósofos que 

agregamos ao nosso ser planetário.  

Cabral se refere a Aracaju como a terra que ele, ao longo dos seus anos, nunca 

esqueceu: “Toda a minha obra está impregnada do espírito da minha terra e do meu 

povo... Aracaju, até nunca!” (MEDINA. 2010, p. s/n) e por isso a evoca registrando o 

nome dos seus artistas, suas dunas, coqueiros, salinas e cajueiros, dos bairros bucólicos, 

intelectuais e das estórias contadas pelo povo simples de sua terra. Aracaju das mangas 

rosa, da beleza e do encantamento, dos bondes elétricos e das temporadas teatrais, do 

Oratório de Bebé e das antigas festas de São João.   

                                                           

79
  VELOSO, Caetano.  Aracaju. In: Cinema Transcendental, 1979. 
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São “imagens diluídas no tempo e no espaço e cuja história se conhece, 

inclusive, através da tradição, do folclore e da oralidade popular” (CABRAL, 1995, p. 

209), e também dos dramalhões da época, entre os quais podemos citar: O Remoroso 

Vico, encenado no Teatro São José, na Praça Matriz, no tempo que Aracaju aplaudia 

efusivamente os atores, Francisco Santos, Cândida Palácio, Dias Braga, Bidu Sião, Itála 

Ferreira e Tito Schipa.  

Com efeito, ele lembra que Aracaju de então “fazia cultura com seus conjuntos 

teatrais de amadores, como Os Nossos, Jhalf Pran e o Paulistano e seu teatro” 

(CABRAL, 1995, p.197). E destaca, entre os homens que escreviam para as artes 

cênicas, Alfredo Gomes, Raimundo Oliveira, Paulo Barreto, Flora do Prado Maia e José 

Carlos da Costa Faria, acrescendo, ainda Severino Uchôa, com a peça A Chave do 

Paraíso que, na época, fora elogiada por Procópio Ferreira. Seu relato é de grande valor 

cultural, sobretudo, porque traz o registro de um tempo que não está documentado na 

história do teatro sergipano.  

Recorda ainda que a Rádio Difusora e a Rádio Liberdade “lançavam vários 

originais em transmissões de grande sucesso de público” (CABRAL, 1995, p.197) e, 

entre os atores ele destaca a presença de Fernando França, Valdemar Prudente, Grossi 

Missano, Ednaldo Resende e Neide Albuquerque.  

Ao pai, Antonio Cabral, um próspero empresário sergipano, prefeito de Aracaju, 

homem de invulgar gosto estético dedica a histórica lembrança de que, naqueles idos de 

1940, quando Aracaju recebia as companhias de teatro, a cidade tinha no seu pai um 

atuante apreciador das artes. “Frequentemente, patrocinava-as, comprando quase todo o 

espetáculo para presentear os amigos, a família e para promover a animação cultural em 

sua cidade. Era um homem progressista” (MEDINA, 2010, p. 37.)  

De algum modo, isso vale como registro de sua contribuição para a divulgação e 

formação teatral em Aracaju, principalmente porque não podemos mensurar quem 

foram os beneficiados com esse alvará cultural, se apenas uma elite sergipana ou se 

funcionários de seus empreendimentos foram também contemplados, porque não 

sabemos quem faz parte dessa memória, uma vez que nossa pesquisa não se direciona a 

esse foco.  

No entanto, contribuindo para a socialização das dobraduras culturais 

sergipanas, essas memórias revelam que a formação não formal e informal sobre arte, 
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literatura, política e jornalismo, naquele momento, era possível, especialmente com 

figuras respeitadas, entre os quais o poeta José Maria Fontes, a quem Cabral se refere 

“como um homem de talento e da maior dignidade pessoal” (CABRAL, 1995, p. 190) e 

que, ainda segundo ele, ao lado de “Abelardo Romero, muito ficou a dever o 

movimento modernista em terras sergipanas” (CABRAL, 1995, p. 190).  

Além disso, é possível incluir nesse levantamento cultural a presença de Manuel 

Passos: “Muito culto, falava, noite adentro, em uma mesa do Café Central, cercado 

pelos jovens literatos sergipanos, lembrando, com voz trêmula e um vago olhar cansado, 

o vulto imenso de Tobias Barreto, na Cidade do Recife, de quem fora discípulo 

predileto” (CABRAL, 1995, p. 190). E ainda Garcia Rosa: “Professor aposentado do 

Ateneu Pedro II, não saia do seu retiro a nenhum pretexto. Passava o dia deitado em 

uma rede nordestina, lendo, fumando e conversando, sob a sombra amiga de mangueiras 

frondosas com sua voz cheia e arrastada” (CABRAL, 1995, p, 191), procurado que era 

por inúmeros amigos, admiradores e intelectuais sergipanos.  

Entre tantos outros de igual importância para a formação não formal aracajuana, 

contextualiza as presenças de Passos Cabral, “egresso de um grupo literário anterior e 

do qual faziam parte Carlos Fontes e Péricles Barreto. Foi, por certo, a maior, a maior 

cultura humanista de Sergipe, um apaixonado pelas letras e pelas artes” (CABRAL. 

1995. p. 191) e do poeta Artur Fontes, “um socialista romântico, de palavra fácil, rica e 

eloquente” (CABRAL, 1995. p. 191).  

Do mesmo modo, podemos citar Amando Fontes, “deputado, romancista, 

homem de cultura e de pensamento” (CABRAL, 1995, p, 192); Barreto Filho, também 

deputado; Sebrão Sobrinho, “cronista, polemista, pesquisador” (CABRAL, 1995, p. 

193) e Carvalho Neto, “o mais famoso advogado do seu tempo, deputado federal e o 

precursor do direito trabalhista brasileiro” (CABRAL, 1995, p, 193). 

Acontece que essa intelectualidade sergipana era a referência cultural na cidade 

de Aracaju de então, e seguramente fez a história, oficial ou não, do seu pensamento 

cultural, sobretudo porque contribuiu para a construção de uma memória que carece 

desse registro. Com base em um campo de um saber transdisciplinar onde eu possa 

transitar entre a Arte, o Teatro, a Filosofia, a História e a Educação, defendo que a 

formação cultural de um lócus permeia o imaginário de uma população, mesmo que de 

forma indireta e informal. É a memória observada no disse-me-disse das narrativas dos 
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sujeitos que se encontram inseridos no universo teatral em questão, é a oralidade de 

quem viveu, viu ou interferiu no entorno do espaço e no tempo vivido.  

Em se tratando de teatro sergipano, é relevante destacar a presença do Prof. João 

Costa, importante referência da formação teatral em Aracaju, por tudo que representou 

durante sua trajetória artística nessa cidade. Por onde passei, durante a pesquisa de 

campo, todos o reconhecem como um dos pilares da formação teatral em Aracaju. “Foi 

João Costa quem me colocou no teatro, principalmente porque considera Costa um 

homem brilhante, excelente professor, escritor, dramaturgo” (FILHO, 2013), se alegra.  

Suas emocionadas palavras me recordam o encontro com José Carlos Teixeira, 

outro integrante desse grupo de intelectuais e artistas sergipanos, sobretudo dos anos de 

1950 e 1960, quando pretendeu me conduzir à biblioteca particular de João Costa, cuja 

viúva, Zoé Costa, ainda cuida com aquele entusiasmo dos que amam a cultura e a arte.   

Conterrâneo de Cedro de São João, SE e amigo de Costa, Joaquim Filho diz que 

se iniciou no teatro ainda no Colégio Salesiano, quando teve a sensibilidade teatral 

despertada pela ação artístico-pedagógica do Padre Tenório, o qual escrevia e dirigia 

peças infantis para os alunos do colégio. Mas “eram coisinhas leves” (FILHO, 2013), 

rememora com um sorriso lúdico. 

O vínculo mais profissional com o teatro aconteceu na década de 1950, quando 

foi convidado por João Costa a participar da montagem cênica Três de Dez de mil 

novecentos e tanto, que iria se apresentar no Festival de Teatro, em Santos, SP. 

“Antigamente, tinha o ministro Pascoal Carlos Magno que se preocupava com essa 

parte de arte, gostava muito de teatro e viabilizava o Festival de Teatro. Então, ele 

convidava um grupo de cada estado para apresentar seus trabalhos teatrais e nós fomos” 

(FILHO, 2013), conta Joaquim Filho.  

Ele descreve que, em seguida, João Costa montou Recital sem Opus, que em 

1968 se apresentou em outra edição do Festival de Teatro, dessa vez no Rio de Janeiro. 

A montagem, que primava pela literatura era mesmo um roteiro literário constituído de 

poemas e escritos diversos, com ênfase na contextualização daquele momento político, 

entre eles, o Credo Político, de Rui Barbosa, que traz um discurso coerente com aquele 

momento histórico. Era Costa quem geralmente escrevia as peças e dirigia as suas 

encenações. Algumas vezes também interpretava como foi o caso de Recital sem Opus. 

Todavia, o ofício de diretor se expressou em maior número de participações. Seu 
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método de concepção cênica e direção teatral, revelado por Joaquim Filho, mostra o 

processo metodológico do seu ofício artístico, ao expor que  

 

Ele escrevia a peça e dirigia. Quando íamos ensaiar, ele soltava os 
componentes do grupo e nós íamos lendo. Era muita leitura, sem se 
preocupar em decorar. A gente ia lendo e se soltando. Pela voz, pela 
entonação da voz e pelo texto ele definia e distribuía os papéis. E, nas 
leituras, automaticamente, vinha a interpretação e ia se formando o 
grupo. Depois que todos sabiam seus papéis, agora vamos à 
gesticulação. Cada um dava a sua fala e se alguma coisa não ficasse 
do seu agrado ele dizia, “mais entusiasmo”, para deixar a gente mais a 
vontade. Mas, ele marcava as posições. Agora, e tempo para ensaiar? 
Ninguém tinha tempo de ensaiar não. Nós ensaiávamos aos sábados e 
domingos, pela tarde. Quando era necessário, se encontrava depois das 
aulas da noite, depois das 10 horas. Quando a peça estava mais ou 
menos pronta íamos ensaiar no Teatro Atheneu. Era muito sacrifício, 
mas como a gente gostava ia fazendo (FILHO, 2013). 

 

A experiência teatral de Joaquim Filho, além de João Costa, também é 

observada em duas encenações com o Grupo Expressionista, liderado por Clodoaldo 

Alencar e Aglaé Fontes. O Rapto das Cebolinhas, de Maria Clara Machado, com 

direção de Alencar e Eles não usam Black-Tie, de Gianfrancesco Guarnieri, com direção 

de Wilson Maux, montagem que focalizava o movimento sindical. No seu entender, a 

metodologia de Maux era um pouco parecida com a metodologia de João Costa, porque 

“ele distribuía os papéis e dizia “fulano, leia isso e, ao experimentar os textos entre as 

pessoas, ele definia os textos e quem ia interpretar cada texto”, reflete (FILHO, 2013). 

  Para ele, naquela Aracaju, que se seguiu aos anos 1960, houve muitos grupos 

de teatro, “mas, são linhas diferentes de como nós trabalhávamos” (FILHO, 2013), 

explica, indiretamente se referindo aos elementos e atitudes da contracultura que aquela 

juventude que lhe sucedeu, ávida pela descoberta do mundo teatral e as propostas mais 

alternativas, trouxe para a sua geração. De todo modo, a propósito da formação teatral, 

Joaquim Filho considera que é necessário e fundamental.  

 

Gostar de teatro, ter tendência, senão não adianta insistir. Nós não 
tivemos formação teatral, mas observávamos tudo, porque o ator é um 
observador para ver o que ele vai aproveitar. Mas, no palco tem que 
saber o texto senão fica difícil para ele e para o companheiro de cena. 
Tem que ter domínio do texto. É muito difícil fazer teatro, não é fácil 
não (FILHO, 2013). 
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Por isso, também a importância da formação teatral promovida por João Costa, 

tanto pelo saber teórico, como professor do curso de letras, da Universidade Federal de 

Sergipe/UFS quanto pelo dramaturgo, diretor e ator teatral. “Ele era o grande 

intelectual, o grande ator”, se deleita Isaac Galvão80, lembrando ainda que João Costa 

morava em frente ao GBarbosa, na rua Alcides Leite e “o filho dele era meu amigão e 

João Costa era muito legal. Eu gostava muito de livros e ele me emprestava livros, 

porque ele tinha uma biblioteca maravilhosa. Eu pedia os livros emprestados e ele dizia 

“Isaac, cê me devolve?” (GALVÃO, 2013), sorri, afetuosamente. 

Galvão, atualmente presidente da Sociedade de Cultura Artística de 

Sergipe/SCAS, expõe que, inicialmente, o estatuto da SCAS trazia a necessidade de 

desenvolverem-se atividades artísticas, principalmente na área musical. São os anos de 

1960, quando José Carlos Teixeira também deputado federal, um apaixonado pela 

música, se aproxima da SCAS e promove momentos de grande valor artístico e cultural. 

“O acervo fotográfico da SCAS se encontra no Arquivo Municipal de Aracaju” 

(GALVÃO, 2013), sinaliza com interesse histórico.  

Portanto, foi a amizade e a parceria de José Carlos Teixeira com João Costa que 

promoveram a visibilidade da produção teatral no âmbito da SCAS, inclusive fazendo 

surgir o Grupo de Teatro de Cultura Artística/ TECA, que teve em seu elenco Tereza 

Prado, Antonio Leite, Lânia Duarte, Alcival Gomes, Newton Lucas, entre outros. A 

união de Teixeira e Costa se acha inscrita na memória cultural de quase todos os 

depoimentos desta pesquisa realizada entre os anos de 2011 e 2014.   

E como pretendo investigar a memória de uma formação teatral em Aracaju, 

aprecio a possibilidade de uma trajetória de vida social que se constitui em processo 

formativo, inclusive procurando reconhecer as técnicas e práticas teatrais apropriadas 

pelos sujeitos artistas em estudo e a produção de saberes da prática teatral em Aracaju. 

Portanto, quando me refiro a essa produção teatral que nos antecede, contemplo não 

somente esse período, mas sobretudo a presença fundamental do Prof. João Costa no 

contexto teatral de Aracaju. 

Contudo, antes da existência teatral de João Costa, é importante considerar o 

movimento teatral e cultural que o antecede e se dava em Aracaju. Por isso o interesse 
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 GALVÃO, Isaac Enéas. Entrevista concedida a autora em 27.08.2013. 
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na memória aracajuana e na apreciação de fontes de origem documental, articuladas 

com a memória oral que ainda se possa conhecer. O teatro sempre se alimentou de 

observações da própria vida, porque o teatro é uma representação da vida humana. Essa 

ideia justifica a importância de considerarmos a sociedade aracajuana da década de 

1940 e 1950, através do olhar do memorialista Mário Cabral, o qual nos revela locais 

para onde convergia o movimento cultural dos intelectuais de uma cidade ainda pequena 

e provinciana.  

Cabral conta que, além dos encontros nos Cafés Central, Apolo e Ponto Chic, 

havia um vigoroso movimento artístico, embora com destaque para os corais, o balé 

clássico e o canto lírico e literário. O movimento, observado entre os sergipanos, 

aconteciam em diversas reuniões, encontros, debates, palestras e conferências, que 

ocorriam em colégios, residências, onde havia apresentações de canto, de música ou 

declamação, e na Academia Sergipana de Letras.   

Nesse contexto cultural, o Cine-Teatro Rio Branco, de Juca Barreto e Paulo 

Barreto Mesquita, foi o espaço que proporcionou o contato direto com o teatro, 

sergipano ou de outras localidades, uma vez o espaço acolheu várias produções que 

contribuíram para a formação teatral sergipana, embora a cidade ainda cultivasse a 

apresentação dos saraus musicais ou jornais falados. De todo modo, de acordo com as 

memórias de Cabral, a sociedade comparecia, discutia, aplaudia e comentava.   

Ora, essas observações têm muita importância uma vez que elas se constituem 

como um tipo de formação cultural de uma cidade, embora se possa pensar, também, 

que essa cultura provavelmente pode ter sido vivenciada apenas pela elite aracajuana. E, 

que apenas com a chegada da década de 1970, as classes média e média baixa de 

Aracaju tiveram acesso ao universo teatral sergipano, até então conduzido pelo teatro 

produzido pela elite da cidade.Todavia, até os anos de 1970, era a elite sergipana que 

transitava na visibilidade social. Sobre esse aspecto, lembro o artigo O Teatro 

Sergipano. 1º Ato. Breve relato sobre a história da produção teatral de Sergipe, de 

Sueli Carvalho (REVISTA ARACAJU MAGAZINE, maio, 1999, p. s/n), expondo 

depoimentos do professor João Costa, o que considero extraordinário para se entender o 

passado do teatro sergipano. Sem dúvidas, sua fala é balizadora dessa memória, porque 

ela imprime o conhecimento por uma trajetória história do estado. 



274 
 

 

 

 

João Costa inicia sua reflexão tomando como ponto de partida a dramaturgia 

produzida, desde a província de Sergipe, elencando diversas contribuições que julga 

relevantes, para se produzir um documento história sobre a dramaturgia sergipana, à 

medida que sua fala, traz a presença de dramaturgos aracajuanos e de outras cidades do 

estado de Sergipe, tais como São Cristovão, Pacatuba, Santa Luzia do Itanhy, Propriá e 

Laranjeiras. Ainda destaca as localidades de Capela, Estância, Boquim, Itabaianinha e 

Riachão do Dantas, como algumas regiões que tinham como prática cultural a feitura e a 

apresentação de dramas teatrais.  

Em Aracaju não se fala em teatro sem considerar o Teatro de Amadores de 

Sergipe/TAS, criado em 1956, tendo no elenco Sodré Júnior, Clodoaldo Alencar, João 

Costa, Mary Matos e Lúcia Viana Ribeiro, responsáveis por uma sistematização do 

conhecimento teatral que, de maneira não formal, estabeleceram um grupo de estudo 

teatral entre seus pares, com encontros temáticos sobre uma literatura especifica da área. 

Principalmente, porque João Costa, sendo um homem das letras e Clodoaldo Alencar, 

um apaixonado por livros, esses provocavam diversas leituras ao grupo teatral.  

O tempo desta pesquisa não me permitiu o contato pessoal com esses dois 

homens de teatro, importantes referências de formação teatral em Aracaju, todavia, é 

emocionante ouvir as palavras de quem conviveu com eles. É muito curioso observar o 

respeito e companheirismo de José Carlos Teixeira e Prof. Antonio Joaquim Filho ao 

lembrarem os tempos idos, em que viveram ao lado de João Costa e Clodoaldo Alencar, 

quando criaram o Grupo de Teatro de Cultura Artística/ TECA, cujo elenco contou com 

Tereza Prado, Antonio Leite, Lânia Duarte, Alcival Gomes, Newton Lucas, entre 

outros, no espaço da Sociedade de Cultura Artística/SCAS. 

Houve um período, entre os anos de 1950 e 1970, no qual eles praticamente 

dominaram a cena teatral sergipana, pois que produziram diversos projetos teatrais, 

fazendo um estilo que, sobremaneira, levava em conta o texto, a palavra, o conceito do 

discurso. E era assim que, sobretudo João Costa exercia seu ofício teatral, ao contrário 

dos grupos que o sucederam, em sua maioria grupos mais alternativos, que pretendiam 

experimentar o novo, de acordo com o movimento de contestação tão peculiar aos que 

viveram os anos de 1970, quando a década experimentou o movimento da contracultura. 

De lá para cá, o teatro sergipano passou por muitas transformações, sobretudo porque 

mudaram o sistema político, as estéticas teatrais e as redes de sociabilidade e interações 
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humanas, mudou o mundo e essa constatação interfere, definitivamente, na maneira de 

se fazer teatro. 

 

5.3 SEVERO D’ACELINO81: O TEATRO E O MOVIMENTO NEGRO EM 
ARACAJU 
 
 
 

 
Sou africano do Brasil 

Sergipe meu natural, 
Não sou do Zaire, Congo 

Nem de Kampala, não sou de Gana 
Ou Ruanda, Eritréia, Nigéria 

Sou de Sergipe, afro sergipano 
nascido, longe do continente 

longe dos ancestrais, perto do litoral 
banido das tradições tribais, memórias 

atrofiadas, sem rumo e sem norte 
Como meus ancestrais sequestrados, 

explorado, manietado, tipificado 
E dividido para a diáspora espacial. 

Sou africano do Brasil, não da Costa  
do Marfim, do Senegal, Angola, Egito, 

Etiópia, Namíbia, das savanas, desertos, 
montanhas, matas e rios, das águas do Nilo, 

Congo, Niger ou Zambeze. 
Minha visão do velho Chico 

Sergipe, Cotiguiba assoreados. 
Não busco a fluidez das montanhas 
Quilimanjaro, Quênia ou Ruvenzori 

Ah! Minha África transcultural 
De ancestralidades divinizadas 

Que reforça meu natural e transporta  
meus sonhos pelo Atlântico  

na revisitação as raízes do Baobá. 
Eu sou afro brasileiro, dos cinco continentes, 

sergipano, na diáspora e trago a 
África em mim. 

D’ACELINO, 2008. 
 

                                                           
81 SANTOS, José Severo dos. Poeta, ficcionista, diretor de teatro, ator e produtor cultural. Nesta tese, a 
autora se referirá ao artista através de seu nome artístico: Severo D’Acelino. Entrevista concedida à 
autora em 18.08.2013. 
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Ao falarmos dos anos 1970, pretendo focar meu olhar em torno de um 

respeitável representante de um sujeito social que não pertence à elite sergipana, mas a 

uma nova “elite intelectual”, que surgiu naquela década, oriunda de uma classe social 

economicamente menos favorecida, mas que abrigava aquele sujeito que, politicamente, 

deseja ousar e se coloca no cenário cultural aracajuano como uma relevante expressão 

de formação teatral. Refiro-me a Severo D’Acelino, que se destacou no ambiente da 

Escola Técnica Federal de Sergipe, no cenário teatral de Aracaju e no cinema brasileiro. 

A minha escolha por este relicário se deu, especialmente, porque além de ter 

convivido com a elite teatral sergipana, que o identificava como “o proletário” ou como, 

“o Severo do GRIFACACA82”, segundo seu próprio depoimento, D’Acelino 

desenvolveu, paralelamente ao movimento teatral de elite, uma interessante trajetória de 

resistência, afirmação cultural e explanação de suas ideias em um discurso pautado na 

inclusão social, principalmente do sujeito afro-sergipano. D’Acelino me interessa, 

sobremodo, pela chance de promover uma visibilidade científica a respeito de um afro-

sergipano que construiu uma trajetória de ações afirmativas com vistas a resistência 

cultural e artística no estado de Sergipe e que, de algum modo, eu tento contemplar 

nessa tese.  

Essas possibilidades me fazem refletir sobre muitas coisas, sobretudo me trazem 

perguntas com respeito aos processos humanos, sobre os porquês dos tempos de 

liquefações de memórias. Afinal, quem somos nós enquanto memória social, cultural, 

coletiva, além da nossa memória pessoal? Onde estão as histórias dos surdos, dos anões, 

dos albinos, dos biscateiros, dos esquizofrênicos, do teatro sergipano e de tantos 

esquecidos? Onde está a sua história, Severo D’Acelino? Em que aspectos sua 

existência contribuiu para uma formação teatral que teve no movimento negro um 

ganho na construção de conhecimento teatral significante? 

Personagem emblemático da cultura sergipana, José Severo dos Santos, o Severo 

D' Acelino, nasceu a 03 de outubro de 1947, na casa onde ainda reside, no bairro do 

Aribé, um dos nomes primitivos do bairro Siqueira Campos, em Aracaju, SE. Filho de 

Acelino Severo dos Santos e Odília Elisa da Conceição, tomou o Acelino de origem 

paterna como uma marca ancestral, inclusive incorporando-o aos nomes de seus 
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 GRIFACACA - Grupo Regional de Folclore e Artes Cênicas Amadoristas Castro Alves. 
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descendentes. Seus antepassados são oriundos das margens do Rio Cotiguiba, uma área 

geográfica propícia ao cultivo da cana de açúcar, precisamente onde se localizam as 

cidades de Santa Rosa e Riachuelo.   

De acordo com o historiador sergipano Luiz Antonio Barreto, o significado do 

topominio Aribé   

 
Foi dado durante a Intendência de Teófilo Dantas depois do 
levantamento das construções daquela área da zona oeste da cidade 
onde morava a ceramista e oleira Maria Aribé. Na administração de 
Camilo Calasans o bairro Aribé, que homenageava sua antiga 
moradora, cuja cerâmica fazia com o material tirado do Barro 
Vermelho, passou a chamar-se Siqueira Campos (BARRETO, 2002, 
p. 124).  
 
 

Pois bem, em uma preguiçosa manhã de um domingo, precisamente no dia 

dezoito de agosto de dois mil e treze, chego à residência de Severo D' Acelino. Seu 

espaço privado se encontra no segundo andar de um prédio em reforma, porque ele 

adora mexer com obras de construção. Toco a sirene, apenas uma vez, ao observar um 

bilhete em letras de forma preso à coluna do primeiro andar, avisando que o visitante 

“tenha paciência” que ele está descendo para abrir a porta.   

No andar térreo se encontra instalada a Casa de Cultura Afro-sergipana. Quando 

adentramos a porta principal, percebemos um grande salão, arejado, com cadeiras em 

círculo que ele destina a palestras temáticas a respeito da consciência negra. Percebo 

uma mesa na lateral, próxima à escada, que nos orienta ao primeiro andar, com frutas, 

sucos e petiscos. A ambientação do espaço remete a um Terreiro de Candomblé, lócus 

de uma prática pedagógica com vistas à transmissão de um saber oral.  

Sou recebida com esse tom, e desde o primeiro momento do encontro, já ouço 

suas queixas, nesse caso de que as pessoas costumam tocar à sua porta e ele, após 

descer, às vezes com certo sacrifício físico, todos os degraus das escadas que levam à 

porta principal não encontra ninguém à porta. Um hábito que ele considera desprezível. 

Por isso, o bilhete “educando” o visitante para se acalmar e aguardar a sua chegada.  

Explica-me que a bela mesa festiva é por conta de uma palestra que organizou 

na noite anterior e, apesar de tamanha dedicação para uma recepção calorosa, à palestra 

poucos apareceram para dialogar sobre alguns aspectos da afirmação racial da 

identidade negra, sobretudo em Aracaju. Destaca que a fartura da mesa é um princípio 
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africano: “onde se come um se come dez. Se eu lhe convidar para minha casa, eu faço a 

refeição para você e quem você vai trazer, a gente não faz somente o seu prato” e se 

alegra pelo conhecimento de um saber ancestral, iluminando o semblante com o gracejo 

feito de improviso.   

Há, em seu discurso, um gosto pedagógico, inclusive isso pode ser visto na 

dedicatória que escreveu para a obra Mariow. O Terreiro de Ba’Emiliana, de sua 

autoria, quando diz 

 

Este livro é dedicado aos estudantes, para que na vida progressiva 
possam tirar a nossa história do túmulo em que foi colocado e 
desconstruir a tal democracia de igualdade racial. Aos professores, 
para que possam oferecer aos seus alunos a possibilidade de conhecer 
e identificar seus valores étnicos, históricos e culturais e lutar contra 
as intolerâncias, numa valorização sistemática da diversidade, pelo 
reconhecimento da tradição oral como instrumento pedagógico para a 
releitura e revisitação ancestral de suas origens (D’Acelino, 2008, p. 
9). 

 

 

Um salve a Severo D’Acelino pela sua força identitária e sua indignação pelo 

que o povo negro sofreu e “pelo desaforo”, ele diria, de não ser reconhecido no âmbito 

do trabalho pedagógico do seu próprio estado, a propósito do que é ser um negro afro-

sergipano, que se reconhece na sua própria ancestralidade mítica e na diáspora de sua 

existência.  

Fui conduzida ao sofá, enquanto ele, dobrando as pernas numa poltrona, ao meu 

lado, se instalava para iniciar um discurso vigoroso em que “manda ver” sobre muitas 

coisas interessantes. Um ator em prosa pontuada pelo insistente canto de um galo que 

teimava em se fazer presente, embora isso o incomodasse, vez por outra e, em outras 

vezes, nos fizesse rir com sua astúcia, ao nos chamar a atenção daquela maneira 

inusitada. Foi uma agradável manhã chuvosa de agosto, tendo como música de fundo os 

pingos da chuva em harmonia com o canto de um galo que anarquizava o ambiente com 

suas peripécias vocais.  

Estávamos envolvidos com a natureza daquele galo e, em meio à interferência 

sonora produzida por ele, me lembrei que já visto D’Acelino, em setembro de dois mil e 

dez, no Palácio Fausto Cardoso, durante o lançamento do livro Mário Cabral, vida e 

obra, de Ana Maria F. Medina, quando nos falamos rapidamente sobre sua participação 
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no filme Chico Rei, o qual foi protagonista, nos anos de 1980 e, ainda, da sua estada na 

Bahia, minha terra de origem. Todavia, nos falamos em um espaço público enquanto 

aguardávamos os autógrafos dos nossos livros. Agora eu o tinha diante de mim, um 

homem alto, vozeirão grave, com atitudes de um guerreiro negro que sabe a dimensão 

política do seu papel social nesse planeta. 

Eu me vi diante de um Griot. Griots, jali  ou jeli (djeli ou djéli na ortografia 

francesa) que são contadores de história que vivem hoje em muitos lugares da África 

ocidental, incluindo Mali e Gâmbia. É provável que os saberes da sua identidade negra 

tenham levado D’Acelino a encarnar a figura de um Griot, e, seguramente, a militância 

e o compromisso social com a cultura do seu povo o fizeram registrar, no introito do 

livro Panáfrica África IYA N'LA, uma série de poemas inspirados na cultura africana, 

afirmando que 

 
 

A escravidão em Sergipe foi mesclada de todos os vícios e crueldades 
jamais vistos em qualquer província da Colônia e do Império desta 
terra que se chamou Santa Cruz. E isso se reflete profundamente em 
nossas tradições culturais e na psicologia de nossa gente, ante a 
revisão de nossa história e convívio com os ancestrais. Massacre 
maior não pode haver (D'ACELINO, 2002, p.13). 

 

Até a década de 1950, com raras exceções de uma minoria de intelectuais, 

políticos ou artistas, a elite sergipana ainda não circulava, declaradamente, no âmbito do 

candomblé, que sofria cotidianas perseguições policiais. Risério (2010) destaca que 

 

Entre os decênios de 1950 e 1970 é que as coisas vão realmente 
mudar, caminhando agora em direção a uma vitória dos cultos de 
possessão. Os terreiros vão assumir uma visibilidade cada vez maior e 
se afirmar, de forma cada vez mais incontornável, na vida social de 
Sergipe. Antes disso, aqui, como em outros lugares, o que conheceram 
foram perseguições. Em especial, é claro, da polícia (RISÉRIO, 
2010, p. 550)  

 

O autor vai lembrar que, em meados de 1950, podemos observar, na ascensão de 

Leandro Maynard Maciel ao governo do estado, um tipo de gestão populista, a qual se 

“beneficiava de uma estreita relação com trabalhadores urbanos e a periferia da capital, 

especialmente no Morro do Urubu, para animar as comemorações da sua agenda 
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administrativa com Escolas de Samba, Ranchos Carnavalescos e Grupos de Umbanda” 

(RISÉRIO, 2010, p.550).  

O fato é que somente em 1958 foi criada a Federação do Templo Espiritualista e 

Confraternização de Umbanda São Lázaro. Contudo, de acordo com o autor referido, na 

Aracaju daquela época, “por trás do termo umbandista estavam mesmo eram os filiados 

aos terreiros de candomblé ou de toré ou, para utilizar as velhas categorias depreciativas 

com que eram conhecidos habitualmente, os xangozeiros e os macumbeiros” 

(RISÉRIO, 2010, p. 550).  

Observando a descrição do seu perfil, vemos que José Severo dos Santos, 

afilhado do Babalorixá Alexandre de Laranjeiras e descendente de família tradicional da 

cultura negra, dos canaviais de Santa Rosa e Riachuelo e da resistência religiosa em 

Aracaju, herdou da avó materna, a famosa ialorixá sergipana Mãe Eliza, o título de Oni 

Odé Olubo jutô do Iyle Ashé Opô Alyrá e   

 
Desde a infância que mantém contato com os valores da cultura negra 
pela convivência e prática de sua família. Costuma dizer que sua 
família tem 400 anos de cultura e tradições, por todos os municípios 
do estado tem parentes de ambos os lados dos seus genitores, mas é 
em Aracaju que se concentram os inúmeros primos, sobrinhos e tios 
das procedências da árvore genealógica da família, tronco de Mãe 
Eliza, última descendente escrava da família, do ramo nagô 
(D'ACELINO, 2002, p.167).   

 

Todavia, é impossível tratar da formação artístico-cultural de José Severo dos 

Santos, o Severo D’Acelino sem notificar a presença de Maria Emilia dos Santos, sua 

irmã Bibi, nascida a 30 de agosto de 1927, no bairro do Aribé. Desde cedo, as 

atividades políticas lhe chegaram como uma missão. Inicialmente, contribuindo nas 

tarefas domésticas e na educação dos irmãos, até que foi trabalhar numa fábrica de 

tecidos sergipana, onde se associou a Juventude Operária Católica/JOC, uma criação da 

Igreja que possibilitou diversas ações de grupo.  

Severo lembra que ela sempre se interessou pelas questões coletivas, por isso, 

fez parte do Sagrado Coração de Jesus; das obras da Igreja Nossa Senhora de Lourdes; 

do Círculo Operário; da Escola Comunitária, mantida em sua residência e que 

beneficiava os alunos da Prainha dos Santos Dumont; da Igreja de São Francisco e da 

Rádio Cultura, onde cunhou o jargão “Boa noite, boa tarde ou bom dia, Santos 
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Dumont”. (D’ACELINO, 2008, p. 80) Bibi construiu diversas ações afirmativas para a 

comunidade, entretanto, suas atividades  

 
Estavam voltadas para as resoluções das melhorias de sua classe, 
família e amigos. Teve diversos afilhados, participou ativamente como 
apoio aos companheiros sindicalistas e políticos “comunistas”, mesmo 
sem nunca ter se filiado a qualquer partido, ajudava e contribuía com 
todos, desde que a procurasse ou tivessem precisando de ajudas. Foi 
assim que durante a linha dura dos militares, auxiliou diversos 
companheiros, dando-lhes guaridas, servindo de intermediária, 
escondendo documentos e dando apoio as suas famílias. Bibi já tinha 
memória de repressão, pois com quatro anos de idade, já percebia as 
movimentações na Casa de sua avó, Mãe Eliza, que fez do seu terreiro 
um reduto de proteção aos perseguidos pelo regime repressor do 
governador Maynard, que perseguia o candomblé e os comunistas. A 
JOC não era bem vista pela classe política e em determinado 
momento, considerada subversiva (D’ACELINO, 2008, p. 80). 

 

Certamente, falamos do General Augusto Maynard Gomes, governador de 

Sergipe nos períodos de 16 de novembro de 1930 a 28 de março de 1935 e de 27 de 

março de 1942 a 27 de outubro de 1945. Nascido no Engenho Campo Redondo, região 

de Rosário do Catete, foi um dos políticos mais representativos da história política 

sergipana.  O cuidado histórico é apenas para distingui-lo de outro Maynard, esse 

Leandro Maynard Maciel, que em, 1950, ascendeu ao governo do estado e manteve uma 

relação mais populista com o “Povo de Santo”, como dizemos entre os filhos de santo. 

Essa memória político-cultural o seduziu, de toda maneira, e o constituiu um 

sujeito preocupado com as demandas sociais, uma vez que “as manifestações 

discriminatórias partem de nós mesmos, em diferentes graus: materiais e imateriais. 

Situações econômicas, sociais, culturais, religiosas, políticas, condizentes ao status do 

grupo e/ou do indivíduo dominante” (D’Acelino, 2008, p. 87), exalta consciente, 

sobretudo da intolerância religiosa, racial e cultural, contra o negro, em Sergipe. Ocorre 

que Bibi 

 
Foi a grande incentivadora do seu irmão mais novo, Severo D’Acelino 
a quem chamava José. Foi pai, mãe, crítica e orientadora. Desde cedo 
o encaminhou a comunidade educacional e sempre estimulou através 
dos seus exemplos a ações multiplicadoras. Foi sua crítica ferrenha. 
Incentivava o teatro, as tradições populares e fundamentava as 
manifestações da cultura negra, criticando o modelo do Movimento 
Negro e suas relações com os demais participantes. Estava sempre 
atenta a mídia e qualquer movimento cultural. Ajudou na sua 
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formação intelectual, artística, militar, etc., e contribuiu com espaços a 
construção do Movimento Negro em Sergipe através do Grupo 
Regional de Folclore e Artes Cênicas Amadorista Castro Alves, atual 
Casa de Cultura Afro Sergipana, acompanhando todas as ações, 
fazendo inclusive por três gestões, parte de sua diretoria 
(D’ACELINO, 2008, p. 80-81). 
 
 

 D’Acelino diz que a sua iniciação formativa no teatro ocorreu, essencialmente, 

em decorrência do convívio com a prática do universo do candomblé. Sua formação 

teatral vai se anunciar, seguramente, vendo as dramatizações das danças no candomblé 

de sua avó, Mãe Eliza, do Terreiro Airá, que ficava instalado no Morro da Suissa Braba, 

“Chamava Suissa Braba porque era da “pesada”. Lá, tinha um areal muito forte e uma 

grande quantidade de terreiros de candomblé, daqui de Aracaju” (D'ACELINO, 2013).  

É dessa trincheira que ele se origina e procura dignificar em seu discurso 

afirmativo por uma condição digna de afro-sergipano. Por isso, descreve que ajudava 

nos ofícios domésticos da mãe, que era doceira e vendia acarajé. O pai foi trapicheiro e 

roceiro. No entanto, apesar dessa condição, afirma que eles eram, “pessoas rudes, mas 

que eram pessoas que tinham uma cultura milenar fantástica. Minha vó, Mãe Eliza, foi 

uma das maiores Mães de Santo de Sergipe. (D'ACELINO, 2013).  

 Porém, no espaço público da sociedade aracajuana, o teatro surgiu em sua vida, 

em 1968, quando retornou para a capital de Sergipe, reformado e aposentado por 

invalidez, pela Marinha do Brasil e foi estudar na Escola Municipal Presidente Vargas. 

Inicialmente as experiências ocorreram em atividades escolares, sob a orientação de 

uma professora que ministrava a disciplina história.  

Conheceu o Projeto Armorial e as ideias de Ariano Suassuna e, foi sob a 

inspiração do dramaturgo pernambucano, que ele dramatizou diversos poemas do poeta 

dos escravos, Castro Alves, além de outros poetas sergipanos, tais como Lubumba 

e Núbia Marques. Em 16 de outubro de 1968, criou o Movimento Negro em Sergipe, 

através do Grupo Regional de Folclore e Artes Cênicas Amadoristas Castro 

Alves/GRIFACACA e começou a escrever textos para serem encenados tendo como 

tema o ciclo da cana de açúcar, a princesa Isabel, a abolição da escravatura, entre outras 

questões do negro que o grupo tivesse interesse em abordar.  

“Os meninos eram bons e inteligentes e se desenvolviam através da imitação, a 

princípio criando poemas e interpretações fantásticas” (D'ACELINO, 2013), recorda 
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D’Acelino, explicando ainda que a linguagem e a metodologia do Armorial tocaram-no 

profundamente, especialmente porque, o  

 
Armorial identifica através da visão nossa cultura popular, do aboio 
do vaqueiro, os ferros de marcar bois, os gemidos das moendas nos 
engenhos, os autos de guerreiros, chegança, os pórticos, as 
carvalhadas aos estandartes.  É a identificação do nosso artesanal, 
nosso culto popular (D'ACELINO, 2002, p. 80) 
 
 

Nesse sentido, acredita que para dar voz a essa memória sergipana se deve dar 

visibilidade aos negros anônimos, como aconteceu com a pesquisa desenvolvida sobre o 

escravo João Mulumgu, que foi dramatizada na encenação A Saga de João Mulumgu -  

zumbi sergipano. Sabe-se que, aos 25 anos de idade, após diversas fugas de engenhos, 

foi degredado para a Bahia e, “provavelmente deve ter se juntado com outros negros e 

até voltado para o estado de Sergipe, porque aqui tiveram muitos quilombos, entre eles 

o primeiro quilombo de Itapicuru do Palmares, que se localiza na divisa de Tobias 

Barreto com a Bahia”, informa D’Acelino.  

Acontece que ele é mesmo um homem guerreiro e seus gestos, fala e atitudes 

políticas revelam a sua luta pela afirmação da identidade negra, pelo sentido de sua 

própria existência humana, da sua necessidade de se impor diante do jugo 

socioeconômico que o povo negro se viu obrigado a suportar na sua diáspora brasileira. 

Entretanto, quando olha para trás, revela uma delicada memória de um tempo que viveu 

ainda criança, quando ainda brincava pelas ruas de Aracaju e assistia aos espetáculos de 

circos que passavam pela cidade. 

 

Aracaju, no meu tempo de criança, era muito gostosa. Tinham as 
marinetes, os quintais, as cercas, a vizinhança, Todo mundo se 
conhecia. A gente tomava bênção aos mais velhos. Meu tio Alfredo e 
Tia Julia enfeitavam carroças pro São João. Naquele tempo, se eu 
faltasse a escola o professor vinha em minha casa saber porque eu 
faltei. A cidade era bem pequena e havia um cuidado com a educação, 
com uma boa formação. Naquele tempo tinha mais compartilhamento 
(D'ACELINO, 2013).   

 

Antes que chegasse aos 14 anos e fosse enviado para Marinha do Brasil, onde 

começou a escrever roteiros para filmes e musicais, resolveu fazer músicas. Então, 

quando voltou da Marinha para Aracaju se inscreveu num Festival de Música de 
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Estância e sua música foi selecionada. “Depois eu me inscrevi no Festival da Canção, 

no Rio de Janeiro, entretanto não fui selecionado (D'ACELINO, 2013), 

Na Escola Técnica Federal de Sergipe, ingressou no curso de Eletrotécnica. “A 

escola era como se fosse a minha casa, nós ensaiávamos até 4 horas da manhã”, revela 

defendendo, além disso, que a Escola Técnica Federal de Sergipe é um espaço de 

memória teatral sergipana. Sobretudo na década de 1970, durante a direção de Dr. Irineu 

Martins, curiosamente um excelente diretor que geriu a própria escola, em pleno 

período de ditadura militar, disponibilizando aos seus alunos, entre eles, “Adilson Silva, 

que tinha um grupo de dança com Black; Alcides Cica, Denys Leão, Antonio dos 

Santos” (D'ACELINO, 2013), entre outros, um excelente espaço, o Auditório Pedro 

Brás. Além disso, patrocinava até mesmo os figurinos, cenários, maquiagem, 

iluminação e todos os recursos necessários à montagem de diversas atividades artísticas 

e culturais.  

D’Acelino sinaliza que nessa ocasião ministrou cursos de direção teatral, 

interpretação e iniciação ao teatro, no espaço da Escola Técnica.  

 

As técnicas que eu usava, podemos dizer que eram trabalhos 
intuitivos. Era pelo que eu via, o que eu queria e o que a pessoa 
desenvolvia. Eu usava de psicologia, porque uns só ia no grito e outros 
precisava ter carinho e amor. Eu usava esse feedback. Eu lia outros 
autores, que não eram autores de teatro, lia sobre relações humanas, 
psicologia... Eu me acho um educador, porque eu já nasci educando. 
Eu não busquei técnica, eu busco a expressão. Eu acredito que o 
educador deve buscar a alma do aluno (D'ACELINO, 2013) 
 

Ouvi-lo refletir sobre processos artístico-pedagógicos nos permite compreender 

a sua pratica profissional, especialmente quando nos diz que   

 
O primeiro passo da educação começa com a imitação e a imitação se 
desenvolve melhor através do jogo cênico, não só da palavra como do 
modelo. Você imita o que você gosta. Quando o ator menino não 
desenvolvia as falas então a gente fazia. Tem quem decora, até as 
vírgulas, tem outros que não, que expressa o que sentiu, mas que tem 
seu roteiro pessoal. Outros não rendem no seu próprio ensaio, mas 
sabe o texto do outro. Então, eu coloco ele para ensaiar com o outro e 
assim ele eleva a autoestima dele e pratica a sua própria memorização. 
Na hora dele ele vai render. Eu acho isso uma metodologia livre de 
teatro, mas não sei que pedagogia seria essa, só sei que se baseia na 
psicologia. A gente precisa buscar outras formas para ensinar e 
trabalhar as coisas, é preciso sacudir. Eu faço gabarito para provocar o 
aluno ou o ator, para potencializar a expressão. A provocação é uma 
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forma dinâmica de criar uma mobilização interna. Você provocar é 
um instrumento pedagógico e o aluno lhe dará uma resposta. Isso é 
seguro. Finalizando, tínhamos o aquecimento vocal, o vocalize e 
aquecimento corporal, rolando pra lá e pra cá, que eram realizados 
como uma brincadeira, de maneira lúdica (D'ACELINO, 2013).  
 

Também na Escola Técnica, prosseguiu com o Grupo Teatral Grifacaca, quando 

veio a montar o espetáculo: Terra, poesia e encanto, ao lado dos colegas Carira e 

Alberto Alcosa, que também elaborava os cenários, e a quem considerava seus dois 

pontos de apoio na concretização da montagem cênica. O trabalho realista, que tratava 

do êxodo nordestino, tinha personagens míticos e populares, narrava mazelas dos 

retirantes nordestinos em busca de outras terras e foi perseguida pela Censura Federal, 

“mas, quando eles chegavam, a gente não dava ênfase nos ensaios” (D'ACELINO, 

2013).  

A ditadura militar é um caso à parte, uma vez que, apesar da repressão que eles 

imprimiam à sociedade brasileira e as artes e a cultura, em especial  

 

O Regime Militar, especificamente no período conhecido como linha 
dura, adotava uma política anticomunista conforme os ditames 
estabelecidos pela política norte americana que começa a se expandir 
consideravelmente neste período aqui no Brasil devido ao amplo 
investimento dos EUA. Em decorrência disso, muito se investiu nos 
meios de comunicação e na cultura, canais fundamentais de se garantir 
popularidade e de se legitimar a política do regime militar e a 
dominação capitalista, acelerando a indústria cultural e o próprio 
consumo no país. Em consonância a isso, a esquerda revolucionária 
precisava ser controlada de alguma forma, e agora, novas estratégias 
foram sendo colocadas neste cenário político (AZEVEDO, 2012, p. 9-
10). 
 
 

Na década de 1970, participou ativamente do Festival de São Cristovão, em 

Sergipe, um projeto protegido pela ação estratégica da ditadura militar, se engajando em 

diversos cursos de teatro, que eram oferecidos pela Universidade Federal de Sergipe, 

que contratava artistas cênicos de diversas formações formais e não formais e que 

tinham nesse espaço um lócus de formação artística. Ele próprio ministrou cursos sobre 

a questão do negro, com ênfase nas reivindicações e ações para a comunidade negra. 

Também dirigiu espetáculos de dança, com temática negra, entre eles Águas de Oxalá e 

O Castigo de Obá. (D'ACELINO, 2013).  



286 
 

 

 

 

Nessa época, a constante preocupação pedagógica o fez se engajar num projeto 

junto ao Mobral sergipano. Organizou seu grupo teatral, montou espetáculos teatrais e 

saiu percorrendo diversas localidades do estado, apresentando espetáculos cênicos em 

cidades que não dispunham, até mesmo de equipamentos teatrais ou casa de teatro. 

Além das apresentações teatrais, ele teria que ministrar aulas de teatro e criar grupos 

locais para que esses pudessem multiplicar a linguagem teatral para outros sujeitos.  

Apresentou-se em locais inusitados, por exemplo, em cima da carroceria de caminhões e 

muitas vezes essas apresentações foram hostilizadas por inúmeros prefeitos do interior 

sergipano por ser o Movimento Brasileiro de Alfabetização/MOBRAL uma iniciativa 

do governo da ditadura e do partido ARENA. D’Acelino revela que 

 
Em teatro sempre fui um diretor que estava presente nas apresentações 
e interferia mesmo em cena aberta, para dar esporro, para dar algum 
toque aos atores, mas eu não conhecia Augusto Boal não. Só fui ouvi 
falar de Boal, Grotowski e desse pessoal de teatro quando cheguei a 
Bahia. Mas nos ensaios e trabalhos que a gente fazia já havia em seu 
bojo as teorias deles todos, visitávamos todos os tipos de técnicas de 
ações dramáticas e hoje eu vejo que era apenas por intuição. Eu criava 
gabarito pros atores, mas depois eu liberava eles (D'ACELINO, 2013).  
 
 

Em 1976, se transfere para Salvador, onde ingressou no Bacharelado em Direção 

Teatral, na Escola de Teatro da UFBA, quando a diretora era Dulce Aquino. Conviveu 

com o movimento da cultura baiana de então e seus artistas, entre eles a atriz baiana e 

ex-diretora da Escola de Teatro/UFBA, Nilda Spencer, a dançarina e professora de 

dança Lia Robatto e a atriz Yumara Rodrigues.  

 Nesse período, participou de uma pesquisa sobre A Dramaturgia Sagrada e o 

Ritual dos Orixás, coordenada pelo professor e pesquisador Nélson de Araújo, 

sergipano de Capela e radicado na Bahia, quando realizou um levantamento de todas as 

danças dramáticas do universo do candomblé. Esse fato é outra coincidência de amigos 

comuns, especialmente porque Nélson, professor e pesquisador da Escola de Teatro da 

Universidade Federal da Bahia, foi o mestre incentivador da minha pesquisa de 

mestrado, no Programa de Pós-Graduação dessa escola, quando lá foi meu professor no 

curso de Licenciatura em Teatro.  

D’Acelino não concluiu o curso acadêmico de teatro. Em 1985, conheceu o 

cinema quando protagonizou Chico Rey, personagem mítico da película dirigida por 
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Walter Lima Jr. A experiência, que ele considera “uma coisa divina, uma catarse sobre a 

questão negra, “lhe fez permanecer por dois anos vivenciado aquela atmosfera de 

escravidão e filmando em Minas Gerais a história de Chico Rey que, sendo um Rei do 

Congo, foi vendido como escravo para o Brasil, porque se dizia que os negros do Congo 

sabiam farejar ouro, por isso ele foi para a região mineira.  

 
Eu passei seis meses debaixo daquelas minas com mais de 400 metros 
abaixo do nível do mar, para entender o texto e criar uma linha 
revolucionária e a gente se desenvolver dentro do que era necessário 
fazer. Mas eu não decorava o texto não. Eu lia 2 vezes e interpretava 
ao meu bel prazer, mas dava conta da cena, porque o importante é que 
a fala faça parte do contexto e o Walter não dizia nada não. Ele achava 
bom (D'ACELINO, 2013).  
 

Ele não considera que esse filme foi importante para o movimento negro não, 

mas, afiança, com certeza, que ele foi um filme importante para o Brasil. 

 
Sobretudo porque ele foi considerado um filme politicamente correto. 
Anteriormente, teve o filme Chica da Silva, mas o pessoal da África e 
os americanos rejeitaram Chica da Silva. Lá fora, o negro era visto 
através do filme O Trem Pagador, de Roberto Farias. Mas eu 
considero Chica da Silva um filme muito importante. Aquele talco, 
aquele pó, aquela areia que Zezé Mota usa para interpretar Chica da 
Silva é um símbolo muito forte de branquitude, daquela coisa, um 
filme político e crítico da realeza brasileira. Chica despreza a roupa 
africana e usa a roupa da realeza, da corte. Mas, o pessoal não 
entendeu e muitos viram o filme como até erótico, por causa da nudez 
de Zezé Mota. Ela era linda, mas, isso não era a coisa mais importante 
do filme (D'ACELINO, 2013).  

 

Fui a sua casa para falar sobre teatro sergipano, contudo, ao vê-lo tão próximo 

do meu imaginário baiano, fui tomada de lembranças pela figura de Mário Gusmão, 

primeiro ator negro a entrar na Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia e um 

militante negro baiano, que eu tive o prazer de conhecer nos idos de 1980, na cidade de 

Cachoeira, BA, quando ele filmava Jubiabá, de Jorge Amado, com a direção de Nélson 

Pereira dos Santos. Personalidade calma, estrategista e emblemática para teatro, o 

cinema e o movimento negro brasileiro, Gusmão, que também participou do Grupo dos 

Novos, do Teatro Vila Velha, foi um importante artista que lutou pela inserção do negro 

nos espaços culturais da sociedade brasileira. 
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Curiosamente sou informada por D’Acelino que, ao lado de Mário, foram 

grandes companheiros pelas andanças nesse Brasil miscigenado, quando se colocaram 

em significativa visibilidade, com a ousadia de dois atores negros que viveram anos de 

grande representatividade no processo de reafricanização no Brasil. Especialmente entre 

os anos de 1960 e 1980, ao lado de outros importantes homens negros, entre eles, 

Deoscóredes Maximiliano dos Santos, o Mestre Didi, o grande 

 

Assobá de Obaluaaê, Sumo Sacerdote do culto Egungun, escritor, 
artista plástico maravilhoso e pessoa fantástica que nunca lhe deixava 
sem resposta. Passar vinte minutos com Mestre Didi era como se fosse 
o tempo de um semestre letivo, você aprendia por um semestre. Até 
no gestual dele, tudo em torno de Mestre Didi era muito importante, 
ele era um homem sábio. (D'ACELINO, 2013).  

E, também junto a Abdias Nascimento, considerado por ele como um ícone, a 

quem seguiu ideologicamente como a um espelho, e profere, com veemência. 

 

Abdias pensava acima de nossa atividade, pensava muito adiante. Ele 
era provocativo. Foi um deputado e um senador muito respeitado, 
apesar de ter seus projetos contestados, principalmente porque 
denunciava o racismo, ele abria as veias do racismo no Brasil. Mas, 
depois que ele se aproximou de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro 
ninguém mais segurou Abdias (D'ACELINO, 2013).  

 

Em 13 de outubro de 1944, ao lado de Aguinaldo de Oliveira de Camargo, 

Wilson Tibério, Teodorico dos Santos, José Herbert e Claudiano Filho, Abdias 

Nascimento criou, no Rio de Janeiro, o Teatro Experimental do Negro (TEN), 

(DOUXAMI, 2000, p. 17), o qual surgiu  

 
Em um ambiente de absoluta perplexidade, muita especulação e 
ceticismo. Apesar da descrença e do preconceito existente, o TEN 
irrompe a cena teatral brasileira em 5 de maio de 1945, no Teatro 
Municipal do Rio de Janeiro, com a montagem da peça O imperador 
Jones, de O’Neill. Participaram dos projetos do TEN, além de Abdias 
Nascimento - seu idealizador e um de seus fundadores-, Lea Garcia, 
Ruth de Souza, Aguinaldo de Oliveira, Claudiano Filho, Mercedes 
Batista, Solano Trindade, entre outros. Desde sua fundação, o TEN  
apresentava-se como um projeto cultural de intenções mais 
abrangentes, que não se restringiam apenas à área da representação 
teatral, definindo-se como “um amplo movimento de educação, arte e 
cultura”. Em função desse objetivo, a partir de 1945, foram 
promovidas várias atividades por meio das quais o TEN  se afirmava 
como uma oficina de produção e fomento cultural. O TEN produziu 
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um leque variado de atividades e concursos inéditos – Rainha das 
mulatas e Boneca de Pixe (década de 40 e 50); a competição plástica 
do Cristo negro (em SP 1945 e RJ em 1946); A conferência Nacional 
do Negro (em 1949); o "Primeiro congresso do negro Brasileiro" (em 
1950), entre outras.  Na década de 50, o TEN também editou a Revista 
Quilombo e, em 1961, a antologia Drama para Negros e Prólogos 
para Brancos, ainda hoje a única no mercado editorial brasileiro. As 
dificuldades financeiras, os problemas internos do próprio grupo e os 
efeitos da Ditadura Militar em todas as atividades culturais e artísticas 
aceleraram o fim melancólico de uma experiência rica e singular no 
contexto teatral brasileiro. O esforço de descentramento promovido 
pelo TEN não sobreviveu ao aparato ideológico e às séries de 
condições que vem, há séculos, excluindo as minorias dos centros de 
produção e decisão, relegando ao exótico as instituições e as práticas 
que incorporam o outro na sua fala e que o consideram como um 
elemento relevante na construção dos saberes e nas posições de poder 
social. 
(http://ciateatralabdiasnascimento.blogspot.com.br/2014/05/quem-foi-
o-ten.html Blog da Cia Teatral Abdias Nascimento, p. s/n). 

 

A Companhia concebeu uma história teatral relevante e de muitos seguidores, 

conforme assinala a pesquisadora francesa, constatando ainda que 

 

Alguns autores definem de forma equivocada como sendo teatro negro 
todas as atuações dos negros, que sejam concebidas ou não como 
teatro, o que incluiria a teatralidade do cotidiano, o próprio 
candomblé, ou as manifestações do folclore. Porém, pode se pensar o 
teatro negro como uma representação feita pelos afro-brasileiros, com 
a intenção política de representar as suas raízes africanas, mostrando 
uma certa imagem da cultura afro-brasileira, valorizando justamente o 
seu cotidiano, o candomblé, ou o folclore (DOUXAMI, 2000, p. 18). 
 
 

Douxami, que parte dos conceitos de teatralidade, espetacularidade, folclore e 

teatro, para refletir possíveis incompreensões teóricas a respeito da concepção do que 

seja teatro negro, vai dizer que, apesar do culto afro-brasileiro se encontrar presente 

como uma referência à africanidade do teatro. 

 
O candomblé não pode ser considerado como teatro, ainda que haja, 
de fato, espetacularidade, através do jogo dos atores e do trabalho de 
corpos nas danças, e também pelo aspecto extra-cotidiano dos rituais. 
Não obstante, não se pode deixar de ressaltar que nas peças de teatro 
negro, reivindicadas como tais, o candomblé é extremamente presente, 
seja como pura representação dos rituais, seja através de símbolos que 
se referem a ele (pelas cores, pelos caracteres dos heróis que lembram 
os dos orixás...), ou como tema de inspiração na trama das peças 
(DOUXAMI, 2000, p. 27). 
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O fato é que, no que diz respeito ao teatro negro como uma dupla apropriação 

das formas do teatro ocidental e das várias representações espetaculares, os criadores do 

teatro negro, sobretudo Abdias Nascimento, preferiram desenvolver um tipo de teatro 

que se constituísse numa resposta política e artística à descriminação racial na sociedade 

brasileira, que até então revelava um teatro marcadamente influenciado pelas formas 

europeias. Ao contrário, esse teatro negro reivindica a negritude inclusa na realidade 

brasileira e na sua vida ordinária, sua própria identidade, como é possível notar no 

poema Esse Negro Severo, de Alcides da Costa Santos, o Alcides Cica.  

 
Esse Negro Severo 
De todos os Santos 
Que nasceu D’Acelino 

 
Esse negro Moleque 
Esse negro Menino 
De todas as Pátrias 
Que escreve sua arte 
Malinando a poesia 
De mistério e magia 
Vem no rastro da noite  
Como se fosse um açoite 
De lembranças doidas 
Que um dia marcaram 
Os caminhos do além-mar 

 
É um negro guerreiro, 
Senhor das mestrias, 
Já nasceu desenhando 
Os caminhos que um dia 
Ainda vão inventar. 
Pelos campos sagrados 
Edifica seu sonho 
Ressuscita passado 
Para invadir o futuro 
Ao som dos atabaques 
Dos seus Orixás. 

 
Esse negro Severo 
De todas as terras 
Que nasceu D’Acelino 

 
Esse negro Herói. 
O senhor do destino 
Que carrega no sangue 
O furor da aventura. 
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Traz o brasão da história 
Cravado no peito 
No aço forjado da sua cultura. 
É muito mais que um grito 
A clamar por justiça. 
Mas que um sonho incontido 
Pelos céus a vagar. 

 
Esse negro Severo 
De todas as Áfricas 
Que viveu D’Acelino 

 
É um negro tinhoso 
Voz de todos os cantos 
De esperança e de vida 
E do brado feroz 
Que não pode conter, 
Esse negro matreiro 
Que nasceu brasileiro 
Reinventa a verdade, 
Pois é bicho “inventeiro”, 
Esse negro que um dia 
Vão imortalizar. 

 
Esse negro Severo 
De todos os Santos 
Que nasceu D’Acelino.  
(SANTOS, In D’ACELINO, 2008, p.7-8) 
 
 

Do alto de seus sessenta e sete anos, quase um metro e noventa de altura, 

D’Acelino é figura carimbada do ambiente teatral e cultural em toda Aracaju, 

principalmente pelo seu discurso que comunga com as ideias de Nascimento. Contudo, 

o compromisso social com a comunidade negra o fez entender que sua presença seria 

mais útil trabalhando com atividades pedagógicas não formais, através de palestras, 

conferências e debates, do que em encenações teatrais, como fazia anteriormente. Ele 

explica que abandonou o teatro, mas que o teatro ainda continua sendo o elemento mais 

forte para se discutir as questões e a condição do negro. Apesar disso 

 

Hoje, estou mais ligado às questões do negro. É muito mais 
complicado fazermos teatro, porque temos poucos textos e 
dramaturgia sobre a questão do negro, então a gente tem que elaborar 
as questões dos problemas locais e depois dramatizar para a 
comunidade local. Então, eu achei que meu trabalho solo, como 
conferencista, como palestrante da questão do negro, da intolerância 
religiosa e como educador, seria mais fácil, porque não dependia de 
um conjunto; ao contrário, dependia só de mim (D'ACELINO, 2013). 
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D’Acelino se assegura o fundador do Movimento Negro em Sergipe e foi por 

conta dessa atividade que criou e dirige a Casa de Cultura Afro Sergipana, considerada 

por ele como um espaço humano de resistência negra. Alberto Alcosa lembra que se 

trata de uma instituição  

 

De grande importância na revitalização do patrimônio histórico, 
artístico e cultural das tradições afro-sergipanas, e consequentemente 
na construção da nossa história, a história de Sergipe – “tão pouco 
querida e lembrada entre nós”. Felizmente há os que a desejam mais 
querida e mais lembrada (bem hajam os que lutam por essa tradição), 
e Severo é um desses abnegados à justa e nobilíssima causa 
(ALCOSA. In: D'ACELINO. 2002, p. 63). 
 
 

Talvez seja esse o compromisso ético que o fez retornar a Aracaju, com o passar 

dos anos. Hoje, seu tempo é dedicado à atividade de mobilização social de afirmação 

negra, mas sua trajetória de formação também traz a história de uma expressiva 

experiência no teatro e cinema, sempre tendo o discurso libertário, como podemos 

observar no seu poema Raça, onde ele diz 

 

Arrancaram nossos ancestrais 
À força 
Da África Mãe 
Para a construção do Brasil 
Na humilhação do trabalho servil . 
Nos dividiram 
Nos escravizaram  
Tiraram nossa dignidade 
Nossa Humanidade 
Nos manietaram 
Esfacelaram a nossa cultura 
Nos transformaram em peças. 
Tiraram o nosso direito 
De educar nossa prole 
Nos aculturaram 
Nos tornaram marginais 
E indigentes com a abolição  
Não nos deram o que por direito 
Nos pertence 
A indenização por serviços prestados 
Em regime desumano 
Assassinos, genocídios, racistas, cruéis,  
Não nos deram terra  
Moradia e cidadania de fato.  
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Regamos estas terras com nosso sangue 
Nosso suor, nossa carne e nossas vidas 
Não nos deram direitos 
À terra 
À moradia 
À cidadania 
Nos arrastaram à lama da indignidade. 
A República nos tornou criminosos 
Logo após a “abolição” 
Quatro séculos de cativeiro. 
Chega!!! É hora de lutar! 
Participar do que construímos. 
Somos nobres, somos guerreiros 
Brasileiros, cidadãos 
Somos fortes 
Trazemos o Norte 
Somos estrelas 
Nesta constelação. 
Somos direitos 
Temos direitos 
E para o Direito  
Queremos iguais 
Na JUSTIÇA de SER 
Somos filhos da Diáspora 
Brasileiros NAÇÃO 
LIBERDADE! Ainda que tardia 
Sem preconceitos ou descriminações 
DEMOCRACIA o meu nome é LIBERDADE 
IGUALDADE 
FRATERNIDADE 
Numa GRANDE NAÇÃO. 
 
(D'ACELINO, 2002, p. 99-100) 
 
 

D'Acelino traz em sua história de vida a marca da luta pela afirmação do povo 

afro-sergipano. Contraditoriamente, em Aracaju, onde se estabeleceu depois de rodar o 

Brasil em busca de sedimentação multicultural para seus projetos, parece que, apesar da 

sua inserção política entre as redes de relações com o Movimento Negro Brasileiro e as 

Artes Cênicas do Brasil, nada que viveu o conduz a uma visibilidade de referência 

cultural. Observo que ele se sente “mal aproveitado” por tudo que viveu e que pôde 

contribuir para o entendimento dos movimentos sociais de base africana. 

 
Sei que influenciei outras gerações, com minhas ideias e ações, mas 
eu não sou reconhecido, porque aqui ninguém me respeita. Eu sou 
persona non grata. Aqui, qualquer um entra no Movimento Negro ou 
no Teatro e já quer ser melhor que Severo, percebe? Muitos entram no 
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movimento apenas para fazerem pacotes partidários de poder e eu não 
participo dessas ações (D'ACELINO, 2013).  
 
 

Sua narrativa revela um desconforto com esse tipo de atitude politiqueira mas, 

por reconhecer e afirmar a sua genealogia africana, se coloca de maneira tranquila, 

porém irônica a propósito de sua inserção social na arte e na cultura sergipana. Entre os 

artistas teatrais, oriundos da década de 1960. 

 
A gente era chamado de proletários. E essa elite branca, que nunca foi 
branca, nunca me incomodou. Eu sempre comi essa elite branca e 
arrotava. Nunca me incomodou. Ao contrário, quando eu chegava no 
ambiente, eles diziam “chegou Severo do GRIFACACA”. Eles 
divulgavam os grifacaquianos, até criaram esse neologismo. Nunca 
me senti deslocado ou discriminado quando eu fazia teatro. Não havia 
hostilidade não. Posteriormente, quando os artistas se encontravam no 
espaço do CULTART e nos cursos de teatro promovidos 
informalmente na cidade de Aracaju, pela UFS, que teve seu boom no 
período do Festival de São Cristovão, e acho que, também, pela 
Secretaria de Educação. Cada um tinha seus próprios grupos e 
amizades. Mas, quando se misturavam tava tudo misturado. Portanto, 
o teatro nunca me deu invisibilidade. Muitos atores de Sergipe, que se 
iniciaram comigo, tem prazer em divulgar que começaram comigo. O 
que me dá invisibilidade é o Movimento Negro, volto a dizer 
(D'ACELINO, 2013).  

 

Esse é seu discurso mais definitivo, nesse momento, principalmente ao 

observarmos a desconstrução de uma farta ceia sobre a mesa daquele recinto que nos 

abriga, sob uma chuva que não cessa e um galo que teima em cantar. Na noite anterior, 

o espaço foi palco do Ciclo de Debate da Casa de Cultura Afro Sergipana, com a 

palestra Símbolos e Significados da Liturgia Afro-brasileira – Candomblé de Sergipe. 

Indignado, denuncia que 

 

Vieram 4 pessoas de Japaratuba e daqui de Aracaju não apareceu 
ninguém. Na próxima reunião, vamos falar do Desenvolvimento e 
Prática do Candomblé de Sergipe – Arquivo humano. Essas 
informações só eu tenho e ninguém vem aqui. Tem um blog do 
pessoal de candomblé que tem quase 3 mil pessoas e todas elas sabem 
do que eu faço aqui, mas ninguém aparece aqui. Eu já tentei fazer um 
Coral da Liturgia Africana, ninguém aparece. Eu sou uma pessoa 
esquecida. Eu me sinto uma pessoa esquecida aqui. Porque, por aqui 
já passaram mais de 1200 pessoas. A cultura de Sergipe nasceu aqui 
nessa Casa de Cultura. Não tem nenhum movimento cultural aqui em 
Sergipe que não tenha a nossa marca. Mas, em compensação, é como 
se a minha resistência fosse apagada. Me acham inferior e talvez 
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tenham vergonha de citar a minha participação, a minha influência no 
trabalho deles. A realidade é essa. Mas, quando eu chego na Bahia, 
quando eu chego em Salvador me vê de outra forma. Em outros 
estados eu me sinto animado.  Quando eu vou nas cidades do interior 
de Sergipe eu me sinto vivo. Quando eu lancei meu último livro aqui 
em Aracaju eu só vendi 16 exemplares, mas quando eu fiz o 
lançamento em Recife, em cinco minutos eu vendi os 52 livros que 
tinha levado para o lançamento (D'ACELINO, 2013).  

 

D’Acelino produziu duas obras literárias de referência para a história do negro, 

especialmente em Sergipe, Panáfrica África IYA N'LA, em 2002 e Mariow. O Terreiro 

de Ba’Emiliana, em 2008, ambas patrocinados por ele próprio e editadas pelo selo 

Mamoriafro, da Casa de Cultura Afro-Sergipana. Fui presenteada com seus livros e 

passei a pensar na singularidade de uma biografia, especialmente porque ela precisa 

mostrar o lado oculto do sujeito, senão ela não trará nenhuma novidade e a sua 

existência não fará sentido. 

Seu gesto cativou-me e se constituiu como um alvará! Em minhas mãos, eu tinha 

aquele precioso material bibliográfico, que me aproximava da intimidade daquele 

homem o qual me mobilizava a conhecer a sua história de vida. Seguramente, através 

dele, que defende a prática da aplicação dos valores tradicionais da cultura de sua 

origem, sobretudo quando afirma que “somos negros, mas não temos cultura” 

(D’ACELINO. 2002, p. 168), eu poderia adentrar a história do negro sergipano e 

compreender como ele se construiu um artista de teatro e um agenciador político do 

movimento negro em Sergipe.  

Seus contos são por ele definidos como semelhantes aos do cineasta Alfred 

Joseph Hitchcock pois que, nos diálogos de seus personagens, o autor pode ser visto: 

“Eu estou ali, para o conto ter vida, eu converso com os personagens e me sinto até 

agredido com alguns personagens” (D'ACELINO, 2013).  

Essas produções literárias mereceram diversas análises de intelectuais 

sergipanos, alguns autodidatas, que destacaram a sua importância para a formação 

cultural de Sergipe, sobretudo em Aracaju. Luiz Antonio Barreto, historiador e criador 

do Instituto Tobias Barreto de Educação e Cultura, pondera que 

 

A obra de Severo D’Acelino tem duas faces: uma, de agente cultural, 
trajando com todos os ritos a defesa e a proteção da cultura negra, 
sobrevivente como herança do longo período de economia 
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escravocrata; a outra, uma escrita de si, toda ela repleta dos 
sentimentos próprios de um descendente saudoso, em busca da sua 
ancestralidade (BARRETO, In: D'ACELINO, 2002, p. s/n). 
 

E foi justamente essa atitude política em relação à diáspora negra que provocou 

a sua preleção sobre as questões ligadas a população negra e mestiça “sublinhando os 

preconceitos, combatendo as desigualdades, inflamando um discurso a um tempo 

contestador do sistema dominante e esperançoso de um futuro de justiça” (BARRETO, 

In: D'ACELINO, 2002, p. s/n). Sobre Panáfrica África IYA N'LA Barreto sinaliza que 

 

O livro é um conjunto de lúdicas, de artes e de opiniões e sua aparente 
falta de unidade pode ser a melhor virtude, que permite várias leituras, 
entremeadas de intervenções de e sobre o autor, como forma de 
mantê-lo ativo, participante, como a constituir, coletivamente, sua 
obra documental, de importância e interesse para a história da cultura 
sergipana (BARRETO, In: D'ACELINO, 2002, p. s/n). 
 
 

O antropólogo Milton Barboza pensa na trajetória política do nosso biografado e 

por conta do contexto em seu entorno lembra-se do “intelectual orgânico”, de Antonio 

Gramsci. 

 
É aí que olho para a produção cultural desse Mestre e vejo que, apesar 
de não ter o merecido reconhecido por parte da Academia, a Casa da 
Cultura, dirigida por ele, tem contribuído com uma produção cultural 
e intelectual que ultrapassa, ao largo, toda a produção amparada pela 
Academia dentro da mesma temática. O fato de Severo não pertencer 
às hostes da Academia fez desse monstro sagrado da cultura negra um 
negro livre, um livre pensador. Por não pertencer a nenhuma “escola” 
sociológica, não ficou aprisionado aos rigores metodológicos. 
Percebe-se em sua obra característica singular de “negro fujão”. Penso 
que é isso o que incomoda seus opositores, principalmente os que 
cultivam um gosto pelo embalsamento. Severo não tem rótulos. 
Severo apenas faz (BARBOZA, In: D'ACELINO, 2002, p. 46). 

 
 

A propósito do saber acadêmico produzido na universidade e que se coloca 

desinteressado em lhe dar visibilidade, D’ Acelino revela indignação e ironia, sobretudo 

quanto aos intelectuais liberais que segundo ele 

 

Não liberam jamais, sentem-se os maiorais, por serem procurados para 
fazerem apresentações, dar introduções ou analisar os nossos 
trabalhos, e muitas vezes não entendem porra nenhuma do nosso 
pensamento, cultura ou assunto em foco. Abestalhados, posam de 
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importantes, sem a importância atribuída, e aí vociferam que 
escrevemos errado, que não entendem o que escrevemos e que não há 
concordância, etc. Ora, se dizem isso, logo, perceberam que fizemos 
alguma coisa que ultrapassa os limites de suas compreensões. Aí, 
dizem que não vão trabalhar de graça para Severo. Que levem seus 
saberes mitigantes para o inferno. Que saber acadêmico é esse que não 
contempla a inteligência e conhecimento dos comuns, origem dos seus 
aprendizados? São idiotas “universiotários”, que estou desprezando de 
vez do meu parco vocabulário, numa maneira arrogante e 
mercantilista de lhes dar o conhecimento. Tenho direitos e liberdade 
poética de errar e não escrever conforme os modelos das academias. 
Agora, faço as análises dos meus documentos, e que se danem os 
críticos de meia tigela, que levem para o túmulo suas mediocridades 
arrogantes e pedantes, para dividir com os bichos que se alimentam 
dos seus corpos pútridos, em pior estado do que os nossos. 
(D’ACELINO, 2008, p 15) 

 
Barboza considera D’Acelino 

 

Um negro arretado, sua presença é um capítulo à parte da história do 
negro sergipano. Figura controversa, encarna em sua imagem de fácil 
reconhecimento visual a contradição em pessoa. Seus movimentos são 
os movimentos de um povo que “faz das tripas coração” para 
sobreviver. É justo reconhecer que não é possível escrever a história 
do movimento negro em Sergipe sem a figura polêmica de Severo 
D’Acelino – este é um capítulo a parte (BARBOSA. In: D’ACELINO, 
2002, p. 45). 

 

Carlos França, jornalista sergipano, considera definitiva a associação do nome 

desse guerreiro negro à história do negro em Sergipe, principalmente porque, sendo 

fundamental a valorização dos antepassados e a preservação das histórias dos sujeitos, é 

interessante considerar que  

 
Hoje é fácil assumir a negritude e mesmo quando se tem a pele clara 
ou clareada pela miscigenação dizer-se que ocorre sangue “negro” nas 
veias. Mas, em passado recente a coisa era bem diferente e foi aí que 
surgiu a figura ímpar de Severo, um homem altamente corajoso e 
comprometido com suas origens, capaz de desafiar a todos os 
preconceitos e com o único objetivo de mostrar que sem o negro a 
história desse país não seria a mesma. Foi Severo quem deixou claro 
que Sergipe é um estado formado por negros, foi ele quem resgatou a 
história de João Mulungu, um dos heróis negros do nosso estado, foi 
Severo quem, sem nenhum recurso, implantou a Casa de Cultura Afro 
Sergipana e só ele sabe quantas dificuldades tem convivido estes anos 
todos para mantê-la. Não foram poucas agressões psicológicas 
sofridas e até algumas tentativas de agressões físicas, mas incansável, 
Severo encarou tudo com normalidade. Tudo isso exigiu dele 
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sacrifícios até mesmo sua vida pessoal e profissional foram afetadas 
(FRANÇA. In: D’ACELINO, 2002, p. 49). 
 
 

Contudo a fala de D’Acelino se manteve ousada, corajosa e direta e traz uma 

mobilização ancestral, a qual pretende afirmar a memória de uma identidade cultural 

que valoriza especialmente a oralidade e as narrativas negras, como pretexto para 

problematizar as questões do negro e tirá-lo da invisibilidade social a que foram 

forçados vivenciar, pois que, amparado numa base pedagógica, que lhe é característico, 

acredita que 

 

A ninguém é dado o direito de impedir, descriminar e criar obstáculos. 
Ao exercício do livre arbítrio do Negro (preto, pardo, mulato) seja 
cristão, budista, xintoísta, evangélico, macumbeiro, espírita, islamita, 
batista ou qualquer denominação religiosa ou filosófica, pois a única 
expressão que a constituição não permite é o curandeirismo e o 
fanatismo, muito em voga entre nós, Existe e deve ser respeitado a 
diversidade e o livre arbítrio, Nem todo negro gosta de samba, 
capoeira ou candomblé. Pluralismo é isto. Liberdade de Expressão, de 
se expressar, que é a própria expressão da liberdade (D’ACELINO, 
2008, p. 92-93).  
 

 

Nesse sentido, a alteridade vai se constituir como uma ferramenta muito 

interessante para se analisar a formação teatral de um sujeito e sua maneira de pensar o 

mundo. E é por isso mesmo que nosso biografado acredita que, se tivesse conhecido o 

marxismo em sua formação humana e artística, teria realizado coisas mais pautadas 

numa teoria mais densa. No entanto, talvez possíveis brechas ideológicas estejam 

presentes em suas palavras finais, quando destaca o texto Mãe Coragem, do dramaturgo 

alemão Bertold Brecht e sua preocupação com as novas gerações: “Será que nessa nova 

geração alguém conhece Bertold Brecht?”, provoca, D'Acelino, destacando que  

 
Mãe Coragem é sempre um grande texto, um clássico. Mãe Coragem 
é a mãe que luta pelo filho que está no crack, a mãe do sertão que vai 
lutar para ter água pro seu filho, é a mãe que vai pra maré pegar peixe 
para matar a fome do filho. Brecht é tanto europeu quanto sergipano, 
ele é universal (D'ACELINO, 2013).  

 

Ao despedir-me de Severo D’Acelino, ouço-lhe dizer que, embora distante do 

teatro, ainda o vê “com muita expressão, muita saudade, muito limite e com muito 
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carinho. Eu tenho saudade da energia que vem do palco, das pessoas, do que acontece 

através daquela magia que acontece no palco” (D'ACELINO, 2013), sentencia, 

destacando ainda que de tudo que, conversamos, o mais importante é a sua certeza de 

que é necessário afirmar a sua luta política: “Eu quero ações e políticas públicas para o 

negro” (D'ACELINO, 2013) e ponto final. 

Isso me faz lembrar a construção das memórias as quais defende o historiador 

José Carlos Sebe Bom Meihy, principalmente quando diz compreender a história oral 

como uma mediação e uma negociação dos aspectos da experiência dos outros. 

Conforme o estudioso uma das funções da história oral, além do trabalhar na 

democracia e se atentar ao cuidado com os direitos humanos é, prioritariamente, a 

criação de políticas públicas (MEIHY, 2012, p. s/n). 

Há mesmo um sentido ético e político na atividade humana que nos opera a   

aprender o trabalho coletivo, colaborativo, porque é também pela história e a 

singularidade do outro que nos reconhecemos cidadãos. Eu posso provocar a construção 

de um documento histórico à medida que ouço a história do outro, porque nascemos 

orais e necessitamos mediar as histórias silenciadas, cumprir o dever de escrevermos as 

histórias, as memórias, oportunizarmos o outro falar em seu prazer ou desprazer 

narrativo.  

A resistência política a propósito de suas crenças o coloca em um lugar 

privilegiado para o exercício das práticas de valorização, mudança ou afirmação da 

problemática do negro e da sua formação no âmbito teatral em Aracaju. A sua trajetória 

de vida integra redes de conexões de especial importância e amplia questões não 

somente do negro sergipano, mas de todo cidadão que se interessa pela construção e 

socialização de um conhecimento transdisciplinar, de afirmação social e diversidade 

cultural.  

Definitivamente, a singularidade de Severo D’Acelino pode ser apreciada a 

partir da sua própria origem, uma vez que, oriundo das margens do Rio Cotiguiba, onde 

se localizam as cidades de Santa Rosa e Riachuelo, e descendente de família tradicional 

da cultura negra dos canaviais, ele aprendeu uma cultura específica do seu povo 

africano e afro-sergipano. Por isso, construiu a Casa de Cultura Afro-sergipana no 

bairro do Aribé, no térreo da sua própria residência, onde nasceu. O espaço constitui a 

curiosa habilidade com a arquitetura dos Terreiros de Candomblé, como um projeto de 
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uma prática pedagógica a propósito da transmissão de um saber oral.  Podemos resumi-

la como residência, meio tribuna de conhecimento informal e não formal e meio 

resistência e tradição.  

É lá que ele dedica seu tempo a palestras temáticas a respeito do conhecimento e 

de um saber ancestral da diáspora africana em terras brasileiras e da consciência negra, 

principalmente da consciência afro-sergipana. Ao defender a tese de que o estado de 

Sergipe abriga um número consideravelmente grande de descendentes do negro, 

D’Acelino se antecipa a um estudo informal de relevante valor histórico. Esse homem 

possui um discurso pedagógico, é por isso que se refere ao povo afro-sergipano, porque 

ele quer dá conta de uma especificidade cultural e de uma transmissão de uma tradição 

oral que pode e deve ser conhecida e identificada em seus valores étnicos, históricos e 

culturais. 

A maior parcela de influência cultural que ele teve é, definitivamente, a força 

identitária do seu povo negro afro-sergipano. D’Acelino se devota a sua própria 

ancestralidade mítica, desde os primórdios de sua existência, logo que se reconheceu na 

diáspora sergipana, assegurada pelo aprendizado direto com os valores familiares 

africanos, depositária de 400 anos de cultura e tradição no estado de Sergipe. Sua 

narrativa se constrói sobre esse saber que recebeu dessas tradições orais, inclusive tendo 

permitido, de modo especial, um tipo de conhecimento estético e artístico.  

Os Terreiros de Candomblé, inclusive, além de se constituírem como espaços de 

resistência cultural e religiosa, também se afirmaram como espaço de resistência 

política, uma vez que, em tempos de repressão e ditadura militar, abrigaram políticos de 

esquerda. Não podemos esquecer nunca que, em Aracaju, até os anos de 1950, o 

candomblé foi perseguido e apenas poucos intelectuais, políticos ou artistas sergipanos 

frequentaram seus espaços sagrados. Somente após essa década e até os anos de 1970, o 

candomblé passa a ter alguma visibilidade social.  

É muito significativo tomar conhecimento, através das pesquisas de Antonio 

Risério (2010), que ainda nos anos de 1950, de acordo com o governo populista de 

Leandro Maynard Maciel, foi o Morro do Urubu lócus cultural que abrigava Escolas de 

Samba, Ranchos Carnavalescos e Grupos de Umbanda. Embora utilizado de maneira 

oportunista, o fato nos apresenta a trajetória histórica dos afro-sergipanos no cenário 

cultural de Aracaju, o qual antecede a criação da Federação do Templo Espiritualista e 
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Confraternização de Umbanda São Lázaro, em 1958, mas que abrigava os “Filhos de 

Santo” dos terreiros de candomblé sergipanos.   

A formação artístico-cultural de Severo D’Acelino recebeu uma influência 

política de grande valor para que ele, no futuro, pudesse se colocar na cena social de 

Aracaju. Trata-se de Maria Emília dos Santos, sua irmã Bibi, que, se apropriando de 

uma metodologia pautada numa educação informal, o conduziu ao pensamento crítico e 

às ações de grupo, com vistas às demandas sociais e ao ideal das ações afirmativas que 

pudessem permitir visibilidade ao afro-sergipano.  

Seu estímulo ao contato com os estudos e os ensinamentos informais sobre as 

ações multiplicadoras de atuação afirmativa, o incentivo ao teatro, as tradições 

populares e as manifestações negras lhe possibilitaram tanto o olhar sensível às artes 

quanto a uma arquitetura conceitual do Movimento Negro, em Aracaju, através do 

Grupo Regional de Folclore e Artes Cênicas Amadorista Castro Alves, que contribuiu 

para a instalação da Casa de Cultura Afro Sergipana.   

Ocorre que o convívio com o universo do candomblé exerceu uma 

fundamentação especial sobre sua formação teatral, quer tenha sido pela apreciação às 

dramatizações das danças no candomblé de sua avó, Mãe Eliza, do Terreiro Airá, que 

ficava instalado no Morro da Suissa Braba, atual bairro da Suissa, quer tenha sido pela 

vivência espetacular com os ritos religiosos que vivenciou em família, com seus 

princípios e valores, a qual demonstra orgulho no que diz respeito à cultura milenar dos 

seus pares.   

D’Acelino levou para o teatro a riqueza cultural que assimilou no aprendizado 

informal familiar e, porque não dizer, não formal, pois que os terreiros de candomblé se 

afirmam como um espaço pedagógico de transmissão do saber ancestral. O cuidado, a 

disciplina, o respeito, a dignidade cultural, entre outros valores, são essenciais tanto no 

espaço do candomblé quanto no âmbito teatral.  

Esse entendimento o induziu a se encantar com o Movimento Armorial, criado 

no Recife, em 1970 pelo professor, escritor e dramaturgo Ariano Suassuna, o qual 

ambicionou concretizar uma arte erudita de posse das raízes populares da nossa cultura. 

Foi esse saber que o conduziu a produzir textos teatrais com temática do ciclo da cana 

de açúcar, a presença da princesa Isabel, a abolição da escravatura, entre outras 

questões, tais como a existência dos quilombos e negros anônimos, como foi o caso do 
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escravo que mereceu a encenação A Saga de João Mulumgu, compreendendo essa 

atividade como uma metodologia específica do Armorial. Além disso, sua preocupação 

com a formação de uma consciência crítica o fazia apresentar suas montagens em 

escolas de comunidades carentes de Aracaju. 

Entretanto, foi na Escola Técnica Federal de Sergipe, celeiro de ação e memória 

teatral, em Aracaju, que D’Acelino obteve um espaço de vivências teatrais coletivas, da 

maior seriedade, ao lado de uma juventude que pensava e vivia arte. Embora nos anos 

de 1970, a ditadura militar não impediu as produções teatrais; ao contrário, promoveu 

aos seus alunos, o Auditório Pedro Brás e a aquisição de figurinos, cenários, 

maquiagem, iluminação e todos os recursos indispensáveis à carpintaria teatral.  

A Escola Técnica lhe permitiu ministrar cursos de direção teatral, interpretação e 

iniciação ao teatro. Seu processo de formação, todavia, se baseava em técnicas que ele 

julga como uma metodologia intuitiva, pois que considerava a “psicologia”, que 

aprendeu desde criança, como um instrumento de saber pedagógico da formação 

artística. Essa visão o levou a acreditar que já nasceu com habilidade de educador, já 

que seus processos artístico-pedagógicos não buscavam nenhuma técnica especifica, 

mas a expressão humana de cada sujeito. 

Para ele, fica bastante evidente que cada sujeito tem seu modo de aprender as 

novidades. Porque, no trabalho coletivo do teatro, fica óbvio que alguns memorizam 

com mais facilidade que outros; muitos se desenvolvem livremente nos procedimentos 

da montagem; alguns respondem mais imediatamente, outros não, porque cada um tem 

um ritmo próprio e uma maneira específica de aprender coisas.  

Sua metodologia valoriza a autoestima, o tempo interno de cada sujeito e busca 

outras formas para ensinar e trabalhar os acontecimentos do teatro. A princípio de 

maneira lúdica, como se tudo fosse apenas uma brincadeira, para potencializar as 

expressões de cada um, mas em seguida, tendo o propósito de provocar sensações 

dinâmicas e, desse modo, criar mobilizações internas. 

Não há como não lembrar as ideias de Charlot (2013) quando ele diz que “o que 

caracteriza a pessoa é a sua forma de se relacionar com o mundo, com os outros, 

consigo mesmo e, portanto, com o saber e, de forma mais geral, com o aprender” 

(CHARLOT, 2013, p.162). Ele defende a heterogeneidade das formas de aprender como 

algo essencial para compreendermos que as diferentes maneiras de aprender não se 
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explicam por algum tipo de carência, porque, fundamentalmente, não há carências, mas 

outras formas de se relacionar com o mundo, outras maneiras de se vincular com o 

mundo, outros modo de entrar em um processo de aprender. 

  

“Carência” não é um conceito que permite pensar o que acontece no 
campo do saber ou no sentido das situações ou a atividade. É por isso 
que faço uma leitura de sentido positivo do mundo e não de sentido 
negativo. O que é uma leitura de sentido negativo? Consiste em 
explicar o mundo por meio do que não se encontra nele. Não é uma 
coisa muito complicada, fazemos isso sempre: falamos de sem-terra, 
sem-teto, sem isto, sem-aquilo. Falar dos sem-terra é falar deles do 
ponto de vista de quem tem terra. É uma leitura negativa do mundo. 
Ao contrário, refletir sobre como pode ou como tenta sobreviver 
aquele que não tem terra é abordar o problema sob outra perspectiva, 
em um sentido positivo, isto é, do ponto de vista da pessoa de quem se 
fala... Temos de ler o mundo com a lógica dos outros, com os olhares 
dos outros, para entender como se constrói a experiência dos outros, 
como se estrutura o mundo dos outros (CHARLOT, 2013, p.162-163). 
 
 

 Essa alteridade referida pelo filósofo francês pode revelar a necessidade que 

D’Acelino teve para adentrar o espaço acadêmico, quase sempre constituído por uma 

cultura a partir da cultura dos brancos, que durante muito tempo não considerou o 

afrodescendente como sujeito detentor de um conhecimento formal. De todo modo, sua 

ida para Salvador, quando do seu ingresso na Escola de Teatro da UFBA, o aproximou 

dos teóricos do teatro, uma vez que até então ele não os conhecia. Suas leituras em 

Aracaju eram leituras de obras de outras áreas do conhecimento, em especial sobre 

psicologia. Todavia, posteriormente, veio perceber que aqueles ensinamentos adquiridos 

nos conteúdos de uma educação formal, no curso de Bacharelado em Direção Teatral, 

existiam, de alguma forma, nos ensaios e apresentações de seus trabalhos teatrais na 

Escola Técnica e em trabalhos independentes que veio a produzir.  

A intuição sempre o perseguiu, pois foi ela que o fez abandonar o curso 

acadêmico, onde aprendia sobre as técnicas de ações dramáticas e partir, em 1985, para 

o cinema, sobretudo pelo compromisso político com a temática negra, para filmar o 

emblemático Chico Rey, personagem mítico da película dirigida por Walter Lima Jr., 

que ele protagonizou.  

Uma catarse a propósito da questão negra presente na película e do convívio, 

paralelo, com figuras emblemáticas do movimento negro brasileiro, tais como Mário 
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Gusmão, Deoscóredes Maximiliano dos Santos, o Mestre Didi e Abdias Nascimento 

provocou-lhe a existência a ponto de afastar-se do teatro para dedicar-se as questões 

políticas do Movimento Negro Sergipano, onde se sente harmonizado com os 

primórdios de sua formação cultural. De toda maneira, apesar do discurso libertário, ele 

não descartou a relevância da linguagem teatral como instrumento pedagógico de 

afirmação da situação do negro em sua diáspora brasileira.  

Sua luta não é vã, “embora solitária” (D'ACELINO, 2013), queixa-se. Mas, é 

certo que seu agenciamento cultural e suas produções escritas o colocam como um 

sujeito de grande representatividade cultural em Aracaju, por ser entendida como uma 

obra de relevante valor documental para a história cultural do estado. Embora não esteja 

presente na seara oficial da cultura sergipana, Severo D’Acelino realiza pesquisas de 

ampla conexão de saberes culturais que ele detém como um conhecimento oral imbuído 

de uma mobilização ancestral, de narrativas negras, da socialização de um 

conhecimento transdisciplinar e da sua essência humana que se expressa no conjunto 

das relações sociais.  

 

 

5.4 MENDES FILHO: UM DIA IREMOS VISITAR OS PLANETAS  

 
 
 

A sorte dos mortais 
cresce num só momento; 
e um só momento basta 
para a lançar por terra, 
quando o cruel destino 

a venha sacudir. 
 

Efêmeros! que somos? 
que não somos? O homem 
é o sonho de uma sombra. 

Mas quando os deuses lançam 
sobre ele a luz, 

claro esplendor o envolve 
e doce é então a vida. 

 
Píndaro, s/d. 
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Chegar à memória de José Mendes Ferreira Filho, conhecido no universo teatral 

sergipano como Mendes Filho83, é adentrar a intimidade de sua família, do seu 

cotidiano, especialmente porque é através do filho, André Ricardo Mendes Ferreira,84 

que eu tomo conhecimento dos primórdios da existência desse homem que contribuiu 

fundamentalmente para a memória da história da iluminação teatral em Aracaju. Uma 

bela cidade banhada pelo Rio Cotinguiba e, literalmente agasalhada sob a proteção 

mítica do “chefe indígena Aperipê que habitava a região de Aracaju, impondo forte 

resistência aos invasores” (BARRETO, 2002, p. 29) e dos caciques Siriri e seu irmão 

Serigy, mortos “pelos homens de Cristovão de Barros, na chamada guerra de Sergipe, 

que matou 16 mil índios e capturou mais de 4 mil, segundo cálculos da época” 

(BARRETO, 2002, p. 92). 

Caboclo alagoano, nascido em 14 de abril de 1962, Ferreira e a família chegam a 

Aracaju no ano de 1978, mas seu pai, que nasceu em 21 de outubro de 1925, já se 

encontrava na cidade aracajuana, na qual se elegeu filho natural e viveu até a sua morte, 

no dia 25 de setembro de 1995, quando foi vencido pela diabetes. Ele me conta que o 

pai “era um cara charmoso, muito bem relacionado, fácil de amizade, brincalhão, 

largado, simples, sabe? Meu pai amava o teatro, foi escritor, diretor e ator de cinema, 

trabalhou como contrarregra e efeitos especiais. Sua vida foi nesse meio” (FERREIRA, 

2013).  

Em sua narrativa, revela que o pai adorava Júlio Verne, tinha o hábito de assistir 

a filmes de ficção cientifica e que, por diversas vezes, o acompanhou nessas noitadas, 

uma vez que ele o convidava, em secreta parceria, porque 

 
 Lá em casa a gente tinha hora de dormir, nove horas no máximo, aí 
todo mundo se recolhia, nove horas era pra nós estarmos dormindo, 
não era pra ir pra casa nove horas, nove horas já era pra tá todo mundo 
deitado, mas, os filmes da TV começavam às 22 horas, era muito 
tarde. Aí a gente já tava dormindo, mas ele ia lá no quarto e me 
chamava baixinho: “André, André, já vai começar o filme, venha!” Aí 
eu me levantava pra assistir o filme mais ele, porque ele gostava de 

                                                           
83 Nesta tese, a autora se referirá ao iluminador teatral José Mendes Ferreira através de seu nome artístico: 
Mendes Filho.  
84 FERREIRA, André Ricardo Mendes. Professor. Entrevista concedida à autora em 19.11.2013. Nesta 
tese, a autora se referirá ao depoente através do seu nome: André Ricardo. Entrevista concedida à autora 
em 19.11.2013. 
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assistir acompanhado e comentando as cenas. Aí a gente discutia o 
filme. Ele dizia: “E aí, se ele fizesse de outro jeito?” Teve um filme 
antigo mesmo chamado Adeus Mr. Chips que a gente assistiu e ele 
dizia assim: “Aí tem uma situação de guerra, uma situação que Mr. 
Chips tem que escolher, ele faz uma escolha e aí?”. Só sei que nós 
ficamos acordados até de manhã. Acabou o filme, mas a gente ficou 
até amanhecer o dia discutindo se Mr. Chips tivesse escolhido de 
outro jeito, se tivesse feito outra escolha, como era que ele ia ficar? 
Ele não ia ficar com a mulher, mas ia ter outros benefícios. Mas, ele 
podia ficar com a mulher também por causa disso, por causa daquilo, 
um personagem não era um amigo do outro, aquele não sei o que, o 
que eu achava daquilo tudo. E ficava conversando, debatendo daqui, 
dali e botando as suas perspectivas, o que eu achava, o que o outro 
achava (FERREIRA, 2013). 
 
 

A trajetória profissional de Mendes Filho remonta à sua formação informal, já 

que ele aprendeu “a fazer luz, sozinho, lá em Alagoas” (FERREIRA, 2013), confidencia 

André Ricardo, acrescentando ainda que, embora contra a vontade do pai, um coronel 

alagoano “brabo e sério” (FERREIRA, 2013), Mendes foi para a aeronáutica, no Rio de 

Janeiro, “fez o curso e passou, foi perto da guerra, aquele fuzuê todo, papai foi o 

terceiro sargento da aeronáutica, casou-se lá no Rio de Janeiro” (FERREIRA, 2013), 

com uma mineira que residia em terras cariocas.  

 Posteriormente, atendendo ao pedido do pai, retorna ao estado de Alagoas vindo 

a residir na cidade de Palmeiras dos Índios, onde foi aprovado no concurso dos Correios 

e Telégrafos, como ascensorista. A nova temporada possibilitou experiências inusitadas, 

conforme lembra Ferreira. 

  
 

Meu pai passou para o último concurso que teve para agente 
alfandegário, porque não existe mais o agente alfandegário, hoje é 
fiscal de tributos federal, era o cara que trabalha nos aeroportos, na 
alfândega. E meu pai era ascensorista e fez a seleção, se inscreveu pra 
fazer esse concurso, que não pedia exigência nenhuma, na época. O 
diretor dos correios também se inscreveu, mas era advogado e tal, e a 
prova era eliminatória. Aí veio a primeira prova de português, todo 
mundo na maior expectativa e aquele zum, zum, zum, porque papai ia 
fazer. Um dia, o diretor pegou o elevador e falou “Sim, Mendes, você 
vai fazer o concurso, né? Você é corajoso! Mas é bom ter essa 
iniciativa”. Aí papai fez a primeira prova e passou em português, aí 
ele, “ham, parabéns!”, e todo mundo “parabéns!”. É claro que o 
pessoal torcia mais para meu pai, meu pai era demais, meu pai passou 
muito bem, e o diretor passou também, mas a terceira prova era de 
inglês. Aí meu pai não sabia inglês, o cara tinha estudado inglês. Aí 
ele chegando lá, todo mundo dando parabéns, as pessoas esperando o 



307 
 

 

 

 

diretor chegar para subirem todos juntos, porque queriam saber a 
história, né? Aí papai passou na de inglês, aí aquele negócio, aí veio a 
última prova do concurso, que era de direito, leis tributárias, 
alfandegárias, tudo que era de direito tinha dentro. Aí meu pai 
estudou, estudou, estudou e fez a prova. Na segunda feira, saiu o 
resultado, aí papai foi trabalhar, né? Aí ele chegou e se dirigiu para ir 
ao elevador normalmente, aí o diretor chegou e falou: “É Mendes, 
você foi um guerreiro, mas não se preocupe não, a prova foi muito 
difícil, eu não consegui passar, eu não consegui, a prova foi muito 
difícil”. Aí papai o olhou e disse: “É, doutor, mas eu passei!” O 
resultado disso é que se criou uma situação ruim para papai e papai foi 
transferido para universidade, foi deslocado de instituição, porque era 
tudo federal (FERREIRA, 2013). 
 
 

A curiosa situação que provocou a transferência de Mendes Filho para a 

Universidade Federal de Alagoas/UFAL lhe trouxe o contato com as artes, 

principalmente porque, já sendo um apaixonado pelo teatro, encontrou no cotidiano 

universitário um leque de possibilidades profissionais, pois ele, conforme informa 

André Ricardo. 

 
Já escrevia e adorava poesia, aliás, o primeiro envolvimento de papai 
foi com a poesia e ela lhe conduziu para o teatro e o teatro o levou 
para a iluminação, porque precisavam de alguém para cuidar da luz e 
ele tinha habilidade para cuidar da luz, mas ele nunca tinha feito um 
curso de eletrotécnica, nem de eletricidade básica, entendeu? 
(FERREIRA, 2013). 
 
 

 Uma vez que não existia a função de iluminador e ainda havendo a dificuldade 

de se encontrar profissionais para o referido ofício, Mendes foi ocupando esse espaço e 

tornando-se muito requisitado por todos que necessitavam desse serviço, inclusive 

vindo a trabalhar na montagem da mesa de luz do Teatro Teodoro, em Maceió. André 

recorda que ele tinha o hábito de comprar “aquelas revistas que ensinava eletrônica e 

teve uma época que elas traziam uma placa para você fazer pisca pisca simples, ou 

acender uma luz, e meu pai comprava tudo e treinava” (FERREIRA, 2013).   

De todo modo, é preciso considerar que a experiência no Rio de Janeiro trouxe-

lhe a prática de um ofício técnico, pois foi nessa cidade carioca que Mendes foi sargento 

mecânico da Aeronáutica, numa prática de educação não formal, uma vez que a 

Aeronáutica, embora não se caracterizasse como uma escola formal de um curso 

técnico, na prática, ela formava seus soldados para o ofício técnico. 
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 Antes de fixar residência em Aracaju, Mendes Filho, era o responsável pela 

iluminação do Festival de Arte de Marechal Deodoro, organizado pela UFAL, 

conhecido internacionalmente e de grande sucesso de público, pois, de acordo com seu 

filho. 

 
Como diz hoje a mocidade, já bombava muito tempo lá, e o pessoal de 
Aracaju, Sergipe, se apresentavam e participavam lá. O Professor 
Alencar, um cara visionário, já queria trazer papai para cá, porque 
quando eles tiveram a ideia de botar o Festival de Arte em São 
Cristovão, eles convidaram papai e, desde o começo, desde o primeiro 
Festival de São Cristovão que papai participou, mas papai vinha para 
cá como convidado. Então, convidou papai uma vez, duas, três vezes, 
então ficava aquele negócio né? Toda vez tinha que convidar, e papai 
chegava em cima da hora, porque não era liberado com antecedência, 
porque lá era muito corrido, então ele trabalhava muito corrido, e ele 
era muito bom de trabalhar nisso. Aí eles trouxeram meu pai e ele se 
envolveu muito. Aí chegou uma hora que ele aproveitou, porque ele 
devia tá envolvido dentro do sistema da universidade, assim, eu não 
sei dizer em que função, o Alencar tinha, eu acho que ele era Pró-
Reitor nessa época, mas eu sei que, quando ele convidou papai, ele já 
tinha interesse de trazer papai pra Aracaju (FERREIRA, 2013). 

 
 

Em Aracaju, ele construiu uma valiosa amizade com Prof. Alencar e sua 

companheira, na época, Profa. Aglaé Fontes, que enquanto funcionários da 

Universidade Federal de Sergipe/UFS lutaram para que Mendes Filho participasse de 

um concurso para sua efetivação na função de iluminador, uma vez que, experiente, 

ainda em Maceió, ele já “botava as luzes na cidade e distribuía as redes e a iluminação 

de palco, de rua, de show e de teatro, tudo isso ficava por conta de papai” (FERREIRA, 

2013).  

O iluminador construiu uma trajetória de formação teatral informal e não formal, 

na área da iluminação teatral e na história do teatro sergipano, principalmente porque 

ele foi mestre no ofício que abraçou com paixão. O bravo alagoano chegou a Aracaju, 

oriundo do Festival de Arte de Marechal Deodoro, organizado pela Universidade 

Federal de Alagoas/UFAL e onde era responsável pela iluminação local, pelas mãos do 

casal de maior representatividade artística no teatro sergipano, Alencar e Aglaé, e com 

eles estabeleceu uma relação de amizade e parceria. O casal tinha confiança nas 

habilidades do iluminador, principalmente pela sua versatilidade e ousadia, mas também 

pelo humor e simplicidade. 
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Responsável por uma prática técnica e artística, entre os anos de 1970 e 1980, 

Mendes Filho esteve responsável pela iluminação de quase todas as edições do Festival 

de Artes de São Cristovão/FASC, inclusive a do ano de 1982, quando eu estive presente 

àquele Woodstock nordestino inesquecível. De igual maneira, ele foi responsável pela 

área técnica do Teatro Atheneu, até mesmo pela reforma que se deu na década de 1980 

e de inúmeros espetáculos teatrais da cidade, entre eles os trabalhos encenados pelo 

Grupo Experimental de Teatro, da Universidade Federal de Sergipe, que tinha como 

líderes os professores Clodoaldo Alencar e Aglaé Fontes. 

Mestre no ofício, como convidado e, posteriormente como funcionário da UFS, 

foi o responsável pela iluminação do Festival de São Cristovão/FASC, por muitas 

edições, até mesmo causando admiração dos colegas, pois, “várias coisas, ele teve que 

improvisar e fazer a luz acontecer em cima da hora, porque estourava uma coisa e o 

pessoal logo lhe chamava, porque caiu uma fase ou outra coisa e ele chegava e mudava 

a luz na hora”, se utilizando apenas de uma escada, alicate e, indevidamente, com a 

linha viva funcionando, sem bota, luva ou capacete. “Naquele tempo não se tinha luva, 

não se tinha capacete não se tinha nada, não se tinha a ideia de CIPA, porém, para ele, a 

luva tirava a sensibilidade. Entendeu?” (FERREIRA, 2013), pergunta. 

 Ele até acha graça da maneira quase visionária com que o pai encarava as 

alternativas para o funcionamento da luz, sempre pensando à frente do que os outros 

falavam em fazer, como poderia modificar ou como construir a luz de uma forma mais 

interessante. Para ele, seu genitor não era apenas um eletricista, porque sua luz era uma 

luz técnica, mas tinha a magia da arte, por isso, rememora, com saudade, a alegria que 

ele ficava vendo as luzes funcionando. Lembra o humor que seu genitor demonstrava no 

cotidiano das tarefas, como numa ocasião quando o ajudava nas montagens de luz do 

FASC e o pai o interpelou, dizendo 

 
André, pegue a chave de fenda e me passe”. Aí eu me atrapalhava pra 
pegar o alicate. E ele reclamava dizendo: “Não, não, não, preste 
atenção”. E eu dizia: “Papai, eu peguei a chave de fenda!” Aí eu 
pegava numa coisa errada de novo. Aí, ele segurava na linha viva e 
dizia: “Me dê, vá, me dê, venha aqui pertinho. Aí ele, pá, segurava em 
mim e eu e ele tomávamos um choque, né? (risos). Era um tipo de 
castigo pra eu me ligar, mas ele dizia que aquilo era a arte entrando no 
nosso corpo e que a gente ia aprendendo assim (risos). (FERREIRA, 
2013). 
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O que se sabe é que ele era um homem espirituoso, contudo nos momentos em 

que ele tivesse elaborando um plano de luz e, posteriormente, construindo a sua 

montagem não havia espaço para brincadeiras: “Era na seriedade, tinha que prestar 

atenção, tinha que fazer as coisas com concentração, depois ele saía pra brincar com o 

assistente, com o pessoal, mas na hora que ele estava fazendo aquilo ali, pra ele era 

coisa muito séria” (FERREIRA, 2013). 

Nunca houve qualquer acidente grave com a luz, com a escada ou com a equipe, 

apenas “aqueles choquinhos (risos), nada que ele não peitasse, né? Queimar a mão, já 

queimou, para poder segurar o negócio que estava pegando fogo, ia pegar fogo a 

gelatina que ele estava tomando conta. Aí ele meteu o dedo e empurrou para afastar, aí 

sapecou os dedos” (FERREIRA, 2013).  

  No período do Festival de Arte de São Cristovão/FASC, Mendes Filho 

praticamente se transferia para São Cristovão e ficava de prontidão e em alerta para 

alguma eventualidade, principalmente durante os espetáculos da noite. Durante toda a 

semana, ele dormia na cidade. De toda maneira, ele sempre tinha uma equipe técnica 

disponível que o ajudava, especialmente porque, em situações emergenciais, o professor 

Alencar, preocupado com a segurança de seu biótipo corpolento, já não queria que ele 

subisse em escadas altas para alcançar os postes. Porém, ele retrucava que, se ele não 

subisse no poste, o ajudante não iria compreender como fazer os procedimentos técnicos 

corretamente. Ele acreditava que precisava de experiência específica para subir no poste 

e saber afinar a luz. 

Era comum que alguns espetáculos que se apresentavam no FASC já levassem 

seus mapas de luz prontos e o pai precisava adaptar o projeto de luz à realidade dos 

recursos do festival. Então, segundo lembra André Ferreira. 

 

Por exemplo, vinha um grupo de São Paulo, vamos dizer o Balé 
Municipal de São Paulo. Aí, veio se apresentar e já trouxe o mapa 
com a luz pronta. Então meu pai olhava a planta e ia pensar o que 
dava pra fazer, na prática, e sugeria coisas, usando alguma gelatina 
específica, afinando aqui e ali, trocando as cores da gelatina, mudando 
as calibragens das coisas, porque ele tinha de dosar a luz e no fim 
dava tudo certo (FERREIRA, 2013). 
 
 



311 
 

 

 

 

  Ele explica que o pai criou uma luz estroboscópica e ele guardou consigo até o 

dia que doou a um amigo da Bahia, Mestre Itapuã, do Grupo Ginga Lá, que veio da 

Bahia para dançar em Aracaju e, junto com o grupo, veio outro dançarino, Flecha. Era 

um espetáculo grande que envolvia as linguagens artísticas de dança, teatro e música, 

uma qualidade de história de amor dentro da capoeira, com balé e com Flecha 

protagonizando o espetáculo. “Aí eles disseram: Porra, se botasse uma luz 

estroboscópica aí, ficava massa, os caras dançando e jogando capoeira e a luz tum, 

tum, tum... ficava um negócio da porra, quem tem isso aqui, Mestre Lucas? Aí 

Luquinha informou que eu tinha” (FERREIRA, 2013). O resultado foi o sucesso 

absoluto da apresentação cênica, graças a invenção de Mendes Filho. 

Por tudo isso ele revela que a sua criatividade e estratégia de sobrevivência lhe 

socorreram muitas vezes, principalmente na administração da família, uma vez que, 

sendo ele um alagoano “cabra da peste” e tendo oito filhos para educar e sustentar 

economicamente a vida era bastante árida, então  

 
Como ele tinha que sustentar a família, ele concertava tudo o que 
aparecesse pela frente. Meu pai era um cara fantástico, o que tivesse 
de trabalho pra ele fazer, ele fazia, não tinha esse negócio. Quando 
chegavam as máquinas Olivete, Singer, tudo que lançava no mercado, 
meu pai ia lá, aprendia como usava e ensinava, aí ficava na loja, as 
mulheres que queria comprar, ele ia lá e ensinava como era que usava, 
ensinava a coser, pregar botão, alinhavar, tudo que tinha por dentro na 
máquina, e vendia máquina, trabalhava no banco, consertava máquina 
de banco, aquelas máquina de somar, se virava nos trinta, como se diz 
(FERREIRA, 2013).  

 
Por conta de uma bolsa de aperfeiçoamento que a UFS lhe ofereceu, Mendes 

pôde participar de um encontro de bolsistas, em Salvador, e de um curso de 

especialização no Rio de Janeiro, cuja temática do curso eram as cores e a influência das 

cores dentro do teatro. O filho rememora que a ideia era discutir de que forma é possível 

colocarmos determinadas cores numa peça teatral, sobretudo compreendermos a 

perspectiva das cores numa concepção cênica. No entanto, durante o curso, ocorreu algo 

surpreendente, porque “ele foi fazer um curso lá e ele, no primeiro dia, participou, falou 

dentro do curso; no segundo dia, ele falou, no terceiro dia, ele foi convidado para dar 

uma palestra, sempre se destacando pelo conhecimento e simplicidade” (FERREIRA, 

2013), conta  
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Esse tipo de acontecimento nos faz refletir sobre a importância de uma formação 

técnica não formal e informal, porque sendo um curioso do universo técnico, ao longo 

de sua trajetória de vida e arte nosso iluminador alagoano/sergipano se constituiu num 

mestre da luz, tendo montado, até mesmo, a primeira mesa de iluminação do Teatro 

Atheneu em um tempo que só se podia adquirir uma mesa de luz em São Paulo. 

Sua relação com o Atheneu se deu quando ele foi contratado pela UFS e a 

instituição federal o “emprestava” para os eventos que necessitassem de uma 

iluminação cênica. Naquela época, não havia iluminadores em Aracaju e o Auditório do 

Colégio Atheneu precisava de operadores de luz, embora o local ainda funcionasse de 

maneira amadora.  

Na década de 1980, a reforma do espaço, o qual foi transformado em Teatro 

Atheneu, todavia lhe trouxe dissabores, “Foi uma grande tristeza, uma grande decepção 

para o meu pai, porque ele estava crente que seria ele que ia fazer o trabalho e a UFS 

contratou um engenheiro elétrico do Rio de Janeiro” (FERREIRA FILHO, 2013) 

lembra o filho que “lava a alma” ao narrar as consequências de se trocar o certo pelo 

duvidoso, sobretudo porque. 

 
Papai ficou de fora. E pra ele aquilo foi uma punhalada no peito. Ele 
ficou muito triste, disse que não queria ir lá olhar, não ia, não ia, não 
ia. Ele disse que não ia de jeito nenhum, que não queria ir. Aí o 
professor Alencar o convenceu de ir lá olhar o serviço. Isso porque o 
professor Alencar sabia como levar ele no papo e também porque ele 
gostava muito do professor Alencar. Aí ficaram conversando e tal, 
tomando uísque e ele dizia: “Vamos Mendes, faça um favor, homem, 
a gente passa lá no teatro, só dá uma olhada, eu vou te apresentar o 
engenheiro e tal” e ele acabou indo. Aí ele entrou lá, o engenheiro 
veio, Alencar apresentou papai, fez as honras de papai e tal: “Aqui é 
Mendes, a pessoa que ajudou na primeira reforma aqui, ele construiu 
aquela mesa”. O cara bem arrogante. E, enquanto ele tava falando com 
professor Alencar, papai ficou olhando e indagava aos operários: 
“Essa instalação e esses refletores estão ligado aonde? E esses outros? 
Quem fez? Tá errado! Isso aí tá errado. A distribuição está errada”. Aí 
o cara se ofendeu, olhou pra papai e disse: “Tá errada?! Como isso aí 
está errado? Eu sou engenheiro elétrico, eu trabalho com isso, eu 
passei uma semana fazendo essa distribuição, e você chega agora, em 
menos de 15 minutos, você me diz que tá errado isso aqui. O senhor 
devia me respeitar!” Meu pai era um cara todo bonachão, mas também 
muito estouradinho, puxou um alicate e disse: “Calma, calma, vou 
mostrar pra você e se dirigindo aos funcionários ordenou: “Fulano, 
acenda os refletores tal e tal, agora acenda os refletores tal, tal, tal, tal, 
agora acenda os restantes”. E acendeu. Aí o engenheiro disse: “Aí, tá 
errado, como?” E meu pai disse: “Tá, agora só tem esse acesso, mande 
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acender o resto”. O cara mandou que ascendesse tudo e ficou todo se 
achando porque acendeu. Aí, meu pai disse: “Tenha calma, espere”. 
Aí, pah,  pah, pah, pah, começou a estourar, o cara gritava para que se 
desligasse tudo imediatamente. Foi aquele fumaceiro da pega, ele 
gritava que era pra parar, gritava que era sabotagem, que estavam 
sacaneando ele, era complô pra proteger Mendes. Mas, ele não 
entendeu nada, até trouxe o segurança e nada de entender aquele caos. 
Resultado, o cara foi embora, largou tudo e foi embora, já tinha 
recebido a metade pelo serviço. E, assim, vamos colocar no dinheiro 
de hoje, meu pai tinha pedido assim, tipo 4 mil para fazer o serviço, e 
o engenheiro pediu 25 mil. Aí o professor Alencar disse: “Mendes, 
sente aqui, agora você vai me explicar por que estava errado”. Aí meu 
pai disse: “Essa rede elétrica aqui pega tanta carga, aqui pega tanta 
carga e por aí vai, alí pega tanto, ali tanto, pega tanto na frente. Aquele 
consome tanto, aquele consome tanto. Aquele consome tanto. Aquele 
consome tanto. Aquele consome tanto. Se você juntar essa linha com 
essa linha tal, tal e tal você encontra a capacidade. Ele não podia ter 
uma mesa só de disjuntor e ele tinha uma mesa só. Então não podia 
está tudo ligado numa mesma coisa, eu não entendo, então não podia 
tá assim, Alencar”. Aí ele perguntou ao meu pai: “Como você fez 
essas contas?”. E meu pai respondeu que fez de cabeça. Que olhou a 
situação todas e fez as contas. Meu pai tinha experiência, ela já sabia, 
meu pai era muito bom de matemática. E quem acabou fazendo a 
reforma foi ele e ele lavou um pouco a alma dele. O meu pai era 
assim, nesse sentido, se exaltava e todo e daqui a quinze minutos, já 
passou tudo. Daqui a pouco ele já está rindo, te abraçando 
(FERREIRA FILHO, 2013).   
 
 

Acontece que o mestre alagoano tinha seu valor na área da iluminação teatral. 

Denys Leão, um discípulo de Mendes Filho, diz que, de fato, “quem fez a preparação da 

luz do Atheneu foi o Sr. Mendes, a reforma toda, as tapadeiras foi ele quem fez, e todos 

os detalhes necessários, foi ele quem reformou o auditório e concretizou a primeira 

reforma, porque depois tiveram outras, mas já foi sem a presença dele” (LEÃO, 2012). 

Em 09 de outubro de 1984, o Teatro Atheneu foi inaugurado com o espetáculo O 

Beijo no Asfalto, sob a direção de Buza Ferraz, tendo, no elenco, José de Abreu, 

Antonio Grassi, entre outros atores. A iluminação foi concebida por Jorginho de 

Carvalho, com operação de Maneco Quinderé. Leão assinala que, naquela época, 

Jorginho era o maior iluminador brasileiro e que ele veio a Aracaju orientar Quinderé na 

montagem da luz. Apaixonado por concepções de iluminação, ele guarda o registro 

dessa planta de luz. 

 
Para a abertura do Teatro Atheneu, veio Jorginho de Carvalho, o 
maior iluminador do Brasil, na época, que concebeu a planta de luz, 
veio orientar o iluminador do Ateneu. Para reinaugurar o teatro, ia ser 
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apresentado o Beijo no Asfalto, com o Buza Ferraz no elenco e 
Maneco Quindaré na operação da luz. Mas, quem fez a preparação de 
luz do Atheneu foi Mendes Filho, a reforma toda, as tapadeiras foi ele 
quem fez, ele construiu o teatro de Maceió, e aqui reformou o Atheneu 
(LEÃO, 2012). 

 
Mendes Filho era um homem que se realizava no teatro e no cinema, 

especialmente na aventura dos efeitos especiais, embora nunca tivesse feito qualquer 

curso de eletrônica, eletrotécnica ou até mesmo eletricidade básica. Exerceu uma prática 

técnica pessoal ao colecionar revistas que ensinavam eletrônica, compradas pelo 

reembolso postal dos Correios e Telégrafos. Desde os primórdios de sua formação 

informal, ainda no estado de Alagoas, passando pela vivência como sargento mecânico 

da aeronáutica, em terras cariocas, até o retorno ao estado de origem, antes de migrar 

definitivamente para Aracaju e ali permanecer até seus últimos de vida.     

Naquela época ainda não havia a função de iluminador e como não havia 

facilidade de profissionais para a área da iluminação cênica, durante muitos anos ele foi 

uma significativa referência alagoana e sergipana nesse ofício. Como prático não temia 

a eletricidade, lidava com a linha viva em funcionamento como se fosse um vaqueiro 

domando um touro bravo. Sem bota, luva ou capacete improvisou diversas situações e 

fez sistemas elétricos acontecerem, sempre com o pensamento na solução de algum 

problema numa forma mais interessante de proposta cênica, pois que a sua não era 

apenas uma luz técnica, ela era pensada artisticamente, com muita seriedade e 

concentração.  

A sua formação não se deu apenas de maneira informal, uma vez que se 

somando a ela, Mendes Filho também recebeu uma formação não formal na área da 

iluminação cênica, através de uma bolsa de aperfeiçoamento que a UFS lhe ofereceu, 

em Salvador, e de um curso de especialização no Rio de Janeiro, com enfoque na 

importância das cores no universo do teatro.  

Curioso no campo da iluminação artística penetrou no espaço dos Festivais de 

Músicas de Sergipe, da TV Sergipe, sendo necessário adquirir novos conhecimentos 

práticos, uma vez que ainda não havia trabalhado com câmeras, todavia obteve sucesso 

e o reconhecimento de todos os que o rodeavam. O mesmo ocorreu no mundo do 

cinema, onde foi possível sugerir efeitos especiais em produções de diversas películas 

cinematográficas. Infelizmente, não foi possível encontrar nenhuma planta ou projeto de 
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luz realizada por ele, porque ele elaborava suas ideias mentalmente, fruto de uma 

vivência prática e de uma habilidade singular no trânsito com o palco, a interpretação e 

a direção cênica.  

Trabalhou na iluminação artística dos Festivais de Músicas de Sergipe que 

aconteciam na TV Sergipe. A nova experiência o fez adentrar um universo que até então 

não havia experimentado principalmente porque para exercer seu ofício era necessário. 

 
Trabalhar com aqueles papelões, palcos, com intensidade de luz, tinha 
que dá a intensidade de luz certa, caso contrário não funcionava a 
câmara, não ia captar a imagem direto, porque tinha que ter uma certa 
dosagem de claridade, não podia passar, porque ficava muito claro, 
perdia a cor, se faltasse, ficava muito escuro, tinha que ser o ideal, 
como é que gente ia fazer isso no Constâncio Vieira? Eu ajudava ele e 
aprendia com ele. Mas, como a gente ia colocar aquilo ali no 
Constâncio Viera em cima da hora? Só que a gente conseguiu fazer, 
porque ele gostava daquilo, não era tanto pelo dinheiro, porque o 
dinheiro sempre ajuda, mas era porque ele gostava de deixar a luz 
funcionando com eficiência (FERREIRA, 2013). 
 
 

De fato, é possível conhecermos outras tantas histórias protagonizadas pelo 

mestre da luz, encantado por efeitos especiais e um grande parceiro das produções 

artísticas de que fazia parte. Em certa ocasião, durante um Festival de Poesia, no qual 

era responsável pela iluminação, orientou a um participante que, ao final de sua 

apresentação poética, ele fizesse uma pequena pausa e chutasse a cadeira. André conta 

que a apresentação mereceu muitos aplausos e a gratidão do vencedor do concurso que 

não cansava de lembrar os elogios colhidos: “Porra, aquele chute na cadeira, você 

arrebentou!” (FERREIRA, 2013) graceja o filho de Mendes Filho. 

 Outra performance do iluminador mereceu a admiração da equipe de um filme 

intitulado A volta pela estrada da violência, do qual a atriz Marieta Severo participou. 

O entrevistado descreve que 

 

Tinha uma hora que ela ia tomar um tiro no rosto a queima roupa e 
meu pai deu uma doida assim e perguntou quem tinha feito os 
cartuchos e o cara disse: “Ah, foi fulano”. E eles tinham... não sei se 
você já viu os refletores de luz, quando a luz tá fraca eles limpam o 
espelho. Aí lá eles tinham e era assim, uma folha de compensado de 
eucatex, folha de eucatex forrada com papel alumínio e eles usavam 
pra cena de canto para pegar melhor a iluminação. Aí a folha ficava 
encostada no pé de juá, não sei se você conhece juá. Aí meu pai pegou 
e foi testar o revolver, “pá, pá”, dois buracos apareceram na tábua que 



316 
 

 

 

 

tava no juá. O cara preparou a bala com cera, botou a pólvora e botou 
cera de vela, virou uma bola de fogo, ia acabar com o rosto dela, ia 
acabar com ela. Ela deu um ataque, lógico. Aí meu pai preparou como 
tinha que fazer e tal e eles usaram um só tiro, com papel higiênico pra 
ser fraquinho, só pra dar o efeito, né? E daí pra lá meu pai ficou como 
o responsável pelos efeitos especiais, tanto que no filme ele coloca o 
nome dele nos créditos de efeitos especiais. E no outro filme Joana 
Francesa ele também fez os efeitos especiais, tinha feito aquele de 
estourar, botou uma placa de metal aqui no peito do cara, preparou a 
bomba pra estourar, e a bolsa de sangue ele já fez aquilo (FERREIRA, 
2013).   

 
 

Infelizmente, não há nenhum registro de projeto de luz desenhado por Mendes 

Filho, especialmente porque ele criava as plantas de luz de maneira informal, apenas 

“de cabeça”, todavia com uma clara concepção de palco, de interpretação e direção 

cênica, fruto de uma experiência prática de criação no teatro e no cinema e isso fica 

evidente no depoimento de seu filho. Ele acredita que apenas Denys Leão seguiu no 

ofício e na amizade, já que Mendes Filho foi seu padrinho de casamento, nos idos dos 

anos de 1980. Ferreira Filho (2013) recorda que 

 
Só tinha Denys que se interessava por iluminação e ele gostava muito 
disso, gostava porque ele era um cara esforçado que queria aprender, 
então aquilo pra ele era boa coisa e muito importante, “Ele quer 
aprender e vou ensinar, não tenho mais ninguém pra ensinar”, ele 
disse assim. E se tem uma pessoa que quer aprender, é diferente, e ele 
gostava, os dois gostavam, fizeram amizade e meu pai falava bem dele 
e vice versa e ele ficava feliz (FERREIRA, 2013)   

 
 Antes que a doença o dominasse o iluminador era um homem boêmio, festeiro, 

fiel aos amigos, entre eles, professor Alencar, professora Aglaé, Aloizio Campos, Dr. 

Zerbini, Dr. Hermínio, entre outros, conforme lembra André, acrescentando ainda que 

ele tinha por hábito se reunir com os amigos, geralmente no bar Cacique Chá, atrás do 

Palácio Fausto Cardoso. As conversas normalmente abordavam a história do teatro, os 

grupos teatrais sergipanos, as montagens teatrais, quem tinha chance de prosseguir 

como ator, sobre poesia, enfim, “meu pai adorava, isso era a praia dele” (FERREIRA, 

2013), registra com saudade.   

 Mendes Filho não se aposentou pela UFS. Uma tragédia se abateu sobre ele 

quando se iniciou sua via-crúcis pela busca da saúde, porque, além de glutão e 

indisciplinado com a alimentação, “foi assim, meu pai ficou bem doente, sabe? E a 
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diabetes é uma doença miserável, ela não mata, lhe acaba depois das outras matarem e 

ela acelera o processo de aterosclerose” (FERREIRA, 2013), lembrando que foi nesse 

período que ele se afastou da universidade.  

Naquele período a universidade lançou um programa de demissão voluntária e, 

segundo conta o filho, o pai estava numa situação difícil e uns colegas, ao invés de o 

aconselharem a “se encostar para tratamento e saúde”, porque pelo seu tempo na UFS 

ainda não era possível se aposentar, ao contrário o estimularam a participar desse 

programa. Dessa forma, eles deram a ideia de que 

 
Meu pai entrasse no programa e pegasse uma bolada de dinheiro, só 
que meu pai era um artista que não sabia lidar com dinheiro, o 
tratamento de saúde era dispendioso, o dinheiro acabou e ele ficou 
sem nada. No final da vida dele, era meu irmão quem custeava suas 
medicações. Meu pai se aposentou pelo INSS com um salário mínimo. 
Nos últimos oito anos de vida do meu pai ele sofreu muito. Dos 
sessenta anos em diante, ele já estava liquidado. Acho que assim, 
graças a Deus, Deus foi bom quando deu a esclerose a ele, porque, 
durante todo o período que ele viveu doente, a única pessoa da classe 
teatral que o visitou pra saber como tava meu pai e tal, foi a atriz 
Valkíria Sandes, os outros, ninguém apareceu não (FERREIRA, 
2013).  

 
 
Ferreira acredita que pelo fato de o pai ter sido um sujeito bondoso, generoso e 

um apaixonado pelo teatro, muitas pessoas o exploraram financeiramente 

 
Porque os atores de teatro eram pobres, os caras montavam os grupos, 
não tinha estruturas, então pra pagar iluminação, pra pagar isso, pra 
pagar teatro, pra pagar iluminador, então eles conversavam com papai, 
ia lá, conversava, saia, tomava uma cervejinha com papai, passavam 
mel, aí papai dizia: “Tá, eu faço”. Ele fazia tudo, até desfile de moda 
no calçadão (FERREIRA, 2013).   

 
 

Mendes Filho mereceu homenagens, é verdade. O Serviço Social do 

Comércio/SESC, Regional de Sergipe, o exaltou em uma comemoração mundial do dia 

do teatro. “Venho a homenagear o senhor Mendes Filho pelo valoroso trabalho em prol 

do crescimento do teatro sergipano como iluminador” (FERREIRA, 2013), diz uma 

placa que seu filho guarda com carinho, destacando ainda que ficou muito emocionado 

quando ouviu palavras de estima e consideração, em outra situação, e me questionando 

se eu conheço (“Não sei se você conhece”) o Grupo Repente, porque ele fez uma 
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homenagem ao meu pai e deu uma placa que eu fui receber, porque papai já tinha 

falecido. Carvalhinho, criador do grupo musical, me disse uma coisa: “André, aqui em 

Sergipe, todo grupo da década de 1980, que nasceu nessa época, que viveu essa época, 

todos esses grupos, deve muito ao Seu Mendes, deve muito ao seu pai” (FERREIRA, 

2013).   

Ferreira Filho (2013) acredita que, apesar das desilusões sofridas, o pai teve uma 

vida feliz. “Ele foi um cara feliz, assim, ele fez o que gostava, viveu com os amigos dele 

que ele gostava, os filhos estavam lá perto dele, ele foi feliz” (FERREIRA, 2013), 

destacando que uma das maiores alegrias de Mendes Filho era ler e recitar a poesia 

nordestina, sobretudo do poeta paraibano Zé da Luz, nascido Severino de Andrade Silva 

(1904-1965) e também de Catulo da Paixão Cearense (1863-1946), este nascido em São 

Luis do Maranhão e um dos responsáveis por levar a cultura nordestina para o eixo Rio-

São Paulo.   

Esse universo de um Brasil caboclo nos indica rastro de uma dimensão 

simbólica da formação informal e não formal de um artista singular, Mendes Filho, 

nascido em Palmeiras dos Índios, estado de Alagoas, mas que transitou pelo sul do país 

e veio a fazer história na iluminação teatral em Aracaju, estado de Sergipe. 

Com vocês, uma das poesias preferidas do mestre alagoano/sergipano, As Flô de 

Puxinanã (Paródia de As Flô de Gerematáia, de Napoleão Menezes), da autoria de Zé 

da Luz, para alumiar a memória de José Mendes Ferreira Filho e agradecer ao André 

pela licença poética concedida nesse nosso encontro. 

 
 
Três muié ou três irmã, 
três cachôrra da mulesta, 
eu vi num dia de festa, 
no lugar Puxinanã. 
 
A mais véia, a mais ribusta 
era mermo uma tentação! 
mimosa flô do sertão 
que o povo chamava Ogusta. 
 
A segunda, a Guléimina, 
tinha uns ói qui ô! mardição! 
Matava quarqué critão 
os oiá déssa minina. 
 
Os ói dela paricia 
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duas istrêla tremendo, 
se apagando e se acendendo 
em noite de ventania. 
 
A tercêra, era Maroca. 
Cum um cóipo muito má feito. 
Mas porém, tinha nos peito 
dois cuscús de mandioca. 
 
Dois cuscús, qui, prú capricho, 
quando ela passou pru eu, 
minhas venta se acendeu 
cum o chêro vindo dos bicho. 
 
Eu inté, me atrapaiava, 
sem sabê das três irmã 
qui ei vi im Puxinanã, 
qual era a qui mi agradava. 
 
Inscuiendo a minha cruz 
prá sair desse imbaraço, 
desejei, morrê nos braços, 
da dona dos dois cuscús! 
(LUZ, 1988, p. 44). 
 
 

 

Nesse sentido, é interessante observar o movimento de mão dupla que a própria 

visualização da cena, através da luz vai permitir uma dimensão da direção da cena. O 

iluminador Denys Leão, discípulo do mestre alagoano, revela que, ao iniciar-se na 

direção teatral  

 
Na verdade, quando a gente começa a vê a luz em cena, se interessa 
pela luz em cena, no fundo, no fundo a gente já está tendo uma visão 
de direção, entendeu? Já vê mais, já vê espaço, vê sentimento. Então, 
eu comecei a ver que eu podia dirigir. E, aí, claro, eu via outras 
direções, outros dirigirem e muitas vezes eu pensava que eu podia 
fazer até melhor. Eu não dizia nada pra ninguém, eu ficava calado, 
mas eu ficava olhando (LEÃO, 2012). 

 

De todo modo, em Aracaju, Leão tem uma trajetória fortemente marcada pelo 

ofício da iluminação cênica e sua fala contribui para refletirmos mesmo as fronteiras da 

criação cênica e suas poéticas cênicas quando pensamos o lugar do iluminador teatral. 

São elas que abarcam a trajetória de suas formações e essa constatação me deixa 

comovida. Talvez, por conta da minha formação na área de Eletrotécnica, na Escola 
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Técnica Federal da Bahia e a prática profissional na Companhia de Eletricidade do 

Estado da Bahia, eu o compreenda nesse ofício de projetar a luz sobre os eventos 

cênicos.  

Quem sabe minha comoção não se dá também pelo acaso que sempre permeou a 

minha própria vida, sobretudo nesse momento de doutoramento, quando me proponho a 

mediar histórias de vida a propósito da formação teatral sergipana e, desde que aceitei o 

convite de um amigo para que eu pensasse na possibilidade de vir a trabalhar no recém-

criado Núcleo de Teatro da Universidade Federal da Bahia.  

Quiçá, porque creio que também devo considerar que há eventos da vida que são 

conduzidos pelo acaso. Se eu não tivesse acatado a sua sugestão, talvez eu não estivesse 

aqui e agora discorrendo sobre estas questões. Lembrar-me de Mendes Filho, nesse 

contexto, me aproxima das palavras do poeta Ferreira Gullar, quando ele diz que “Os 

mortos veem o mundo pelos olhos dos vivos” (GULLAR, 2014, p.5). Por isso, sinto-me 

grata pela oportunidade humana de contemplar a intimidade desse poeta da luz e mediar 

suas projeções artísticas para a posteridade. 

Aqui, a minha pergunta "Como se aprendeu a fazer teatro em Aracaju?" se 

apresenta muito bem respondida, tanto pelo percurso de formação pessoal do próprio 

Mendes, desde os primórdios de sua formação artística, assim como pelo movimento 

estético que provocou para as novas gerações de iluminadores sergipanos, entre eles e, 

principalmente, o iluminador Denys Leão.  

Foi durante as edições do Festival de Artes de São Cristovão/FASC que Leão 

teve o privilégio de conviver com o mestre da luz cênica e, posteriormente no Teatro 

Atheneu, quando trabalharam juntos. Uma experiência que lhe fez aprender “tudo” 

sobre iluminação, de maneira informal e que os tornou amigos. O discípulo veio a 

substituir o mestre, a convite do diretor e produtor teatral Jorge Lins, na época Diretor 

de Cultura do Teatro Atheneu.    

A formação vivenciada por Denys Leão é muito parecida com a maioria dos 

iluminadores brasileiros. No Brasil, em se tratando de formação profissional em 

iluminação cênica, verificamos a quase inexistência de escolas que ofereçam uma 

formação formal em iluminação teatral. Entre as instituições existentes, encontra-se a 
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SP Escola de Teatro – Centro de Formação das Artes do Palco85, a qual oferece um 

curso de iluminação que qualifica aprendizes interessados na iluminação dentro do 

âmbito das artes cênicas e, um dos seus propósitos é unir tecnologia de ponta com o que 

existe de artesanal, ressaltando a criação/colaboração do artista da luz com as outras 

áreas das artes do palco e suas infinitas possibilidades de concepção cênica.  

Existem “meios de aprender, a partir de métodos organizados, os princípios para 

a aplicação da luz em cena, inclusive aplicando conceitualmente suas funções e 

qualidades” (DULTRA, 2013, p.17), aponta o iluminador Pedro Dultra. E, é provável 

que ele se refira aos primórdios da sua iniciação com a técnica de iluminação teatral, 

quando conheceu o iluminador e Prof. Dr. Eduardo Tudella, da cadeira de Iluminação, 

da Escola de Teatro da Universidade da Bahia/UFBA. Foi por meio dele que conheceu 

um projeto de luz cênica “uma ideia elaborada previamente, organizada em documentos 

e executada no teatro” (DULTRA, 2013, p.17). 

De todo jeito, ainda que se considerem os escassos cursos específicos sobre a 

engenharia da iluminação, ao longo do tempo, observamos que a maioria dos processos 

de aprendizagem e iniciação em iluminação teatral ocorrem muito similares entre si.  A 

realidade mostra que a formação se dá, sobretudo na relação entre mestre e aprendiz, de 

maneira não formal. Além disso, destacando a “jovialidade” da profissão de iluminador 

no Brasil, Dultra lembra que Jorge Carvalho Moreira, o Jorginho de Carvalho, é um dos 

pioneiros da área, ainda em atividade. “Contudo, são poucos os iluminadores 

contemporâneos seus, e isso reflete outro aspecto: não foi produzido um número 

significativo de referências quanto à atividade profissional” (DULTRA, 2013, p. 56).  

A formação desses profissionais, eminentemente autodidatas, se dá na atividade 

do aprender fazendo, observando os mais experientes, sempre numa relação mestre e 

aprendiz, de maneira não formal. Trata-se de uma formação não formal, mas que 

considera a importância da padronização de um vocabulário especifico dessa linguagem 

específica, dos instrumentos utilizados no plano e na execução de uma luz. 

O iluminador Sérgio Robson Campos possui DRT de iluminador e, atualmente, 

cursa Comunicação Social, com habilitação em Cinema e Audiovisual, na Universidade 

Federal de Sergipe, porque tem interesses no âmbito cinematográfico e porque 
                                                           

85Disponível em http://www.spescoladeteatro.org.br/cursos_regulares/iluminacao.php. 
Acesso em 30 de maio de 2014, às 10:00. 
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igualmente considera importante o acesso à teoria, que vem acrescentar um saber à sua 

prática. Iniciou-se no ofício de iluminador, meio por acaso, uma vez, ao ser inscrito pela 

mãe num programa chamado Bom Menino, que existia nos anos de 1980 e 1990, uma 

espécie de mediação para que adolescentes fossem destinados ao primeiro emprego, 

como office boy, pois ainda não havia a normatização de estagiário. Curiosamente, foi 

destinado à Fundação Estadual de Cultura do Estado/FUNDESC e foi designado para 

trabalhar no Teatro Atheneu, localizado na Vila Cristina, e aprendeu a iluminação na 

prática. O espaço agregava um grupo de iluminadores sergipanos, entre eles, descreve 

Sérgio Robson.  

 
Ivan Freitas, que tem formação em Eletrotécnica, pela Escola Técnica 
Federal de Sergipe e hoje trabalha na TV Aperipê. Com ele, aprendi 
toda a parte técnica que envolve o universo da iluminação. Itamar 
Freitas, que cuidava mais da parte artística, dos conceitos. Ele dizia 
que iluminar não é apenas acender a luz. Iluminar é criar as emoções, 
o ambiente que a cena pede, a atmosfera da encenação. Saquarema e 
Moisés, com o estilo deles e Denys Leão, que eu gostava de observar 
no processo de criação dele. Cada um com seu estilo e seu trabalho eu 
acabei pegando o melhor de cada um deles. Mas eu assistia tudo, todas 
as peças que se apresentavam no Teatro Atheneu (CAMPOS, 2013) 86. 
 
 

Na década de 1990, Aracaju mereceu dois cursos de formação em iluminação 

básica para teatro. Um, ministrado por Ivan Freitas e Itamar Freitas, agenciado pela 

FUNDESC e outro, patrocinado pela Secretária de Cultura, na época administrada pelo 

Secretário de Cultura Luiz Antonio Barreto, que, através de convite a Fundação 

Nacional das Artes/FUNART trouxe o iluminador Jorginho de Carvalho para falar sobre 

a questão do processo de criação. Desses cursos, Campos destaca que vingou o 

iluminador “Kleverson, que trabalha no Teatro Tobias Barreto” (CAMPOS, 2013).  

Todavia, em Aracaju, de um modo geral, a iluminação teatral não teve uma 

formação sistemática para fundamentar os interessados no ramo. O processo se deu da 

maneira que já descriminamos, de maneira não formal. Considerando, portanto que, 

para exercer seu ofício, o iluminador deve primeiramente estudar o teatro ou o local 

onde o espetáculo será encenado, Dultra afiança que dessa maneira ele 

 

                                                           
86 CAMPOS, Sérgio Robson. Iluminador e vídeomaker. Nesta tese, a autora se referirá ao artista através 
de seu nome artístico: Sérgio Robson. Entrevista concedida à autora em 15.08.2013. 
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Se capacita para desenvolver e, posteriormente, coordenar a execução 
de suas ideias com propriedade. As possibilidades e limitações 
dispostas no espaço cênico direcionam o artista no uso dos recursos 
desenvolvidos para o posicionamento dos instrumentos e do controle 
da luz artificial. Munido dessas informações, o iluminador poderá 
dialogar com as impressões extraídas das diversas vezes que assistiu 
aos ensaios. Sua percepção durante todo o processo de uma peça – que 
envolve o acompanhamento do projeto cenográfico, de figurino, 
maquiagem e direção – determinará as fases da realização do seu 
projeto (DULTRA, 2013, p.46).  
 

De toda maneira, conforme suas impressões, no que toca a processos relativos 

aos recursos técnicos da iluminação cênica, independentemente dos avanços 

tecnológicos, é fundamental considerar duas qualidades indispensáveis à execução dos 

espetáculos. Primeiro, a sua viabilidade, desde o posicionamento e a ancoragem dessas 

ferramentas técnicas até as questões financeiras para sua obtenção e conservação. E, 

ainda, o espaço cênico onde, durante o ato teatral se estabelece a relação entre público e 

atores.  

 Nesse sentido, Sérgio Robson é um iluminador que participa dos processos de 

montagens cênicas, inclusive dando sugestões e alertando para observações preciosas ao 

evento, o que, segundo ele, surpreendeu aos artistas teatrais que temiam precisar pagar a 

mais pela sua presença durante os ensaios, uma vez que não havia o hábito, entre seus 

colegas de Aracaju, de acompanharem os ensaios dos espetáculos. 

 

Porque existem as surpresas e é preciso assistir aos ensaios para fazer 
uma luz melhor. Eu sou perfeccionista, porque o técnico de luz, o 
iluminador tem que ser perfeito. Existe uma lógica de área técnica, 
tudo tem que funcionar perfeito, nada pode falhar (CAMPOS, 2013).  
 
 

Contudo, é muito comum que a maioria dos iluminadores de Sergipe chegue ao 

processo de montagem de um espetáculo quase às vésperas da estreia ou, durante os 

ensaios se afastam das suas mesas de luz. Sérgio conta que 

  

Geralmente, nos teatros, isso é muito comum, principalmente se a 
peça for dramática. É muito raro um assistir. Eu “suspeito” (risos) que 
é porque eles não gostam de teatro, acham chato. Muita gente trabalha 
com teatro, mas acha chato. Eu digo a área de técnica, de som, de luz, 
há um desinteresse. E não era para isso existir, não era para ser tão 
afastado. Porém, como a maioria dos técnicos dos teatros aqui em 
Aracaju vieram de shows, de som de rua, de palanque, já têm uma 
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cultura diferente. A maioria dos iluminadores que estão na ativa, 
Henrique, que trabalha no Teatro Tobias Barreto e Henrique Luz, “o 
preto”, por exemplo, vieram de show e empresa de luz. No teatro, eles 
estranham a altura do som para não incomodar a plateia, mas tem 
horas que é para incomodar. Tem cenas que eles ficam no mesmo tom, 
não têm a visão artística, só têm a visão técnica e piora porque eles 
não assistiram aos espetáculos. Nesse sentido, eu acho que me 
destaquei entre eles, sendo convidado para iluminar diversos 
espetáculos por causa do meu diferencial metodológico (CAMPOS, 
2013).  
 

Visando ampliar sua formação não formal, Sérgio Robson vivenciou o trabalho 

em empresa de luz e seu depoimento é que o processo de montagem implica em um 

grande sofrimento. 

 

Eles passam por humilhações. As empresas mandam eles irem fazer a 
luz de bandas musicais e quando eles chegam no local não têm direito 
a dormirem em pousadas, muitos dormem embaixo do palco e nem 
recebem alimentação. Talvez por isso muitos sejam revoltados com 
esta realidade. E, talvez “tragam” para os trabalhos de luz, com teatro, 
um pouco este estilo mais áspero na lida com a iluminação 
(CAMPOS, 2013).  
 

Dultra explica que, diferentemente do Brasil, há muito tempo outros países já 

reconheceram a profissionalização do iluminador e até produziram obras sobre essa 

linguagem artística, sobretudo na década de 1970, evidentemente um suporte da maior 

importância na formação desses profissionais, pois 

 
Esta realidade também os favorece em outro aspecto. Na Inglaterra, 
nos Estados Unidos, na Alemanha e na França estão localizadas as 
grandes empresas fabricantes de refletores e sistemas de controle de 
iluminação cênica. Logo, os jovens aprendizes têm tanto o acesso às 
ferramentas tecnológicas de ponta quanto às mais antigas. Nestes 
países também existem sindicatos e associações que garantem direitos 
e exigem a qualificação dos profissionais. Ao contrário da realidade 
brasileira, na qual os técnicos não contam com legislação trabalhista 
atualizada para as vertentes, sobretudo técnicas que orbitam nas artes 
cênicas (DULTRA, 2013, p. 57).  
 

É preciso lembrar que, em 2006, foi fundada a Associação Brasileira de 

Iluminação Cênica (ABRIC), em São Caetano do Sul, em São Paulo, com vistas à 

valorização da atividade do iluminador. Porém 
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Diferentemente dos sindicatos de técnicos e artistas brasileiros, os 
sindicatos e associações nos outros países já contemplam há bastante 
tempo cenógrafos, iluminadores, figurinista, maquiadores, técnicos 
das mais variadas especialidades, exceto atores, diretores e autores. Há 
um entendimento das particularidades destas páreas, com sindicatos 
específicos. (DULTRA, 2013, p. 61). 

  
 

Mendes Filho não teve tempo de se beneficiar com a profissionalização do seu 

ofício. Aliás, nem aposentadoria como funcionário técnico da Universidade Federal de 

Sergipe ele teve oportunidade de gozar. Ao adoecer e porque pelo seu tempo na UFS 

ainda não era possível se aposentar ele “acreditou” que seria mais interessante fazer 

acordo trabalhista, aproveitando um programa de demissão voluntária que a 

universidade lançou, quando talvez tivesse sido mais prudente que ele tivesse “se 

encostado” para tratamento de saúde ou pleiteado uma aposentadoria por invalidez, 

quem sabe. Porém, se for possível destacar alguma verdade eu devo afirmar que ele é 

um cidadão que merece uma justa homenagem pelo que promoveu para a formação 

técnica de muitos iluminadores do teatro sergipano. Um salve a Mendes Filho.  

 

5.5 AGLAÉ FONTES87: A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA NA 
ORIENTAÇÃO DOS PROCESSOS HUMANOS E ARTÍSTICOS.     

. 
 
 

O menino ia no mato 
E a onça comeu ele. 

Depois o caminhão passou por dentro do corpo do menino 
E ele foi contar para a mãe.  

A mãe disse: Mas se a onça comeu você, como é que 
o caminhão passou por dentro do seu corpo? 

É que o caminhão só passou renteando meu corpo 
E eu desviei depressa. 

Olha, mãe, eu só queria inventar uma poesia. 
Eu não preciso de fazer razão. 

 
                                                           
87 FONTES, Aglaé d’Avila. Dramaturga, diretora de teatro, atriz e produtora cultural. Embora Aglaé 
d’Avila Fontes já ter sido contemplada em momentos anteriores, sobretudo pela sua relevância como 
professora de música e teatro e como gestora cultural sergipana, a sua presença entre os cinco relicários 
selecionados no Capítulo V se deu pela particularidade da sua agenda oculta docente e artística agregar 
durante a sua trajetória de atriz, diretora teatral, musicista e dramaturga as formações artísticas informal, 
não formal e formal. Entrevista concedida à autora em 17.09. 2013. 
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Manoel de Barros, 2008. 
 

 
Meu nome é Aglaé D’Avila Fontes, eu sou filha de Lagarto, uma 
cidade nossa aqui de Sergipe, que eu considero muito importante, por 
que é a terra de Sílvio Romero, por quem me encantei e segui muitas 
trilhas da pesquisa dele. Eu até brincando digo que ele foi um menino 
tangedor de sonhos pras descobertas das coisas da cultura popular. 
Meu pai se chamava Teófilo Fontes de Almeida e minha mãe Marieta 
D’Avila Fontes. Eu tenho dois irmãos, Flamaríon D’Avila Fontes e 
Eresson D’Avila Fontes. Fui casada e tenho dois filhos, desse 
casamento, e tenho também um neto. Pronto, taí os dados familiares 
(FONTES, 2013) 

  

 

Creio ser especialmente significativo iniciar o registro biográfico de Aglaé 

d’Avila Fontes partindo do ponto onde se encontram seus dados pessoais, sua origem e 

subjetividade identitária, especialmente desde o seu nascimento, em 02 de novembro de 

1934, num dia de finados, o que lhe deu uma dimensão quase teatral sobre a vida. É ela 

própria quem constata essa possibilidade quando revela que nasceu 

 

Quando os outros estavam morrendo. Isso foi uma coisa que me 
acompanhou muito na minha meninice porque, minha mãe me 
arrumava, laço no cabelo, bolo, e não vinha ninguém, porque as mães 
das amigas não deixavam ir pra festa dia de finados. Então, eu fui me 
acostumando muito com essa grande diferença de que aquele dia é um 
dia que não permitia festa, né? Depois, quando não chegava ninguém, 
acendia-se a vela, comia-se o bolo sozinha, dentro de casa, com a 
família, e acabou. Eu acho que por isso que até hoje não gosto muito 
de festa de aniversário (FONTES, 2013). 

  
Quem sabe seja possível que essa maneira de se enxergar no mundo, a partir de 

sensações que lhe impactaram diante da desconstrução do seu festejo coletivo, possa 

ter-lhe produzido um olhar de espectadora, no sentido de que ao abdicar do papel de 

protagonista de um festejo anual, ela passa a ser uma apreciadora desse rito, a que 

produz a recepção do ato, que observa, contempla, reflete e registra. 

Aglaé Fontes garante que essa experiência nunca a fez sentir-se uma excluída de 

qualquer coisa, principalmente porque sempre lutou pelas coisas que desejou e que, 

quando luta segue em frente, mesmo sendo mulher e tomando parte numa área que por 
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um longo tempo foi muito marginalizada, como é o caso do teatro, sobretudo nos anos 

de 1950 e 1960. 

De toda maneira, é interessante observar que a sua formação mais primitiva 

perpassa por acontecimentos que lhe exigiram um olhar mais crítico para as coisas do 

mundo. “Fez-me ter talvez, um olhar assim muito procurando as coisas que são do 

próprio povo, porque sou muito ligada a essa questão de estudar e pesquisar as coisas” 

(FONTES, 2013). 

Vivenciando certo nomadismo por conta da profissão do pai, funcionário público 

federal, que se deslocava de uma para outra cidade do interior, inúmeras vezes teve que 

iniciar novas amizades em cidades antes desconhecidas: “Era angustiante, porque você 

tem um grupo na escola, lá ia eu pra outra cidade, pra começar de novo, começar de 

novo, começar de novo!” (FONTES, 2013). 

Todavia, apesar da vida mambembe, e talvez por isso mesmo, foi-lhe permitido 

que mergulhasse na cultura do povo por onde passava, sobretudo por influência 

materna, porque 

  
Minha mãe sempre gostou de cultura popular. Então ela participava 
das quermesses, das festas onde se apresentavam os reisados, os 
cacumbis e toda essa coisa da cultura popular, foi sempre uma coisa 
muito presente em minha vida. Mas era o gosto dela, era ela quem  me 
levava, então, isso também teve um grande influência no meu olhar 
para esse povo que nem sempre são os escolhidos, muitas vezes são os 
excluídos da sociedade e eu sempre tive muito ligação com  tudo isso 
 (FONTES, 2013). 

 

Dona Marieta D’Avila foi a responsável direta pela sua inserção no universo 

teatral. A filha conta que ela não tinha formação superior, porém seu estudo escolar 

limitado ao curso primário, hoje fundamental I, nunca lhe diminuiu o brilho de uma 

criatividade singular: “Eu digo brincando, muito fazedeira de coisas, porque tinha as 

mãos privilegiadas e fazia coisas incríveis, inclusive teatro de boneco. Foi com ela que 

eu e Augusto Barreto aprendemos muitas coisas” (FONTES, 2013). 

A mãe, percebendo que Aglaé era uma criança tímida, a colocava para tomar 

parte nos dramas das igrejas, que geralmente utilizava-se de parábolas e poesias. 

 

Ela me botava sempre pra participar, porque acreditava que aquilo ia 
me deixar menos acanhada e isso foi me provocando. Por outro lado, 
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 ela tinha esse outro lado da cultura popula, porque sabia cantar os 
reisados que aprendeu ainda na fazenda do pai, porque ela vinha de 
uma família que tinha fazenda no interior de Riachão do Dantas. Ela 
sabia as cantigas dos reisados todos, os aboios todos, então era uma 
pessoa muito envolvida com a cultura popular, Isso foi também 
abrindo meu olhar pra esse lado e eu devo muito a minha mãe. Por 
causa dela, eu tive o teatro inicialmente na igreja, depois outros tipos 
de teatro, já na adolescência. Então, o teatro sempre teve presente em 
minha vida, sempre teve (FONTES, 2013). 

 

Por outro lado, o pai era o oposto da sua mãe, extrovertida e artística, 

principalmente porque Teófilo Fontes era um homem tímido até mesmo introspectivo, 

entretanto tinha por gosto o hábito da leitura e essa usina cultural familiar fomentou em 

Aglaé uma formação informal de grande significado cultural pois 

 
Aí foi benefício que aconteceu na minha vida, foi a leitura, porque eu 
fui uma criança assim, que tive privilégio dos pais. Quando viajavam, 
quando vinham aqui para Aracaju e voltavam, sempre levavam livros 
pra gente ler. Então, eu me criei vendo mãe fazendo coisas e pai 
lendo. E mãe lendo também, por que a leitura, por exemplo, da bíblia, 
é uma coisa normal, normal, a gente tinha culto de..., como é, meu 
Deus do céu, culto de família, que era toda segunda-feira, tinha o culto 
de família e ler bíblia e interpretar coisa. Então, tá vendo como tudo 
isso forma um conjunto de coisas? (FONTES, 2013). 
 
 

  Passada a adolescência, foi estudar música e essa atividade marcou-lhe 

profundamente a vida, especialmente quando foi realizar o exame de admissão, que 

existia na época, para o Conservatório de Música de Aracaju e conheceu a professora 

Cândida Viana Ribeiro, a Candoca. Foi ela quem percebeu que Aglaé tinha habilidade 

para trabalhar com criança e a entusiasmou a participar de um curso de música, em 

Salvador, na Bahia, quando surgiram Os Seminários Internacionais de Música, na 

Universidade da Bahia. Foi um rico período quando o estado recebeu muitos 

professores estrangeiros que 

 

Balançaram a Bahia, em termo de estrutura. Tanto é  que o curso de 
musicalização, dos quais a baiana Carmem Mettig também fez parte, 
foi desse período que revolucionou o ensino de música. Porque, antes 
disso, o ensino era muito formal, mas, com a vinda dos Seminários 
Internacionais, você teve professores de vários países. Então, a 
professora Cândida sabia dessas coisas e me levou, eu me hospedei na 
casa de um parente dela, de tanta vontade que eu fizesse esse curso. 
Para mim, foi uma abertura de mundo (FONTES, 2013). 
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Ela descreve que fez vários períodos desses seminários, quando teve aulas de 

especificidades musicais e de dança. O aluno podia escolher a área que desejasse se 

especializar. Em seu caso, escolheu educação musical para criança e, por isso, teve 

aulas de experiências práticas, quando contou com o apoio pedagógico da professora 

Rosita Salgado Góes, que também tinha a Escolinha de Música da Bahia. Rosita foi 

uma pessoa que contribuiu definitivamente para espantar a sua timidez: “Diga, Sergipe, 

você hoje vai dar uma aula” (FONTES, 2013), brincava a baiana procurando estimular 

Aglaé que ainda tinha muitos medos de se expor como professora de música, em 

especial em terras estrangeiras.  

 
A gente tem um certo complexo de pequenez, porque somos um 
estado pequeno, mas Rosita me botou no olho do furacão, se a gente 
pode dizer assim. E pronto, quando voltei desse curso, eu abri aqui a 
Escola de Música de Aracaju, para criança de 04 a 12 anos, 
oferecendo aulas de teoria musical, acordeom, piano e, posteriormente 
teatro. Foi uma espécie de revolução pedagógica, porque, antes, eu 
mesmo estudei, decorando tempo de figura, decorando tudo e a minha 
escola não era assim. Tudo trabalhava com o corpo primeiro pra 
depois termos a informação ou conceito, qualquer coisa dessas. Nessa 
escola, então, nós fazíamos muito teatro, porque eu achava muito 
importante e também passei muito a escrever, eu tenho muito texto pra 
teatro, muita peça de teatro (FONTES, 2013). 
  

Aglaé Fontes tinha aptidão, é um fato, tinha facilidade, é verdade, até mesmo 

porque tinha feito algumas coisas de teatro, contudo essa apropriação do teatro era feita 

de maneira intuitiva, “tão utópica quanto sem tecnologia” (FONTES, 2013), explica 

com argumentação pedagógica. Ela acrescenta que em Aracaju vai compreender a 

trajetória teatral desde o período de Othon Cornélio, um ator procedente da década de 

1940, que ela inclusive conheceu, todavia era um teatro “muito tradicional. “O Othon 

fazia aqueles dramalhões, sabe como é? E também teve outro período que muita gente 

fazia monólogo, muito, muito, muito, muito” (FONTES, 2013), constata, sem esquecer 

de registrar a presença de Quaranta, mesmo sendo “outro nível, ele fez muito teatro 

assim com os alunos do Atheneu, sabe?” (FONTES, 2013).  

Ela considera que, mesmo sem levarmos em conta gostos estéticos, para 

entendermos essa formação teatral na cidade, é importante considerarmos ainda os 

espetáculos do Teatro de Revista encenados por Neide Mesquita, tais como o Tapete 
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Mágico, que ela própria assistiu no Cine Teatro Rio Branco, o único teatro que existia 

na época, pois que o Teatro Atheneu e o Teatro Tobias somente surgiram muito tempo 

depois.  

Criado pelos irmãos Paulo e Juca Barreto, sempre o Cine Teatro Rio Branco foi 

um espaço muito frequentado pelo povo sergipano, sendo palco de inúmeros eventos 

cinematográficos e teatrais, locais e nacionais, como as peças que trouxeram o ator 

Procópio Ferreira a Aracaju, um mito do teatro brasileiro que, apaixonado pelas terras 

sergipanas, até levou consigo o cenógrafo sergipano Nestor Brás. Seguramente, esse 

empreendimento artístico faz parte da história de formação teatral em Aracaju, uma vez 

que ali era o único espaço para os eventos artísticos acontecerem.    

Nossa biografada conta que na capital do estado, se apresentavam diversas 

companhias, “eu me lembro de que eu já morando em Propriá, eu vinha passar a semana 

aqui e ia assistir às companhias e às peças que se apresentavam no Teatro Rio Branco” 

(FONTES, 2013). Era um Teatro de Repertório em que cada dia acontecia a encenação 

de uma peça diferente, porém com a mesma companhia.  

Todos esses dados artísticos contribuíram para sua formação estética. É provável 

que a sua oportuna iniciação como diretora teatral se deu naquele espaço, mesmo tendo 

vivenciado uma situação inusitada, já que 

 

Na primeira peça que eu mesma dirigi eu fui pedir o espaço do Teatro 
Rio Branco e “seo” Juca Barreto perguntou quem era o diretor, aí a 
minha mãe disse que era eu. Então, ele se admirou porque me achava 
uma menina, entendeu? Era uma peça chamada Fantasia Colorida, 
que era uma revista porque meu modelo era quem, você via, Neide 
Mesquita, você via, esse pessoal que trabalhava muito com essa 
questão de juntar o teatro, de fazer um teatro de revista e aí a primeira 
experiência minha de dirigir teatro foi esse. Eu, muito novinha, ainda 
moça jovem, me meti a fazer um musical (FONTES, 2013). 
 
 

De todo modo, o teatro dos anos de 1950 foi marcado pela presença do Teatro 

Amador de Sergipe, constituído pela geração de João Costa; Clodoaldo Alencar Filho, 

escritor, poeta, ator, diretor teatral, que foi casado com Aglaé Fontes; João Ribeiro, 

conhecido por Ribeirinho, entre outros. Eles são referência na história do teatro 

sergipano, uma vez que 
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Essa foi uma geração forte, foi tão forte, que eles se reuniam 
simplesmente pra ler teatro, ler teatro na casa de João Costa. É a 
geração que se tornou professores da Universidade Federal de Sergipe, 
menos Ribeirinho, que não tinha formação acadêmica. Alencar 
inclusive foi reitor, foi pró-reitor, foi uma porção de coisa até ser 
reitor, ainda tá vivo, com oitenta e poucos anos, oitenta e um. Aqui 
sim, eu posso chamar de uma geração que começou realmente o teatro 
amador em Sergipe. Eles foram os criadores desse teatro amador, 
assim, de estudar, se reunir, montar peças, participar de festivais de 
teatro né? E todos eles foram muito amigos de Pascoal Carlos Magno, 
que teve uma grande importância para o teatro sergipano. Eu ainda 
conheci Pasqual. Ele fazia os festivais e dizia assim: “Os loucos de 
Sergipe vem”. Porque o pessoal não tinha dinheiro, não tinha apoio de 
nada e se metia a fazer teatro, tinha regulamento e era um grupo 
respeitado pela comunidade sergipana (FONTES, 2013). 
 
 

Ocorre que não havia uma escola formal de teatro, porém esse grupo se 

amparava numa educação não formal, à medida que estabeleceram um método de 

aprendizado teatral coletivo ao adentrarem em leituras e montagens cênicas desse 

universo teórico e prático a respeito das referências dos autores clássicos, da história do 

teatro e de todas as informações políticas de um período emblemático para o teatro de 

um modo geral, como foram os anos de 1960. Eles são uma referência teatral, em 

Aracaju, sobretudo no período do Golpe Militar, já com a presença de Aglaé no grupo, 

quando, além de apresentar ensaios para os censores, ainda tiveram muitas peças 

censuradas, mas “isso é uma história pra outro pedaço. É muita coisa? É muita coisa de 

vida” (FONTES, 2013), relembra acrescentando que 

 

Em 1964, Alencar foi perseguido, né? E foi preso duas vezes, depois 
não acharam nada. A conclusão do inquérito dele é que ele contratava 
grupos e valorizava grupos da cultura popular. Esse foi o grande 
pecado, né? Porque ele não era ligado a partido comunista, nem nada, 
era de esquerda, era, como todo mundo era nessa época, (pausa) todo 
mundo era, por que eram aqueles que queriam revolucionar o mundo, 
que queriam, né? (FONTES, 2013). 
 
 

A importância do Teatro Amador de Sergipe/TAS é tamanha que, ao surgir a 

Rádio Cultura na cidade, os componentes foram convidados para participar dos eventos 

culturais da rádio. Visando ao conhecimento da linguagem do rádio e da radionovela, 

em particular, Alencar foi para o Rio de Janeiro para aprender o ofício na Rádio 

Nacional. Desse modo, foi ele quem trouxe o conhecimento técnico para que a Rádio 
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Cultura pudesse realizar montagens memoráveis, sob sua direção e também de 

Ribeirinho, em um período de grande ascensão cultural no estado de Sergipe. 

 Aglaé Fontes conta que, ao dirigir peças teatrais ou radionovelas, Alencar se 

utilizava da técnica da leitura branca, isto é, de uma leitura sem intenções ou tentativas 

de uma interpretação, considerada uma estratégia metodológica eficaz, uma vez que, 

através da repetição dessa atividade, é possível “encontrar a personagem” da trama que 

se pretende encenar. Outra medida instrumental utilizada era a prática de exercícios 

teatrais, a partir das orientações vistas em livros específicos de técnicas teatrais. “Ele 

comprava muito livro de teatro, lia e experimentava as técnicas... eu ainda tenho uma 

biblioteca enorme dele” (FONTES, 2013), revela, acrescentando ainda que outra prática 

de formação teatral era a tarefa coletiva de, ao participarem dos Festivais de Teatro, 

cada membro do grupo deveria observar e posteriormente socializar entre o grupo de 

quais possíveis técnicas as peças apresentadas se utilizaram, quais acertos e equívocos 

cênicos foram verificados na apreciação sugerida.  

Tudo isso se mostra como um método de formação não formal que, certamente, 

garantiu a esses sujeitos teatrais um aprendizado prático e se constituiu como uma 

referência na trajetória cênica do teatro sergipano, daqueles que vieram no desenrolar 

desses dados. Mesmo porque, direta e indiretamente, uma escola não formal e informal 

se estabeleceu, também, para os que apreciaram e refletiram uma prática de formação 

artística.  

A Rádio Cultura, como um espaço de fruição a propósito da cultura teatral, 

permitiu um espaço de experimentação para a história da dramaturgia, enquanto 

carpintaria de formação teatral, sobretudo com a presença dos atores que compunham o 

Teatro Amador de Sergipe. Aracaju vivia uma fase de grande efervescência cultural 

com o trabalho desenvolvido na Sociedade Cultural e Artística/SCAS, com sua prática 

de fazer circular eventos artísticos nacionais e até mesmo internacionais. A SCAS é 

referência na formação artística informal e não formal em Aracaju, em especial porque 

seu objetivo primordial era congregar a classe artística sergipana para excitar discussões 

e práticas artísticas em suas terras e em outras localidades.  

  É apropriado lembrar que, ao retornar da Bahia para Aracaju trazendo uma 

formação pedagógica e musical, Aglaé instituiu sua Escolinha de Música, em 1955. 

Portanto, foi nesse espaço de educação musical que ela criou um teatro infantil, com 
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crianças de até 13 anos. Entendendo, nesse contexto, que ela desenvolvia um trabalho 

de formação e prática cênica, “a escola criou o Coral Expressionista Mirim, que era 

assim, uma mistura de teatro com jogralesca.” (FONTES, 2013). 

  O grupo cênico montou as peças A Festa no Céu; Juri Simulado, coletânea de 

textos infantis; A Cigarra e a Formiga e Borandá, texto da própria, que trazia a 

linguagem artística da dança, da música, do teatro e da conscientização política na 

conjuntura da ditadura militar brasileira e por isso mereceu a visita da censura federal. 

Apresentada em 1966, no Teatro Rio Branco, a peça Borandá foi sucesso de público e 

determinou a alteração do nome do grupo para Grupo Teatral Expressionista.  

 

Quando Dom José Vicente Távora, arcebispo de Aracaju, criou a 
Rádio Cultura, me convidou pra eu fazer o programa infantil. Eu 
nunca tinha escrito nada pra rádio, eu não sabia nada disso, de 
produções teatrais radiofonizadas, mas eu tinha umas revistas em 
minha casa que eram revistas de ensino, do Rio Grande do Sul, e elas 
traziam entrevistas com Lúcia Benedetti.  Eu já tinha escrito para as 
encenações da Escolinha de Música, escrevia textos e me metia, né? E 
me metia mesmo. Então, eu li aquilo e decidi escrever um negócio 
desse parecido e eu acabei fazendo muita coisa de dramaturgia para a 
Rádio Cultura. Então, ao ensaiar lendo e interpretando, nós 
começamos a misturar os elementos da linguagem específica da Rádio 
Cultura com as informações que adquirimos nas peças infantis que 
tínhamos feito anteriormente na Escolinha de Música (FONTES, 
2013). 
 
 

Por conta dessa experiência com o Coral Expressionista Mirim, tendo como 

integrantes os alunos Clara Angélica, Antonio Milton, Maria das Graças Barreto, Janice 

Silva, entre outros, aglutinada ao trabalho desenvolvido na Rádio Cultura, inclusive 

com as participações de Clodoaldo Alencar, também diretor da Rádio Cultura, Leonardo 

Alencar, pintor, e Ribeirinho, ator de teatro, do Teatro Amador de Sergipe, surgiu o 

Grupo de Teatro Tegebê, que era o nome do seu programa de rádio, intitulado Gato de 

Botas. Para lá, Aglaé levou a experiência vivenciada nas participações dos eventos da 

igreja, sob a influência da educação estética informal que a mãe lhe ofereceu, 

principalmente a cultura popular. “Foi quando, em 1964 os militares chegaram com 

tudo. E eu quase que me acabo, né? Porque eu trabalhava com a cultura popular e até 

teve aquela história da prisão de Alencar” (FONTES, 2013). 
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Mas, quando o Tegebê montou Eles não usam Black-Tie, de Gianfrancesco 

Guarnieri, uma peça de temática política, a censura federal quase os enquadrou à prisão. 

A montagem, tendo no elenco Aglaé Fonte, Alencar Filho, Lúcia Viana, Hunald 

Alencar, Joaquim Filho, Guiomar D Ávila, Coelho Menezes, José Carlos Monteiro, 

Magali Ramos e Marcos Mutti, foi um marco para o teatro em Aracaju, uma vez que até 

então 

 
Ninguém nunca trouxe diretor teatral de fora pra dirigir grupo daqui, e 
nós tivemos essa ousadia. Nós trouxemos Wilson Maux, um diretor 
muito bom, que fez uma cenografia maravilhosa. Nós tomamos 
empréstimo no Banco Nacional de Minas Gerais, todos os 
enlouquecidos, éramos três pessoas que tínhamos emprego, né? Então, 
eu, Alencar e Lucinha tomamos um empréstimo no Banco Real para 
poder pagar ao diretor e ao hotel, onde ficou hospedado por quase um 
mês. E nós fizemos o maior sucesso, apresentamos dezessete vezes, 
no Teatro Atheneu, o que era o máximo aqui, já era quase uma 
temporada, né?   (FONTES, 2013). 

 

Depois que Aglaé Fontes formou-se em Filosofia e assumiu a carreira docente 

no curso de Pedagogia da Universidade Federal de Sergipe, a Escolinha de Música 

funcionou até 1975 e, em seguida, fechou. Na universidade, ela foi encontrar aqueles 

mesmos alunos do Grupo Teatral Tegebê, agora universitários que, em 1973, lhe 

propuseram retomar o trabalho teatral no âmbito da universidade. A ideia foi 

prontamente encampada por ela e, em consequência o Grupo Teatral Expressionista foi 

oficializado como grupo teatral da Universidade Federal de Sergipe, sob a direção 

cênica de Alencar Filho, e tendo no elenco, conforme a pesquisa Aglaé D’Ávila Fontes: 

Uma Página na História do Teatro, realizada por   Patrícia Brunet Carvalho de 

Andrade. 

 
Além de Nadja Oliveira, Clara Angélica e Hunald Alencar, ainda  
Janice Pereira Sales, Katia Barbosa, Leda Cruz, Leonora Edelweiss 
Alencar, Carmem Santos, Maria da Conceição Santos, Eliane Porto, 
Marieta Fontes, Eliane Oliveira, Baltazarina Barbosa, João Bosco 
Seabra Santos, Manoel Carlos de Matos, Maria das Graças Barreto, 
Hamilton Santana, Aminthas Sobrinho, Jean Marcel Alencar, Tadeu 
Machado, José Mathias, Eribaldo G. Passos, Alencar Filho, Mendes 
Filho, Isaac Galvão, entre outros (ANDRADE, 2011, p. 51). 
 
 

Andrade (2011) explica que, durante a década de 1970, o Grupo Teatral 

Expressionista montou os textos A Estrada e Gilgamês, ambos em 1973; Ensaio Geral, 
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em 1974; O Espantalho, em 1975; De longe venho, em 1975; Brefaias, em 1976, que 

teve texto censurado pela Ditadura Militar. A Grande Estiagem, em 1977; Como 

apareceu a Música no Brasil e Borandá, escrito em 1966, e que foi considerada pela 

Censura Federal em texto subversivo; E entrou por uma perna de pinto, em1978; As 

Primícias; O Banquete, de Lúcia Benedetti, em 1979; Lampiaço-o Rei do Cangão, em 

1980. 

Em 1978, durante as aulas de Psicologia da Educação, Aglaé solicitou aos 

alunos uma atividade pedagógica da disciplina que objetivava trabalhar o 

desenvolvimento cognitivo das crianças através da arte da manipulação de bonecos. Era 

necessário que os alunos aprendessem essa técnica, e em consequência, a professora foi 

levada a uma pesquisa de formação artística sobre a articulação entre a técnica e a 

prática desse ofício artístico, quando tiveram aulas de arte mamulengueira com o 

pernambucano Alto Pascoal, Mestre Cheiroso. 

 Andrade (2011) informa que, dessa vivência, saíram alguns alunos interessados 

na criação de um grupo teatral para bonecos, intitulado “Mamulengo do Cheiroso”, que 

tinha em sua constituição: “Dária Maria de Melo Santos, Neli Almeida Tavares, Ninfa 

Maria Machado Lôbo, Sônia Mendonça de Oliveira, Florípedes e Ana Emília Nunes 

Vieira e, posteriormente, Augusto Barreto) (ANDRADE, 2011, p. 51).  

            Contudo, em 1983, o grupo sofreu uma transformação na sua formação original, 

uma vez que do elenco fundador apenas Augusto Barreto, Mestre Bonequeiro e 

professor de arte para crianças especiais na Escola Municipal João Cardoso, se manteve 

no grupo, tendo sempre ao seu lado a assessoria cultural de Aglaé Fontes e se 

constituindo como um grupo mambembeiro junto à trupe formada por Rinaldo Santos 

Machado (Contra Mestre), Cleber Paixão da Conceição (músico), Glauber Silva 

(sanfoneiro), Amanda Barreto Dórea e Meire Barreto Dórea (diretora musical) e atores 

convidados, tais como Valquíria Sandes, Nildete e Guga.  

Em seu depoimento a mim, Aglaé Fontes revela que a maioria dos textos 

encenados pelo grupo era de sua autoria. Sua dramaturgia agrega informações da cultura 

popular, dos dramas populares e todos os elementos artísticos e culturais do nordeste 

brasileiro, como lendas, brincadeiras populares, causos, contos e músicas típicas. Maria 

Manzzetti, Januário Oliveira, Leonardo Filho, Augusto Barreto e Joana Gonçalves e 

também produziram textos para o Mamulengo do Cheiroso.  
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Desde 1978, o grupo construiu uma trajetória de pesquisa e prática montando 

diversos espetáculos com base no que se chama cultura popular. Entre eles: O 

Coelhinho sabido, em 1978; Chegada de Lampião no Inferno, em 1978; em 1979; Sete 

Retratos para dois Mosquitos, em 1979; O Dragão Cospe Fogo, em 1980; A Rainha 

Jinuvena no Guerreiro do Cheiroso, em 1981; Maria Língua de Trapo, em 1982; O 

Macaco e a Velha, em 1986; Marieta e Isadora, em 1983; Cazuza Caga Raiva, em 1985 

e A Última Semana de Lampião, em 1986. 

De igual maneira, ainda No Reino do Limo Verde, em 1989;  As Aventuras de 

uma Viúva Alucinada, em 1989; As Presepadas de Benedito, em 1994; Êta feira da 

Mulesta, em 1996; As Artimanhas de Zezé Pingo d’água, em 1997; O Figo da Figueira, 

em 1997; A Viúva Morfada, em 1999; Por causa do liquidificador dona Deusa dançou, 

em 1999; A Viúva Alucinada, O Dragão cospe fogo; “Brincando com Cheiroso; 

Terravista, 2001; Cheiroso e Sabastiana, em 2001; Festança com o Mestre Cheiroso, 

em 2006 e A Onça e o Bode, em 2010.   

Aglaé participou dos projetos educativos: Vamos comer Teatro, em João Pessoa, 

Paraíba, em 1992 e do Projeto 5 e Meia, apoiado pela Secretaria do Estado da Cultura 

de Sergipe e Circulação dos Grupos de Teatro de Aracaju, ocorrido no Auditório 

Lourival Batista. E, também, do seriado A Última semana de Lampião, especial 

produzido pela TV Aperipê, com exibição nacional pela TVE do Rio de Janeiro, além 

do Projeto 6 e Meia” da FUNARTE, em 1986.  

Fez-se presente ainda em dois projetos Caranguejos, este agenciado pelo 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis/IBAMA, 

em Aracaju e Prefeitura da Cidade, que teve apresentação no Museu de Arte de São 

Paulo/MASP, em 1991.  Através da Secretaria de Ação Social de Aracaju, concretiza 

projeto social junto a crianças carentes e participa do Festival de Bonecos de Canela, 

RS, em 1993, além do filme Aos que Virão, de Hermano Pena, rodado em Poço 

Redondo, estado de Sergipe. 

Apresenta-se no Festival Internacional de Teatro de Bonecos do Maranhão. Por 

conta de uma associação com a prefeitura de Madri, na Espanha, exibe-se na Plaza de 

Colombo e ainda no Encontro Cultural de Propriá e com o Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas/SEBRAE, durante a Feira dos Estados e em 2004, na 

recepção a turistas no Aeroporto de Aracaju. Em consequência da parceria entre a 
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Península Ibérica e o Brasil, o Mamulengo do Cheiroso vai à Europa, com o espetáculo 

Festança com Mestre Cheiroso, com apresentações em Lisboa, Caldas da Rainha, 

Torres Vedras e Franco. Participam ainda do projeto da Secretaria de Estado da Saúde, 

Saúde na Feira e, desde 2010, tornou-se Ponto de Cultura, sendo que a sede do grupo 

passou a ser um Centro Cultural. 

 A propósito do que considera fundamental para se aprender teatro, Aglaé diz 

que, numa trajetória artístico-pedagógica de formação teatral, destaca dois vértices 

fundamentais. 

 
Uma é a educação, é aula, é você aprender técnicas e práticas. A outra 
é o talento. Então, vão ter pessoas que vão se destacar mais e outras 
menos. Mas eu acho importante que a pessoa transite nas duas 
vertentes, porque, mesmo que você não seja a pessoa mais talentosa 
do mundo, de toda maneira, o teatro lhe abre a expressão, a liberdade 
e a imaginação, entendeu? Para mim, a arte é a mais completa de 
todas as artes, porque o teatro abrange artes plásticas, música, dança, 
texto e literatura, é? Eu acho que formação junto com talento é uma 
coisa maravilhosa, porque talento só vai chegar num ponto que não 
tem como ultrapassar mais, porque não tem informação. Eu acho 
importantíssima a informação, por isso, lutaram tanto pra ter curso de 
teatro aqui, era porque acreditavam nisso, né? É importante sabermos 
como eu devo aprender a trabalhar com sensibilidade, trabalhar o 
corpo, a voz, você todo, né? Porque o teatro lhe exige tudo isso, você 
quer ter um corpo que lhe obedece, um corpo que sabe o que faz e 
uma voz que trabalha, que sabe mexer com a emoção. Você precisa 
sentir a emoção e provocar emoção. Eu acho que é preciso a repetição 
de texto, para evitar que o ator recite o texto. Porque queremos 
emoção e tem muita gente que decora texto e diz, sabe a marca, no tal 
lugar faço isso, e no outro lugar faço aquilo, quando eu chegar a tal 
lugar eu vou me virar e vou fazer isso. Isso é uma coisa mecânica. 
Então, sem emoção, eu acho que a arte não existe (FONTES, 2013). 
 
 

O valor dedicado à emoção lhe faz lembrar uma experiência vivida no encontro 

com um contador de história, durante suas pesquisas na cultura popular sergipana, a 

qual a levou a repensar as técnicas teatrais que deveria utilizar, ao construir 

personagens. Ao ser indagado sobre como ele aprendeu a fazer teatro de bonecos, o 

entrevistado declarou-lhe que “não aprendeu técnica nenhuma, nós faz. É o seguinte, 

professora: “Se é pra rir nós rir, se é pra chora nós chora” (FONTES, 2013). 

Esse saber informal chega a Aglaé Fontes ratificando a sua crença teatral de que 

a emoção deve ser um grande instrumento para execução desse ofício, especialmente 

porque  
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Acho que ele me disse que tudo que é arte do teatro precisa ter 
emoção e passar emoção, não ser um bonequinho mecânico  em cena, 
uma das coisas que eu acho mas difícil no teatro de bonecos. Porque 
você tem um ser, que não tem máscara, não é? Que nem chora!!! E 
você tem que fazer tudo por ele e convencer a plateia. Então, uma das 
técnicas que eu acho mais difícil é a técnica de manipulação do teatro 
de bonecos. Porque, na cena teatral você tem seu rosto, suas 
expressões, a voz, o corpo, as mãos, né? E no teatro de boneco, você 
só tem movimentos limitados, né? Você só tem a voz e é na voz que 
você deve imprimir toda a emoção. Por isso, uma coisa que eu sempre 
trabalhei muito foi com a palavra, para que ela passasse a emoção 
correta e o rádio me ensinou muito, porque o rádio não tinha cena, né? 
Eu só tinha voz e sonoplastia (FONTES, 2013). 
 
 

Nesse sentido, ela considera que o trabalho cênico deve ser pautado na 

interpretação do ator, na fidelidade do texto, na expressão que o texto possa provocar, 

na questão da palavra dita. Por outro lado, embora não tenha ministrado o conhecimento 

de técnica local, tinha conhecimento musical e, certamente, a familiaridade com o 

universo musical aproximava as linguagens do teatro e da música. Contudo, por conta 

do projeto da Universidade Federal de Sergipe/UFS, Bolsa Trabalho Arte, mantido pela 

Fundação Nacional de Arte/FUNARTE, sob sua coordenação, trouxe uma especialista 

em voz e, posteriormente, quando a professora partiu, o grupo seguiu trabalhando 

conforme as orientações assimiladas.  

“O Bolsa Trabalho na universidade foi como se fosse o ponta pé inicial para o 

curso de teatro da universidade, porque ele funcionou com uma escola, embora 

informal, mas assim considerada pelo que trouxe de informações técnicas do ofício 

teatral” (FONTES, 2013). Sua defesa por projetos de extensão mais amplos e 

abrangentes é embasada pela experiência docente e gestora no domínio da UFS, pois crê 

que a universidade, hoje, está muito distante dessa realidade do universal, das trocas de 

conhecimento por diferentes pessoas e estilos e projetos mais agregadores e de longo 

prazo. “Está muito parada, não tem projetos a longo prazo, é apenas breves projetos de 

extensão mas, que só pode ter dois monitores, um voluntário e outro renumerado e em 

quatro meses se acaba, não tem continuidade nem renovado por um nova temporada 

(FONTES, 2013). 

 Em sua trajetória artística, que amadureceu profissionalmente, sobretudo pela 

prática dos aprendizados ocorridos nas participações em festivais nacionais, quando 
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aconteciam as trocas de experiência estéticas, viabilizou outros importantes contatos 

visando à formação de outras áreas da carpintaria teatral.  

Em maquiagem, trouxe o artista plástico Eurico Luiz, que a acompanhou em 

muitas montagens do Grupo Teatral Expressionista. Depois, todos começaram a 

aprender sobre os materiais de maquiagem que até então só se vendiam em grandes 

centros do eixo Rio-São Paulo. O grupo começou a comprar esse material e quem tinha 

mais habilidade para maquiar era quem entrava nessa área de maquiagem teatral.  

 A carpintaria tinha em Nestor Braz o alicerce dos cenários sergipanos. A 

iluminação mereceu a presença de Mendes Filho, garimpado em Alagoas por Alencar, 

quando para lá se deslocava durante os Festivais de Arte de Marechal Deodoro. Na 

época, além de diretor do Grupo de Teatro Expressionista, Alencar era vice-reitor e por 

isso o trouxe para Universidade, “e ele ficou contratado pela universidade para fazer a 

iluminação dos núcleos de teatro da universidade e foi maravilhoso durante todo o 

Festival de Arte de São Cristovão e das apresentações do Expressionista” (FONTES, 

2013). 

A propósito do Iº Festival de Arte de São Cristovão - FASC, ocorrido de 01 a 03 

de setembro de 1972, participou da sua organização, como professora da Universidade 

Federal de Sergipe, quando assumiu, em parceria com Clodoaldo Alencar Filho, a 

coordenação artística do evento. Esteve presente em todas as edições do FASC, 

inclusive se apresentando cenicamente com os grupos teatrais dos quais fazia parte, 

Expressionista, Experimental e Mamulengo do Cheiroso.  

Conforme Andrade (2011), a equipe que coordenava o emblemático festival era 

formada por Albertina Brasil (presidente), Maria Thétis Nunes (vice-presidente), 

Antonio Campos Lima (coordenador estrutural), José Maria Rodrigues (coordenação 

médica), Félix d’Ávila (coordenador de transportes) e João Oliva Alves (divulgação)  

(ANDRADE. 2011, p. 32).   

Sua consultoria e participação como palestrante e artista, igualmente se dá 

durante os calendários anuais do Encontro Cultural de Laranjeiras, cidade sergipana 

que, em 1976, também criou seu evento pautado nas manifestações populares e em 

consequência da abertura cultural que o FASC trouxe para o estado.  

Na década de 1980, nomeada que foi pelo governador João Alves, a dirigir o 

recém-criado Centro de Criatividade, desenvolveu uma gestão regulada pela visão 
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artístico-pedagógica, oferecendo variadas oficinas, dentre elas: desenho; pirogravura; 

iniciação teatral; teatro de bonecos; oficina de palavras, flauta, violão, órgão, 

musicalização, brinquedo; fotografia. Aglaé destaca que, naquela época, sob a direção 

de Fernando Lins, a Fundação Estadual de Cultura apoiou os objetivos da sua gestão, 

em que a arte-educação foi o foco de prática artística e pedagógica naquela comunidade, 

aliás tanto na primeira gestão, em 1980, quanto na segunda gestão, em 1991. 

  
Começamos a fazer uma pesquisa na área da Caixa D’Água e da sua 
história. Descobrimos uma figura maravilhosa, de historiador natural, 
porque viveu o tempo do morro, o Sr. João da Cruz. Ele era amigo da 
velha Melânia e ajudou a construir a Caixa D’Água como pedreiro e 
agora, aos 85 anos, acompanhava o surgimento do Centro de 
Criatividade. Dele recebemos tudo, a história do cano 10 e seus 
seresteiros, o São João do morro descendo pela rua Dom Bosco, as 
festas do carnaval com as diabruras dos Rasgadinhos. E com ele, nos 
encaminhamos a muitos moradores antigos que relataram, através de 
gravações, a memória do Morro do Cruzeiro e da Caixa D’Água. O 
Centro de Criatividade não seria mais um estranho. Ele estava 
nascendo de mãos dadas com a comunidade (ANDRADE, 2011, p.  
35).  

 

Sua administração promoveu um intercâmbio cultural de grande relevância entre 

o teatro de Aracaju e da Península Ibérica, o que gerou a oportunidade que cinco 

alunos/atores sergipanos fossem selecionados para uma temporada de estudos teatrais na 

Espanha. É nesse período que acontecem as montagens do espetáculo A Ópera do Milho 

e O Auto da Barca do Inferno (de Gil Vicente), sob a direção de Moncho Rodrigues.  

 

Nessa época, a professora, em parceria com a FUNDAJEN, participou 
do Projeto CumpliCIDADES – Mostra de Teatro Ibérico e Expressões 
Artísticas. Havia um intercâmbio cultural entre Brasil, Espanha e 
Portugal onde grupos do Nordeste Brasileiro se apresentavam na 
Península Ibérica e os grupos de lá se apresentavam aqui no Nordeste. 
O Grupo Imbuaça foi escolhido, dentre os grupos sergipanos, 
apresentando o espetáculo A Farsa dos Opostos, sob a direção de João 
Marcelino (ANDRADE, 2011, p.37). 
 
 

Esse viés de gestora, sempre preocupada com o desenvolvimento artístico-

pedagógico, a acompanha desde a Escolinha de Música, passando pela Rádio Cultura, 

Universidade Federal de Sergipe e Centro de Criatividade, mas, também desenvolvendo 

atividades lúdicas com as linguagens da literatura e do teatro, em suas diversas 
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atividades profissionais, como a primeira Diretora da Biblioteca Infantil, em 1987, no 

Governo Antonio Carlos Valadares e como Secretaria de Estado da Cultura, em 1987 e 

criou o “Gonzagão”, espaço cultural no bairro do Augusto Franco e os “Barracões 

Culturais”, nas cidades do interior de Sergipe.  

Andrade (2011) traz essas informações, acrescentando ainda outras ações da 

professora, agora como Secretaria de Estado de Educação, Secretária do Estado da 

Cultura, no Governo de João Alves. Posteriormente, no Governo de Albano Franco, em 

1995, foi Presidente da Fundação Aperipê. Desde 2004, tornou-se Membro da 

Academia Sergipana de Letras, onde ocupa a cadeira número 12. Em 2009, assumiu a 

Secretaria de Cultura e Turismo da Cidade de São Cristovão. Em 2014, torna-se a 

presidente da Fundação Cultural de Aracaju/FUNCAJU, na gestão de João Alves Filho 

(ANDRADE, 2011, p. 36).   

Aglaé Fontes escreve uma rica trajetória de vida e arte, podendo-se destacar 

vários aspectos de suas atividades como musicista, educadora, pesquisadora, atriz, 

diretora, escritora, dramaturga e agente cultural. Não é possível falarmos em teatro 

sergipano, sem considerarmos o seu nome. Trata-se de uma referência histórica da 

maior importância, ainda na ativa, que se constitui enquanto autoridade cultural, visto o 

que realizou no seu curso de vida.  

Marieta Dávila Fontes, todavia, foi a sua maior referência cultural. Desde os 

primórdios da formação mambembe, pelas cidades que habitou em companhia dos pais 

e influenciada pela mãe, foi possível agregar ao seu imaginário diversas manifestações 

artísticas do povo sergipano. No final dos anos de 1970, quando o ator Benvindo 

Cerqueira ministrou uma oficina teatral de teatro de rua, em Aracaju, assistiu à 

participação da sua genitora no processo de formação teatral, bem como no filme 

Sargento Getúlio, no qual trabalhou como atriz.  

Foi ela quem ensinou a sua filha, Aglaé Fontes, e Augusto Barreto a 

confeccionarem e executarem o teatro de bonecos e, por isso, é considerada pela filha e 

por muitos artistas sergipanos uma mestra que se insere na história da formação teatral 

em Aracaju, com louvor. Um salve a Dona Marieta, afinal como diz o poema da mineira 

Adélia Prado, a coisa mais fina do mundo é o sentimento.  

É de sentimento que falamos até este momento, porque, ao final de tudo o que 

fica são os laços afetivos que construímos e Aglaé traz essa subjetividade ao que lhe deu 
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origem e ao que edifica sua vida e sua arte. Por isso, escolhi iniciar essa apreciação 

identificando-a como uma cidadã que se apresenta ao mundo valorando a tradição da 

sua própria existência e que soube unir o conhecimento acadêmico ao saber do povo 

sergipano. Um Salve especial a você, Aglaê D’Avila Fontes.    

São esses registros humanos que me alimentam, quando pretendo percorrer a 

aventura de investigações a propósito da história oral e das narrativas dos seus sujeitos. 

“Porque as histórias de vida são decorrentes de narrativas e estas dependem da 

memória, dos ajeites, contornos, derivações, imprecisões e até das contradições naturais 

da fala. Isso talha a essência subjetiva da história de vida” (MEIHY, 2013, p. 35). Essas 

palavras me fazem lembrar Aglaé Fontes, sobretudo porque a sua marca mais forte é, 

definitivamente, o olhar pedagógico, o amor às tradições e o cuidado com expressões 

culturais brasileiras. 

 Esse seu devotamento à arte popular vai encontrar na ancestralidade materna o 

entendimento do ato de educar em suas dobraduras. Aquilo que, fundamentalmente foi 

necessário para que ela se alimentasse e se apropriasse das referências culturais 

sergipanas adquiridas na trajetória de sua formação informal, por onde passou, durante 

sua infância, pelas cidades do interior do estado, além do respeito à obra de Sílvio 

Romero, por quem se encantou desde cedo e a quem seguiu como a um mestre.  

 A mãe, Marieta D’Avila Fontes, oriunda de Riachão do Dantas, tem uma 

importância tão fundamental em sua vida que foi ela quem a convenceu a participar das 

apresentações artísticas das diversas cidades por onde a família passava. Uma das 

razões, além de procurar aliviar a solidão do entorno social que a filha única, 

aniversariante em dia de finados sofria, ainda provocava uma expressão cultural na 

timidez que Aglaé demonstrava ter. Inclusive participando, ela própria de quermesses, 

das festas onde se apresentavam os reisados, os cacumbis, entre outras manifestações 

populares sergipanas. A arte, portanto, foi a alternativa a qual Marieta buscou como 

metodologia para a educação da sua filha.  

Essas são as suas maiores influências afetivas e são elas que a legitimam 

socialmente por toda a sua trajetória de formação como musicista, professora de 

psicologia, dramaturga, atriz, diretora teatral e gestora cultural. Se, conforme Charlot, “a 

educação é o movimento pelo qual uma geração recebe as criações culturais das 

gerações antecedentes e as transmite, ampliadas, às gerações seguintes, continuando, 
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desse modo, o processo de criação da espécie” (CHARLOT, 2013, p.169), mesmo que 

cada um de nós possa se construir como um ser singular, Aglaé é mesmo essa 

educadora que, embora tenha tido acesso a uma cultura erudita e uma formação 

acadêmica formal, se revela essencialmente muito ligada às questões culturais do povo 

sergipano.  

Notadamente abalizada pelos cânticos maternos, decidiu-se, desde a 

adolescência, estudar música no Conservatório de Música de Aracaju e, posteriormente 

em Salvador, na Bahia, quando participou dos “Seminários Internacionais de Música”, 

na Universidade da Bahia. A presença de professores estrangeiros, naquele contexto, 

notadamente lhe trouxe um conhecimento teórico musical, e também familiaridade com 

os princípios norteadores da dança, além de possibilitar um novo horizonte de 

percepções estéticas e pedagógicas para Aglaé. A especialização em educação musical 

para criança, que teve o apoio pedagógico da professora Rosita Salgado Góes, 

proprietária da Escolinha de Música da Bahia, lhe permitiu a autoafirmação do ser 

sergipana já que precisava se expor aos outros, em sua cultura e na prática pedagógica 

em música.  

Essa valiosa experiência definiu sua caminhada profissional e foi em Aracaju, 

quando do seu retorno à capital do estado de Sergipe, que ela criou a “Escola de Música 

de Aracaju”, para criança de 04 a 12 anos, proporcionando uma diversidade de aulas de 

teoria musical, acordeom, piano e, posteriormente, teatro. A iniciativa promovia o 

estudo da música a partir do trabalho físico e, curiosamente, aí está a base de seu 

ingresso no mundo do teatro, uma vez que os primeiros textos dramatúrgicos escritos 

por ela própria nasceram naquela conjuntura. 

A vida de Aglaé Fontes se mistura à história do teatro sergipano, quer tenha sido 

pela excelente memória que ela detém, desde sua vivência nos eventos espetaculares do 

interior do estado, ou por conta de pesquisas culturais realizadas ao longo do tempo e 

ainda pelo estreito contato que teve com o teatro sergipano. Ela testemunha a presença 

de atores oriundos da década de 1940, como é o caso de Othon Cornélio e Quaranta. As 

encenações do Teatro de Revista, encenados por Neide Mesquita, no Cine Teatro Rio 

Branco, administrado pelos irmãos Paulo e Juca Barreto, que também trouxeram várias 

companhias brasileiras, como foi o caso das produções de Procópio Ferreira, além de 

manter uma agenda de um Teatro de Repertório, com encenações diversificadas. 
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Essa memória também é determinante para a sua formação teatral informal, 

porque o espaço contribuiu para a sua formação teatral. Inclusive, foi lá que ela fez sua 

estreia como diretora teatral, ainda jovem, inspirada no Teatro de Revista, de Neide 

Mesquita. Contudo, os anos de 1950 e 1960 produziram um grupo de atores teatrais que 

viria a determinar outras atividades artísticas em seu arquivo de memória. Trata-se do 

Teatro Amador de Sergipe, composto por João Costa, Ribeirinho, Clodoaldo Alencar 

Filho, entre outros, que fazem parte de um grande alicerce de referência na história do 

teatro sergipano e, posteriormente na memória da Universidade Federal de Sergipe, 

como professores e até pró-reitor, como foi o caso de Alencar Filho.  

Com a ausência de uma escola formal de teatro, em Aracaju, o grupo 

desenvolveu um método muito interessante de formação teatral, a partir de encontros 

informais para leituras e debates sobre autores clássicos do teatro universal, sobre o 

momento político daqueles anos e a possibilidade de montagens cênicas, sendo que 

muitas delas até foram censuradas pela ditadura militar, como foi o caso de Eles não 

usam Black-Tie, com os atores Alencar Filho, Lúcia Viana, Hunald Alencar, Joaquim 

Filho, Guiomar D Ávila, Coelho Menezes, José Carlos Monteiro, Magali Ramos, 

Marcos Mutti e Aglaé Fonte, que veio a se casar com Alencar Filho, escritor, poeta, 

ator, diretor teatral e com ele construiu uma história de muitas realizações artístico-

pedagógicas. 

 Entre tantas parcerias, o casal atuou junto na Rádio Cultura de Aracaju, tendo 

em Alencar Filho o mestre no ofício técnico da linguagem do rádio e da radionovela, 

conhecimento adquirido na Rádio Nacional do Rio de Janeiro e com Aglaé. Os dois 

criaram várias produções teatrais radiofonizadas, encenadas pelos alunos do Coral 

Expressionista Mirim, entre eles Clara Angélica, Antonio Milton, Maria das Graças 

Barreto, Janice Silva e ainda atores do Teatro Amador de Sergipe, fazendo surgir o 

Grupo de Teatro Tegebê, homônimo do seu programa infantil de rádio, Gato de Botas.  

 Metodologicamente, essas radionovelas se valiam, inicialmente, da técnica da 

leitura branca, ainda sem intenções ou ensaios de uma interpretação, visando-se que, 

durante o processo de encenação, por meio da repetição do texto, os atores encontrariam 

suas personagens. Outros exercícios teatrais foram experimentados a partir dos 

movimentos ilustrados ou descriminados em livros de técnicas teatrais. Como exercício 
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de avaliação, o grupo participava de Festivais de Teatro, quando teria a oportunidade de 

assistir, refletir e depois socializar impressões do que foi visto.  

Por conta dessas atividades educativas e artísticas na Escolinha de Música e na 

Rádio Cultura, a professora, nascida em Lagarto, SE, procurou graduar-se em Filosofia, 

o que lhe permitiu uma abertura de visão pedagógica e o ingresso docente no curso de 

Pedagogia da Universidade Federal de Sergipe. A universidade foi o cenário de muitas 

realizações naquela década de 1970.  

Uma primeira ação universitária foi a criação do Grupo Teatral Expressionista, 

originário do Coral Expressionista Mirim, criado na Escolinha de Música, mas que se 

desenvolveu no âmbito da UFS, sob a direção cênica de Alencar Filho e tendo no elenco 

Nadja Oliveira, Clara Angélica e Hunald Alencar, ainda Janice Pereira Sales, Katia 

Barbosa, Leda Cruz, Leonora Edelweiss Alencar, Carmem Santos, Maria da Conceição 

Santos, Eliane Porto, Marieta Fontes, Eliane Oliveira, Baltazarina Barbosa, João Bosco 

Seabra Santos, Manoel Carlos de Matos, Maria das Graças Barreto, Hamilton Santana, 

Aminthas Sobrinho, Jean Marcel Alencar, Tadeu Machado, José Mathias, Eribaldo G. 

Passos, Alencar Filho, Mendes Filho, Isaac Galvão, entre outros. Um grupo muito 

grande para uma companhia de teatro, mas importante pela sua existência naquele 

momento, quando encenaram diversas peças teatrais.  

Em 1978, uma ação pedagógica teve a UFS como ambiente de geração, quando 

promoveu a unidade da Faculdade de Educação uma pesquisa de formação artística 

sobre a articulação entre a técnica e a prática desse ofício artístico, com vistas a uma 

atividade pedagógica da disciplina Psicologia da Educação, que objetivava trabalhar o 

desenvolvimento cognitivo das crianças através da arte da manipulação de bonecos. Os 

alunos, portanto, tiveram aulas de arte mamulengueira com o pernambucano Alto 

Pascoal, Mestre Cheiroso. 

A criação do grupo “Mamulengo do Cheiroso” foi um grande achado para a 

cultura sergipana e se constitui numa relevante colaboração para a formação teatral 

sergipana, tendo em sua primeira formação, Dária Maria de Melo Santos, Neli Almeida 

Tavares, Ninfa Maria Machado Lôbo, Sônia Mendonça de Oliveira, Florípedes e Ana 

Emília Nunes Vieira e, posteriormente Augusto Barreto, o único a se manter no bando 

teatral, hoje tendo a presença de Rinaldo Santos Machado (Contra Mestre), Cleber 

Paixão da Conceição (músico), Glauber Silva (sanfoneiro), Amanda Barreto Dórea e 
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Meire Barreto Dórea (diretora musical) e atores convidados, tais como Valquíria 

Sandes, Nidete e Guga.  

Encantada com a possibilidade de exercitar seu conhecimento cultural sergipano, 

Aglaé escreveu diversos textos, que foram encenados pelo grupo, divulgando neles a 

riqueza das lendas, brincadeiras populares, causos, contos e músicas típicas do nordeste 

brasileiro. Além do mais, o grupo ainda mantém a tradição de pesquisar outros 

ambientes culturais para compor memória de um projeto maior, uma vez que, desde 

2010, tornou-se Ponto de Cultura e a sede do grupo passou a ser um Centro Cultural. “O 

Mamulengo” é o seu maior “xodó”, especialmente porque seu universo permite uma 

percepção da vida de maneira festiva e revolucionária, em seu humor jocosamente 

brasileiro. 

 Apreciando o discurso de Aglaé Fontes, verifico que ela tem clareza sobre uma 

formação artística, a qual considera essencial, por um lado, o local de educação, no caso 

a formação formal, onde se aprendem técnicas e práticas e, por outro lado, a existência 

do talento, algo mais próximo de uma habilidade natural para tal. Porque, para ela 

“formação junto com talento é uma coisa maravilhosa, porque talento só vai chegar num 

ponto que não tem como ultrapassar mais, porque não tem informação. Eu acho 

importantíssima a informação, por isso, lutaram tanto pra ter curso de teatro aqui, era 

porque acreditava nisso, né? (FONTES, 2013). No entanto, significativa para ela é a 

possibilidade do trânsito entre formação acadêmica e talento.  

Fico a me perguntar se o talento, de alguma maneira, não teria uma grande 

intimidade com um tipo de formação informal, que nos rodeia desde o nosso 

nascimento e que se estabelece num tipo de saber. Penso que não deve haver hierarquia 

entre o saber formal e o informal. Nesse sentido, teríamos o entendimento de que, para 

transitar nessa encruzilhada de saberes, entre a formação formal, aquela que se ensina 

nas escolas sobre a teoria e a prática de técnicas e a formação informal, que aprendemos 

com o vizinho, o leiteiro, o médico, os tios, etc, é preciso a justa medida das alteridades 

humanas.   

É a vida que nos dá a dimensão das vivências, é a vida que vai ensinar a 

experimentar emoções humanas, porque teatro não é apenas memorizar um texto e 

andar de um lado para outro. O teatro é um mergulho na aventura dos sonhos, mas 

estamos falando de uma arte que se conecta com muitas energias e outras linguagens 
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artísticas, tais como cenografia, iluminação, maquiagem, figurino, corpo, etc, e ainda 

um mundo de conhecimento transdisciplinar. Por isso, é necessária uma técnica de 

manejo, aqui expressa como experiência prática, vivida, apurada. 

Semeadora de sonhos, Aglaé Fontes coordenou o projeto Bolsa Trabalho Arte, 

mantido pela Fundação Nacional de Arte/FUNARTE/Universidade Federal de 

Sergipe/UFS. Muitos artistas sergipanos, entre eles Jorge Lins, Lindolfo Amaral, 

Walfran de Brito e outros se iniciaram ou se exercitaram profissionalmente através 

dessas bolsas. A importância desse projeto é tamanha que talvez seja possível que o 

projeto tenha sido a semente do que veio a se tornar o curso de Licenciatura em 

Teatro/UFS.  

A vivência na gestão de projetos de extensão da UFS a preparou para projetos 

mais ousados, dentre eles podemos destacar os Festivais de Arte de São Cristovão - 

FASC, iniciados no ano de 1972, tendo participado da sua organização como professora 

da universidade, na função de coordenadora artística do evento e se apresentando 

cenicamente com os grupos teatrais dos quais fazia parte, Expressionista, Experimental 

e Mamulengo do Cheiroso.  

Aglaé é uma das mentoras do Encontro Cultural de Laranjeiras, um evento que 

contempla exatamente aquela população sobrevivente da escravidão do ciclo da cana de 

açúcar sergipana, uma região muito rica culturalmente em ritmos e cantos, mas que 

carece de políticas públicas para que seu patrimônio humano e cultural se mantenha 

com dignidade.  

A década de 1980 a conduziu a outras experiências, como diretora do Centro de 

Criatividade, por duas gestões, quando desenvolveu um plano de trabalho movido pelo 

compromisso com a arte-educação, uma vez que o seu plano de trabalho oferecia 

variadas oficinas para a comunidade do Morro da Caixa D’Agua e de quem mais se 

interessasse, dentre elas, Desenho; Pirogravura; Iniciação Teatral; Teatro de Bonecos; 

Oficina de Palavras, Flauta, Violão, Órgão, Musicalização, Brinquedo e Fotografia.  

Ainda no Centro de Criatividade, nesse mesmo período viabilizou um 

importante intercâmbio cultural envolvendo o teatro produzido em Aracaju e na 

Península Ibérica. Essa conquista cultural permitiu a alunos/atores sergipanos uma 

temporada de estudos teatrais na Espanha. Em contrapartida, em terras sergipanas, é 

nesse período que acontecem as montagens do espetáculo A Ópera do Milho e O Auto 
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da Barca do Inferno (de Gil Vicente), sob a direção de Moncho Rodrigues, uma 

extraordinária referência de formação teatral para uma geração de atores que surgiram 

nos anos de 1980.  

Eu poderia destacar diversas atividades realizadas por Aglaé Fontes na gestão 

cultural de Aracaju e até mesmo no interior do estado, tais como Diretora da Biblioteca 

Infantil de Aracaju, em 1987; Secretária de Estado da Cultura, em 1987, quando criou o 

espaço de cultura “Gonzagão” e, ainda os “Barracões Culturais”, nas cidades do interior 

de Sergipe. Como Presidente da Fundação Aperipê, em 1995; Membro da Academia 

Sergipana de Letras, em 2004; Secretária de Cultura e Turismo da Cidade de São 

Cristovão, em 2009 e Presidente da Fundação Cultural de Aracaju/FUNCAJU, desde 

2014. 

Bem sei que seu nome está atrelado à cultura e ao teatro sergipano, afinal ela se 

constitui como uma referência histórica da maior relevância. Todavia, o que eu mais 

quero é fazer sobressair sua preocupação com a arte-educação, desde sua formação 

híbrida de formalidade e informalidade, como brincante, musicista, educadora, 

pesquisadora, atriz, diretora, escritora, dramaturga até agente cultural. Decididamente, 

toda sua vida foi dedicada à arte e a educação, ao pensamento artístico-pedagógico. 

E, para falar sobre a arte-educadora, melhor definição para Aglaé, é essencial 

falar de suas próprias experiências pessoais, principalmente porque o arte-educador é 

um artista que deve ter alguma formação em arte, seja qual for a especificidade da 

linguagem de que ele se vale. Só assim ele poderá determinar aqueles processos 

específicos da experiência em arte-educação. Mas, finalmente, se o artista não tem 

experiência em educação e, se o educador não tiver ferramentas para lidar com os 

processos artísticos, como será possível definir a ação do arte-educador? 

Sabemos que o artista não precisa necessariamente ter uma formação formal. 

Sua formação pode, e de fato, também se dá, pela experiência da vivência prática. Mas, 

se ele não tiver nenhuma formação de licenciatura em alguma arte, ele poderá ter 

dificuldade na condução de processos de grupo, de autoconhecimento, de alteridade e, 

principalmente, de qual modo ele vai acionar um sistema de questões que envolvem a 

arte e a educação. Porque é preciso conhecer uma sistematização dessa transmissão do 

conhecimento que nos foi legado. Da mesma forma, falta ao educador a dinâmica das 
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artes. São domínios de duas áreas do conhecimento que se aproximam muito 

intimamente, mas não são iguais.  

Nesse sentido, a formação cultural de um sujeito é tão importante quanto a sua 

técnica e todo artista precisa compreender seu referencial cultural e suas habilidades no 

espaço e no trânsito das interdisciplinaridades. O artista deve buscar o diálogo entre 

seus interlocutores, levantar problemas e procurar as conexões e o valor poético dos 

acontecimentos do seu entorno. Assim como precisa viabilizar as sínteses dos saberes, 

uma vez que ele precisa ter lastro cultural, até mesmo pelo simples argumento de que o 

artista precisa de liberdade para criar, mas com base da cultura que foi possível 

absorver. Por isso, para lidar com a problemática da alma humana e as realidades do seu 

imaginário, é necessário que haja uma sensibilidade articulada com as coisas mais 

simples da vida. 

Considerando a importância da formação pedagógica na orientação dos 

processos humanos e artísticos, a arte-educação possibilita o exercício revolucionário 

dos movimentos dinâmicos e contínuos e das descobertas humanas e artísticas, no 

âmbito do espaço subjetivo e do tempo poético. E, por fim, ao permitir a ampliação 

dessas experiências arte-educativas em sua existência, pode provocar uma reverberação 

para o campo social. 

Em nosso caso, nossa biografada deu forma a esse compromisso social em 

diversos projetos de arte-educação e é por isso que eu a considero uma das mais 

importantes referências nessa seara da arte-educação e do teatro sergipano. Seu nome é 

Aglaê D’Avila Fontes, a menina de Lagarto, que seguiu os passos do seu conterrâneo, 

Mestre Sílvio Romero.  

Ao encerrar os Relicários do Teatro Sergipano, devo lembrar que toda cidade é 

feita de memórias e de lendas contadas por sua gente. Eu não poderia ignorar o valor do 

nosso encontro, do involuntário, dos afetos e dos signos que nos permitiram essa 

convivência humana, especialmente, artística. Não importa se nascemos em espaços 

geográficos e culturais distintos, uma vez que é possível nos aproximarmos, de fato, 

porque podemos gostar das mesmas danças e cantos, dos mesmos alimentos, das 

mesmas metáforas, dos mesmos mestres populares, dos mesmos criadores, e, porque, 

fundamentalmente, acreditamos na cultura e na arte como possibilidade de diálogo entre 

os povos.  
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Assim é como vejo as biografias aqui apresentadas, a princípio, informalmente, 

mas, que assim como os objetos de estudo, que de alguma forma parecem nos escolher, 

pois 

 

A observação demanda um período mais longo de contato entre o 
observador e o observado, gerando, em consequência, um 
relacionamento emocional (amizade, simpatia, etc. e mesmo emoções 
negativas), que pode facilitar, ou dificultar, uma melhor compreensão 
do observado (VIANA. 2003, p.32). 

 

É mesmo possível que os entrevistados a quem escolhi dar visibilidade nesta 

pesquisa tenham sido escolhidos por um estado de mobilização interna que me 

provocou o desejo de conhecer as suas particularidades e intercessões a propósito da 

formação teatral de cada entrevistado, em sua grande maioria observadas como um tipo 

de formação teatral informal e não formal. Conduto, é necessário levar em conta a 

relação que estabeleci entre a minha própria formação teatral, uma vez que antes de 

ingressar nos cursos acadêmicos de Licenciatura e Bacharelado em Direção Teatral, da 

Escola de Teatro da UFBA, vivenciei uma trajetória extra acadêmica, desde a infância 

em Itiúba, Bahia. A memória dos povos sempre é política e esta constatação mobiliza e 

permeia poeticamente o meu olhar seletivo.  
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NOTAS CONCLUSIVAS 

 
 
 

A escrita desta tese me vincula às ideias de István Mészáros, especialmente 

quando ele discorre sobre a dinâmica do aprender como uma condição constante na 

trajetória de nossas vidas. Porque aprender atividades humanas é também compreender 

a educação como um espaço de criação e não, pragmaticamente, como um negócio, uma 

vez que ela deve fundamentalmente qualificar o indivíduo para o livre exercício da sua 

dignidade humana e vivência coletiva. Algo que se coloca na contramão do que vem a 

ser a prática do individualismo, do lucro imediato e desmedido e da competitividade tão 

bem consideradas em sua obra A educação para além do capital (2008). E isso, de 

alguma forma, vai nos cobrar a superação da lógica desumanizadora do capital, ainda 

que apenas para iniciar um diálogo a propósito de todo tema que se refira à condição 

humana.  

Se a educação é mesmo a possibilidade de conscientização e testemunho de vida 

ela também precisa se inserir em relação aos movimentos que se colocam além dos 

espaços das salas de aula e de todo e qualquer espaço de ensino formal. É preciso 

considerar que a educação deve mesmo colocar o indivíduo como a sua prioridade e, 

igualmente, deve ampliar as suas atividades metodológicas e nos mais diversos espaços 

públicos, porque esta formação humana interage com as mudanças políticas, 

econômicas, sociais e culturais do nosso entorno e de algo maior que todos os coletivos, 

a própria relação dos coletivos. Contudo, no mundo contemporâneo, por exemplo, esse 

modelo de interação de redes coletivas se encontra 

 

Cada vez mais submisso à cultura de massa, as coisas tendem a ser 
vistas sob a ótica unilateral promovida pela verdade de ordem 
utilitária e econômica. Tornam-se assim eclipsadas as outras faces do 
real, fazendo com que os entes sejam rebaixados no seu próprio ser 
(OLIVEIRA, 2003, p. 97).  

 

Esta concepção apresenta indícios de uma formação não formal, no sentido da 

sua responsabilidade social, e nos exige uma tomada de decisão sobre como estabelecer 

diálogos agregadores do saber teatral, no sentido mais teórico, acadêmico e formal, que 

faz parte de um tipo de formação, na qual esta pesquisa também se insere, uma vez 



352 
 

 

 

 

científica. E, de igual maneira na análise dos dados levantados no campo da pesquisa, 

uma atividade do aprender teatral, uma vez que o objetivo principal desta tese foi 

descobrir como se deu a formação teatral desses sujeitos teatrais sergipanos e quais 

foram as suas práticas artísticas.  

Salvo os casos dos atores e diretores teatrais Severo D’Acelino e Vieira Neto, 

em Salvador, e Everardo Sena e Lindemberg Monteiro, no Rio de Janeiro, onde tiveram 

formação teatral formal, entre os anos de 1960 e início dos anos 2000, a formação 

teatral em Aracaju se deu na perspectiva da formação informal e não formal.  Ela se deu 

através daquilo que cada um dos artistas teatrais vivenciou em suas formações 

individuais e coletivas, principalmente pela inexistência de uma formação teatral formal 

na cidade. Essa referida formação não formal se estabelece no espaço do além muros 

escolares, apesar de, ao mesmo tempo, poder se relacionar com a formação formal das 

escolas mas que, provavelmente, nunca será exercida como acadêmica em seu sentido 

formal. 

Além disso, a formação não formal não obedece a um sistema organizado, a 

priori,  que pretende cumprir rigorosamente as metas curriculares e os rendimentos 

escolares ou espera do aluno uma adaptação a um modelo de formação que mira apenas 

o futuro mercado de trabalho, objetivo este advogado pela formação formal.  Por tudo 

isso, me interesso, particularmente, pela formação não formal, principalmente pelos 

estudos de Maria da Glória Gohn sobre a temática referida. Nesta tese, ela me auxilia 

teoricamente na reflexão sobre os dados recolhidos no campo empírico. 

Uma importante questão metodológica sempre foi a escuta dos sujeitos 

entrevistados, como eles aprenderam a fazer teatro, como se tornaram artistas teatrais e 

quais seus processos de formação, metodologias e práticas artísticas. Porém, não foram 

as teorias que determinaram as buscas investigativas de campo. Ao contrário, durante a 

pesquisa foram as narrativas que sinalizaram os caminhos teóricos, mesmo que nem tão 

teórico como normalmente as teses o são, contudo na busca pela relação de saberes. 

Nesse sentido, destaco a relação com o saber e, consequentemente, com a 

relação com o aprender, amplamente divulgada por Bernard Charlot. Esta teoria se 

coloca como uma das mais importantes referências teóricas a esta tese, uma vez que ela, 

priorizando o acolhimento das práticas individuais e coletivas, além da educação 

formal, nos permite refletir sobre o que fazer nos casos em que a reflexão sobre uma 
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metodologia de formação humana sai dos padrões planejados para uma formação formal 

ou quando não há uma escola de formação formal. 

Esta perspectiva considera a alteridade dos saberes e fazeres teatrais sergipanos 

como um espaço de formação teatral, como podemos observar naqueles exercidos pela 

erudição teatral dos professores e atores João Costa e Clodoaldo Alencar, sobretudo 

durante os tempos áureos do Grupo de Teatro Amador de Sergipe/TAS e da Sociedade 

de Cultura Artística de Sergipe/SCAS, associação cultural liderada por José Carlos 

Teixeira. A SCAS foi um ambiente de grande circulação de formação artística.  

Além das montagens teatrais sobre a dramaturgia clássica, eles construíram 

interessantes bibliotecas particulares contendo um acervo teatral de muita importância 

para as formações teatrais não formais sergipanas. Era comum o grupo se reunir para ler 

e discutir sobre teatro, poesia, dramaturgia, cultura, filosofia e educação. Havia ciclos 

de leituras e debates entre seus pares e convidados, como vimos nos depoimentos da 

grande maioria dos entrevistados que frequentaram esses encontros intelectuais, entre 

eles Isaac Galvão, João Barreto Neto e Joaquim Filho.  

Contudo, de diversos depoentes ouvi referência a essa elite teatral sergipana 

como distante e até mesmo segregadora em relação à realidade social dos artistas 

teatrais oriundos da periferia aracajuana e que chegaram à cena teatral após os anos de 

1960, particularmente durante os anos de 1970. Todavia, aqui defendo que a história 

oral precisa ser, também, considerada nas pesquisas que envolvem a elite, mesmo 

porque a história oral não é um procedimento privativo das minorias silenciadas, 

aquelas que são oprimidas e “vistas de baixo”. É verdade que 

 

No caso do vínculo político, considerando a história oral uma 
manifestação ligada àqueles “que não têm história oficializada” (aos 
grupos que ainda não ganharam reconhecimento, registro, análise nas 
histórias escritas), muitos autores a reconhecem como a via de 
compromisso para saldar tal dívida (MEIHY, 2000, p. 15). 

 

Além de qualquer embate entre dominantes e dominados, é preciso considerar a 

história oral das elites porque, apesar de dominantes, elas guardam importantes 

memórias documentais. Mais apropriado seria dizer que também é preciso dar voz ao 

registro dos “vencedores” que a elite representa, porque em alguma perspectiva, ela 

também pode ser vista como uma história silenciada. O seu poder econômico não deve 
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excluí-la do processo de objeto de pesquisa, ao contrário, deve ser um atrativo para a 

subjetividade mobilizadora de futuras investigações.  

Assim como a história dos dominados, a história oral dos dominadores trata de 

questões de grande relevância política, social, cultural, artística, etc. e é importante o 

seu devido registro. Por isso, ao escolher dialogar com a apreciação pública escolhi 

horizontalmente alguns sujeitos os quais elegi “Relicários Teatrais Sergipanos”, entre 

eles: José Carlos Teixeira, João Costa, Severo D’Acelino, Mendes Filho e Aglaé Fontes, 

representantes da elite sergipana bem como aqueles emissários oriundos de classe 

economicamente menos favorecida. E, de igual maneira, procedi em relação aos outros 

entrevistados desta pesquisa, embora eles não tenham uma grande visibilidade como os 

relicários os tem, mas os outros entrevistados são todos muito bem integrados ao 

movimento da narrativa e reflexão da tese.  

Ainda considerando um contexto econômico mais privilegiado, outros fazeres 

teatrais foram promovidos em Aracaju, nos anos de 1970, sob a influência do poeta 

Mário Jorge e com a presença de Jouber Morais, Ilma Fontes, Amaral Cavalcante, 

Bosco Scaffs, Luiz Carlos Reis, Olga Gutierrez, Isaac Galvão, Luis Carlos Dussantus, 

Barrinhos, Valkíria e Valmir Sandes. Havia, portanto, uma circulação de conhecimentos 

a qual gerava uma prática de formação artística e, nesse sentido, é interessante 

considerar essas diversas influências artísticas na performance Vôos Mitos Coloridos. 

Tal produção provocou e marcou o contexto social de então, aquele momento mais 

ligado ao movimento da contracultura. Idealizada por Jouber Morais, em meados dos 

anos de 1970, a montagem agregou “toda a geração de artistas sergipanos que fazia 

teatro naquele tempo”, conforme o depoimento de Walkíria Sandes.  Essas são 

memórias reveladoras desses espaços de prática teatral mais alternativa que permeou a 

trajetória artística de importantes referências para o teatro sergipano. 

Obviamente, Aracaju não ficou de fora daquele movimento alternativo que 

marcou a cultura brasileira após os anos de 1960. O poeta Mário Jorge, que viveu entre 

os anos de 1946 – 1973 e, seguramente, é um expoente sergipano do maior valor 

humano, político e literário, especialmente pelo estilo da sua poética notadamente 

influenciada pela rica convivência com importantes presenças da literatura nacional, 

entre eles Mário Chamie, Haroldo e Augusto de Campos, Ferreira Gullar, Décio 

Pignatari e, posteriormente Chacal, Cacaso, Ana Cristina Cesar e Geraldo Carneiro.  
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A relevância cultural de Mário Jorge se encontra no próprio registro oral de seus 

contemporâneos, observada, principalmente, no depoimento de Amaral Cavalcante, que 

o colocou ao lado de Ilma Fontes como as duas pessoas mais criativas e irreverentes 

daquela emblemática década de 1970. Suas atividades artísticas em Aracaju 

mobilizaram as gerações contemporâneas a eles e mobilizarão as próximas gerações, 

uma vez que permanecem lembrados pelas gerações que se seguiram na capital de 

Sergipe. Naquele momento histórico, se estabeleceu entre Jorge, Fontes e o entorno 

social aracajuano que circulava na área da Rua da Frente, um circuito de expressões 

artísticas e culturais, sobretudo porque os dois viajaram, em muitas ocasiões, para o 

eixo Rio-São Paulo e, também receberam, em suas residências sergipanas, diversos 

artistas e intelectuais, tais como Gonzaguinha, Reinaldo Gonzaga, Bemvindo Sequeira e 

Maria Zilda. Isso é algo que importa muito para a compreensão da cultura e da 

sociedade aracajuana dos anos de 1970 e 1980. 

E, de todo jeito, as notícias teatrais chegaram a Aracaju através de conversas 

informais entre seus artistas ou até mesmo através de cursos, oficinas e palestras a 

respeito de formação teatral não formal que se articulava com outras linguagens 

artísticas. Esses ambientes de formação foram promovidos no ambiente da Sociedade de 

Cultura Artística de Sergipe/SCAS; da Universidade Federal de Sergipe/UFS, através 

do Festival de Arte de São Cristovão, do Projeto Bolsa/Arte/Trabalho e do CULTART; 

do Centro de Criatividade; do SESC, da Escola Técnica Federal de Sergipe, das igrejas 

e escolas.  

Entre as escolas que podem ser consideradas como lócus de memória, podemos 

indicar o Instituto de Educação Rui Barbosa, que possuía o Grupo da Escola Normal, 

dirigido pelo professor, ator e diretor Bosco Seabra que costumava montar jograis; o 

Colégio Atheneu, sobretudo, com a presença do encenador Bosco Scaffs e o Colégio 

Arquidiocesano, com a liderança do diretor e iluminador teatral Denys Leão.  

Outros contextos pedagógicos produziram arte teatral, acolhendo uma parcela da 

população menos favorecida economicamente. Entre eles destacam-se o Colégio Costa 

e Silva, uma instituição pública que oferecia o curso cientifico, “hoje ensino médio, para 

quem pretendia ingressar na faculdade e não queria fazer curso técnico” atestou-me o 

iluminador Denys Leão. É lá onde encontramos a presença dos atores Douglas, que 

trazia o nome de batismo João Batista de Souza e Valfran de Brito, mestre de vários 
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atores sergipanos. Convém lembrarmos ainda da Escola Técnica Federal de Sergipe, do 

Colégio John Kenedy, de onde despontaram Carlos Ako e Milton Leite, além da Igreja 

dos Capuchinhos, no bairro América, de onde Cícero Alberto surgiu para o teatro.  

Muitos depoentes se referem a estes espaços de memória teatral como 

fundamentais para suas vidas, mesmo porque, de fato, esses espaços de formação 

artística foram depositários de informações que se entrecruzaram, circularam, 

produziram o fazer teatral e permitiram aos artistas sergipanos a vivência coletiva de 

aprendizagens teatrais.  Curiosamente, a grande maioria dos artistas sergipanos 

entrevistados são professores, alguns com formação formal, licenciados em alguma área 

específica, que não o teatro ou as artes em geral, no entanto, ministram aulas de teatro e 

têm uma relação muito próxima com o universo teatral e com as instituições de 

educação.   

De todo modo é preciso lembrar que alguns grupos teatrais também contribuíram 

para esta afirmação, principalmente o Grupo Teatral Imbuaça, liderado por Lindolfo 

Amaral; Mamulengo do Cheiroso, liderado por Augusto Barreto e Mambembe, liderado 

por Virgínia Lúcia. O destaque a esses três grupos se verifica uma vez que eles 

constituem importantes registros de memória e formação informal e não formal do 

teatro sergipano e, especialmente, porque trazem em sua trajetória artística a vivência do 

seu fazer teatral, inclusive sendo referência para o Teatro de Rua que se produz na cena 

sergipana de nossos dias, como podemos observar nos Grupos Teatrais Mombaça, 

Eitcha e Boca de Cena. Mas, não são os grupos teatrais que me interessam investigar e 

nem pretendi iniciar qualquer reflexão com base no âmbito do teatro de grupo. Citei-os 

apenas para fazê-los viver em minha escrita porém interesso-me em observar as 

conversas dispares dos muitos sujeitos sem necessariamente levar em conta se eles 

fazem parte do mesmo grupo. Não é este o meu foco. 

Apresentar os processos históricos e sociais vividos pelos quarenta e nove sujeitos 

entrevistados explica a fundamentação teórico-metodológica da abordagem qualitativa 

em história oral, compreendida por José Carlos Sebe Bom Meihy como um modo de 

fazer e pensar a pesquisa oral. Porque, apostando na solidariedade entre seres humanos, 

é possível compreender um aspecto da alma teatral sergipana, a partir da entrevista de 

um importante artista teatral sergipano, Hunald Alencar, especialmente quando ele diz 

que se sente realizado e  
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Contente com esta pesquisa, porque é bom a gente saber que os 
trabalhos acadêmicos, sobretudo as pesquisas científicas da 
Universidade Federal de Sergipe, se preocupam com a memória 
cultural de Aracaju. Não desfazendo quem é de fora. Porque, se a 
gente mesmo não valorizar nossa cultura, a gente fica sem memória. 
Eu chamo isto de amnésia cultural. (ALENCAR, 2013).  

 

Aracaju deve ser apreciada na perspectiva da sua inclusão artístico-cultural, na 

relação com os seus sujeitos teatrais e o mundo. É preciso desconstruir uma visão 

verticalizada do saber que parte da sua supremacia, teoricamente acadêmica, para olhar 

o outro como hierarquicamente inferior, porque acredita possuir, com essa formação 

formal, um status social e, muitas vezes, nem percebe que aqueles ofícios mais simples, 

do nosso cotidiano, muitas vezes nos fazem aprender o que não sabíamos ou não 

enxergávamos.  

É necessário reagirmos à imposição de uma visibilidade a propósito do que foi 

estabelecido como única referência estética. Ao contrário, é preciso darmos visibilidade 

ao que se encontra fora dessa ordem, a qual não deve provocar aprisionamentos e 

controle pela força da verticalização do saber sobre o aprender. É preciso dar o primeiro 

passo, principalmente para construirmos ações afirmativas a respeito do fazer teatral. 

Com esta pesquisa, aprendi que o teatro sergipano não ficou estático ao longo do tempo 

e do período investigado. Apesar de não ter contado com uma escola de formação 

teórica teatral formal, todavia ele existiu e descobriu táticas de sobrevivência.   

Aqui, não interessa se o teatro produzido em Aracaju é carente em algum 

aspecto específico ou se é inferior ao teatro produzido em outros locais. Não precisamos 

compactuar com uma leitura negativa a respeito do teatro sergipano. Importa sim, 

fazermos uma leitura positiva de como os atores sergipanos produziram teatro ao longo 

do tempo, de que maneira eles contribuíram com uma prática artística para a formação 

teatral sergipana e para a história do teatro brasileiro. Interessante é descobrir como os 

artistas teatrais sergipanos aprenderam a fazer teatro e, nesse caso, aprenderam a fazer 

teatro fazendo. 

E, como se aprende a fazer teatro? Inicialmente, para ingressarmos nas 

comunidades teatrais é necessário nos afiliarmos ao mundo do teatro e, para isso, é 

preciso construirmos outras formas de relação com mundo, com os outros e com nós 

mesmos. Talvez, aprender a fazer teatro seja, em primeiro lugar, como condição não 
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suficiente mas necessária, inserir-se em redes de sociabilidade que permita o livre 

trânsito. O encontro com o ambiente teatral pode acontecer de vários modos: através de 

um amigo, de um encontro específico, de uma apreciação estética, de um familiar, de 

uma notícia, de uma sugestão ou de algum desejo mobilizador. Aprender a fazer teatro 

tem relação com a prática teatral, uma vez que, geralmente, é necessário uma circulação 

entre a produção artística para poder viabilizar contatos e acessos a cursos, 

aperfeiçoamentos e montagens teatrais.  

Uma próxima etapa se refere ao valor dos primeiros passos.  Eles são 

fundamentais em todas as formações, sobretudo no contexto teatral, uma vez que é 

preciso um tutor ou um coletivo que promova os primeiros passos desta alfabetização 

estética. “É necessário dar o primeiro passo”, ouvi da maioria dos entrevistados.  Mas é 

indispensável também ser iniciado nos meandros teatrais, ou seja, é necessária uma 

ajuda externa que indique caminhos.  

Durante esta pesquisa, convivi com quase todos os entrevistados quando pude 

conhecer os seus fazeres teatrais bem como as suas redes de criação, intercâmbios 

artísticos, contribuições estéticas para as suas formações teatrais e seu entorno social. A 

oralidade dos artistas entrevistados revela as memórias e as narrativas de uma cidade, 

suas redes de criação e produção teatral e, ainda, sua conjuntura cultural e suas práticas 

artísticas. Além disso, é preciso dar visibilidade aos mestres orais que lhes forneceram 

as primeiras ferramentas para que eles conquistassem novas experiências e sucesso no 

fazer teatral.  

De fato, nos primeiros passos da iniciação teatral, aprendemos a fazer teatro 

através do conhecimento oral, porém chega um momento, em nossa trajetória teatral, 

em que é preciso nos apropriarmos do patrimônio clássico escrito. É nessa circunstância 

que se faz necessário conhecermos o que nos antecede como história além de nós.  

Assim, como a prática artística é verificada no fazer teatral, é preciso que o artista, em 

constante formação, possa acessar o patrimônio histórico, notadamente visto no 

arcabouço intelectual da história do teatro.  

Esta condição ampliará seu leque de visão e o incluirá na jornada da 

ancestralidade teatral. Desta forma, costurando os fios da tradição teatral escrita com os 

enlaçamentos da tradição oral, é possível realizarmos uma formação teatral mais 

inclusiva. Isto nos permite acreditarmos em prováveis interconexões entre as formações 
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formais, informais e não formais. Contudo, quando não há uma escola de formação 

teatral formal, o indivíduo vai precisar aprender a fazer teatro de alguma forma, 

informal e não formal, é verdade, mas, definitivamente, esta é outra relação com o 

saber. 

A presente pesquisa apresenta um importante exemplo de processo de formação 

teatral em espaço informal e não formal, o qual me permitiu diversas reflexões, 

sobretudo porque pude eleger as narrativas dos sujeitos teatrais como uma opção de 

escrita e exercitar uma dimensão artística do meu papel social como narradora das 

histórias teatrais sergipanas.  
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ANEXO A - Roteiro para entrevista semi-estruturada: pesquisa de campo 
  

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRO-REITORIA DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO-NPGED/UFS 
LINHA DE PESQUISA: FORMAÇÃO DE EDUCADORES: SABERES E 
COMPETÊNCIAS  
DOUTORANDA: LOURDISNETE SILVA BENEVIDES 
ORIENTADOR: PROF. DR. BERNARD CHARLOT 
 
 
1- Informações básicas: nome completo, data e local de nascimento, filiação, data, local 
e horário da entrevista. 
2-Qual a primeira vez que encontrou o teatro? 
3- Quem lhe levou e como você lembra essa experiência?  
4- Como você se aproximou do teatro?  
5- Como sua família reagiu a sua decisão de fazer teatro? 
6- Como se deu a sua orientação teatral sergipana no contato com os artistas do teatro 
sergipano?  
7- Você participou de algum movimento teatral em Aracaju?  
8- Em que locais a classe teatral se reunia?  
9- Quem são seus contemporâneos do teatro sergipano? 
10 -Que pessoas faziam teatro ao longo do tempo de sua memória teatral até nossos dias 
(desde dramaturgos, diretores, atores, iluminadores, cenógrafos, maquiador, etc)?  
11- Quais deles você destaca como relevante para a história do teatro sergipano? 
12 - Havia muitos conflitos nos processos criativos do teatro em Aracaju? 
13 -Que situação curiosa você vivenciou ou presenciou no teatro em Aracaju? 
14 -Onde se produzia teatro em Aracaju? 
15 - Quais os teatros e espaços teatrais que existiram e ainda existem na cidade de 
Aracaju? 
16 - Quem eram as pessoas que ensinavam a fazer teatro nos anos 1960, 1970, 1980, 
1990 e até os anos 2000? 
17 - Que escolas deixaram para as novas gerações de atores? 
18- Como se aprendia a fazer teatro em Aracaju?  
19 - Havia várias concepções de teatro ou as oficinas, cursos e montagens teatrais 
obedeciam a mesma concepção teatral?  
20 - O que você lia sobre teatro? 
21- E os demais, liam o quê sobre teatro?  
22- Quais suas referências artísticas mais marcantes tanto no sentido de conhecimento 
dos teóricos do teatro quanto dos mestres da prática teatral? 
23- Como foi aprender a fazer teatro?  
24- O que você considera fundamental para aprender a fazer teatro?  
25- O que significa formação quando se trata de teatro?  
26- O que precisamos aprender para sermos artistas do teatro?   
27- Em qual momento nos consideramos um artista de teatro?  
28- Você viveu de teatro?  
29- Como se produz teatro em Aracaju?  
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30- Quais são os grupos teatrais de Sergipe e quais os que os precederam?  
40- Quais deles você destaca como relevante para a história do teatro sergipano? 
41- Como se dar o processo de afiliação para se entrar em um grupo teatral? 
42- Como se aprendia a fazer teatro nesses grupos?  
43- Havia diferenças?  
44- Havia gente que aprendia em outro lugar?  
45- Quais os procedimentos dos grupos teatrais sergipanos? 
46- Como era que funcionava: escolha dos textos; escolha dos atores e personagens; a 
direção; espaço cênico/cenário/elementos cênicos; movimento coreográfico; 
sonoplastia; iluminação dos espetáculos? 
47- O diretor determinava o processo de construção cênica? Como isso se dava? 
48 - Como se dava a iniciação dos atores? 
49- Qual era o método de aquecimento vocal, corporal, interpretação, direção? 
50- Como se dava a inserção dos outros sujeitos da carpintaria teatral (cenógrafos, 
iluminadores, etc), eles sugeriam ou apenas “obedeciam” ao diretor? 
51- Que teóricos e técnicas estes diretores sugeriam ou citavam? 
52- Relação temática das peças? 
53- Como você reflete a cultura teatral sergipana? 
54- Diga-me, há uma coisa em que não falamos e que você acha que eu deveria falar 
com as pessoas que encontro, para eu entender como se aprende a fazer teatro? 
55- E como você responderia a essa questão? 
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ANEXO B - Memorial do Teatro Sergipano – Teatro Lourival Batista 
 
 

1. Certificado de Luiz Antônio Barreto 
2. Censurado 
3. Maquiagem em Cena 
4. Produção 
5. Troféu Arlequim de Mármore 
6. A Luz em Cena 
7. O Figurino em Cena 
8. Plateia 
9. O Adereço em Cena 
10. Cenografia 
11. Troféu Bosco Scafs 
12. Libório Firmo 
13. Clodoaldo de Alencar 
14. Antônio Joaquim Filho 
15. Luiz Antônio Barreto 
16. Bosco Seabra 
17. Mendes Filho 
18. Nestor Braz 
19. Orlando Vieira 
20. Severo D'Acelino 
21. Otto Cornélio 
22. Aglaé Fontes 
23. Antônio Lisboa 
24. César Macieira 
25. Prefeito-Genisson da Conceição 
26. Carlos Rubens 
27. Eliude Silva 
28. João Costa 
29. Antônio Leite 
30. Valdelice Teles 
31. Hunald Alencar 
32. Ilma Fontes 
33. Antônio dos Santos 
34. Mariano Antônio 
35. Antônio Amaral 
36. Paulo Roberto Gomes 
37. Izete Souza 
38. Amilton Andrade 
39. Vieira Neto 
40. Pierre Feitosa 
41. Augusto Barreto 
42. Jorge Lins 
43. Milton Leite 
44. Newton Lucas 
45. Tadeu Machado 
46. Maurilene Santos 
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47. Walmir Sandes 
48. Ivilmar Gonçalves 
49. Valquíria Sandes 
50. Ivilmar Gonçalves 
51. Dôra 
52. Valfran de Brito 
53. Lindolfo Amaral 
54. Isaac Enéas Galvão 
55. Luiz Carlos Dussantos 
56.Nivaldo Menezes 
57. Ivan Freitas 
58. Luiz Carlos Reis 
59. Virgínia Lúcia 
60. Andrea Villela 
61. Denys Leão 
62. Audry da Pedra Azul 
63. Thiago de Melo 
64. Suzana Walois 
65. Gilvan dos Santos 
66. Tânia Arruda 
67. Flávio Porto 
68. Rivaldino Santos 
69. Isabel Santos 
70. Dinha Barreto 
71. Edjan Rocha 
72. Guil Costa 
73. José Gama 
74. Angélica 
75. Saquarema 
76. João Marcos 
77. Luiz Eduardo Oliva 
78. Maria Glória 
79. Bispo dos Santos 
80. Márcia Pasquale 
81. Stephane Paula 
82. Raimundo Venâncio 
83. Erundino Prado Jr. 
84. Tonhão 
85. Edson Andrade 
86. Lizete Feitosa 
87. Anselmo Seixas 
88. Vitória Barreto 
89. Tetê Nahas 
90. Marcelo Vieira 
91. Tácio Lima 
92. Benedito Letrado 
93. Rick Di Karllo 
94. Rita Maia 
95. Wolney Nascimento 
96. Iraci Santuss 
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97. Gigi Dantas 
98. Gilson Lima 
99. Ivo Adnil 
100. Cícero Vieira 
101.Adônis Diniz 
102. Joelma Araújo 
103. Iara Cunha 
104. Jane Fernandes 
105. Tânia Maria 
106. Nete Santos 
107. Cacau Santos 
108. Toinho Fonseca 
109. Anderson Charles 
110. Cesar Leite 
111. Antônio Campos 
112. João Jatobá 
113. Cacilda de Jesus 
114. Amaury Santiago 
115. Margarete Mendonça 
116. Anderson Sant'anna 
117. Normélia de Farias 
118. Ewerton Santos- Cyborg 
119. Gustavo Floriano 
120. Rose Ribeiro 
121. Marcio Aislan 
122. Fábio Rodrigues- Babu 
123. Silvânia Nogueira 
124. Rogério Feolli 
125. André Santana 
126. Lânia Duarte 
127. Edmilson Suassuna 
128. Luiz Marcel 
129. Ewerton Nunes 
130. Ana Maria Brasil 
131. Diane Veloso 
132. Sandro Américo 
 


