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Resumo

A monografia investiga o Projeto artístico “Nosso Palco é a Rua” que ocorreu
entre os anos 2005 e 2006, na cidade de Aracaju, no estado de Sergipe, realizado pelo
Grupo Imbuaça/SE tendo o intento de entender a importância que um projeto como este
pode ter na formação da cidadania e até mesmo para o próprio Estado deste modo,
analisamos o projeto artístico enfocando seu processo educacional e sua estrutura, já
que esta era externa ao sistema educacional formal. Portanto, alinhavamos o nosso
pensamento através de conceitos e estudos realizados no âmbito das ciências sociais,
para melhor entender os fatores determinantes no processo da cidadania, tais como: a
formação do ser social e o bem ético, comunicação, coerção, sociedade, cultura e status
sociais. Assim, verificamos em nosso estudo o quão importante, pode ser o trabalho
realizado por um projeto artístico que se proponha a trabalhar a cidadania.

Palavras-chave: Teatro, Cidadania, Arte-educação, Projeto Artístico, Grupo Imbuaça.
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INTRODUÇÃO
“Podemos facilmente perdoar uma
criança que fique com medo do escuro; a
real tragédia da vida é quando os adultos
ficam com medo da luz” (Platão)

Este estudo propõe uma investigação sobre a cidadania produzida fora do âmbito
do contexto escolar (Sistema Educacional Formal). Sendo assim, utilizaremos um
projeto artístico que teve seu sistema pedagógico próprio, a saber, o projeto “Nosso
Palco é a Rua” realizado pelo Grupo Imbuaça /SE - conhecido como um dos mais
importantes grupos de Teatro de Rua do Brasil. O projeto ocorreu entre os anos de 2005
e 2006, teve como patrocinador o Ministério da Cultura, através do Programa Cultura
Viva. O Grupo teve sua origem no movimento estudantil da Universidade Federal de
Sergipe, em 1977 e era formado por jovens estudantes, em sua maioria de baixa renda,
que utilizavam o teatro como ferramenta de propagação de idéias revolucionárias e
enfrentamento de autoridades. Com o passar do tempo, se aprofundaram nos estudos
das artes cênicas e conseguiram desenvolver uma linha própria de pesquisa e, desde
1991, o grupo trabalha com inclusão social e cidadania através de oficinas de formação
artística.
Este tema é de interesse do pesquisado, pois, teve o intento de entender e refletir
sobre as similitudes, na sua vida atualmente, do processo vivenciado pelo projeto
“Nosso Palco é a Rua” ao qual fez parte na possição de estudante. Atualmente vem
desenvolvendo atividades artistico-sociais no bairro em que reside e aonde fica situado a
sede do Gupo de Boca de Cena o qual faz parte. O grupo Boca de Cena tambem foi
fruto do Projeto “Nosso palco é a Rua” formado ainda no período do projeto por seis
alunos.
Por isso fez necessário, no transcorrer do estudo, colocar-me também, como
objeto de pesquisa, uma vez que fiz parte do grupo de jovens participantes do projeto.
Porém entendedo que é preciso haver um certo distanciamento para melhor entender os
efeitos do projeto em mim e principalmente em pessoas que estavam na mesma posição
que eu naquele momento. Assim, temos como objetivo, mais do que entender as
possibilidades de se transformar a sociedade e o ser humano que a constitui é poder
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identificar mecanismos que assegure condições a essas transformações, visualizando
suas implicações e possibilidades na formação da cidadania.
Desta forma, almejamos entender a relação do projeto artístico e o ensino da
cidadania – processo de amadurecimento do indivíduo como participante dos vínculos
sociais na vida cotidiana - observando a relação entre sua prática e teoria e,
consequentemente, seus efeitos.
Por isso, a pesquisa teve por objetivo apresentar e discutir temas em torno do
conhecimento produzido nas ciências sociais. O caminho trilhado para a consecução
exploratória desta pesquisa monográfica sobre “O Projeto Artístico como Ferramenta
Educacional na Produção da Cidadania” foi o da pesquisa bibliográfica, sites, vídeos,
entrevistas formais e informais.
Esta monografia foi distribuída em três capítulos abordando os seguintes temas:
no Capítulo I a constituição do ser social, onde, serão abordados alguns fatores
determinantes na educação cidadã do indivíduo, tais como: relações sociais, coerção, o
Bem ético e comunicação social, assim, foi feita uma seleção de algumas sumidades no
âmbito das ciências sociais como, Durkheim, Aristóteles e Habermas.
No Capítulo II elucidamos a importância da arte educação para a cidadania e a
sua relevância no ensino das artes para a conscientização dos indivíduos, para isso,
defendemos o ensino da arte através do método contextualista e construtivista. Ou seja,
a aula de arte deve estar além de seus conteúdos específicos - meros métodos e técnicas
– podendo assim, dialogar com a própria realidade de vida do aluno, fomentando um
ensino mais prazeroso e sensibilizando-o no universo estético-artístico. Desta forma,
buscamos auxilio nas reflexões de Sueli Ferreira e Phillipe Perrenoud.
No terceiro e último capítulo, ilustramos o projeto artístico para aprender
cidadania e seu contexto de realização: o caso específico do projeto “Nosso Palco é a
Rua”, realizado pelo Grupo Imbuaça, onde, relatamos o contexto histórico do Grupo e
de realização do projeto, e toda sua estrutura. Finalizando a presente pesquisa, com uma
análise do roteiro de entrevista que realizei com dez alunos participantes do projeto
para melhor entender os efeitos do projeto na vida dos mesmos.
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CAPITULO 1

A CONSTITUIÇÃO DO SER SOCIAL

Antes de iniciar a pesquisa no âmbito do projeto artístico, como ferramenta
educacional na produção da cidadania, precisamos entender alguns fatores que estão
interligados e que atuam direta ou indiretamente na produção do bem-estar social, já
que, entendemos à formação do ser social como sendo determinada por diversos fatores,
tais como: o papel social, status, coerção e a própria relação social, assim, consideramos
que estes fatores podem conduzir o cidadão para a vida em sociedade. Para isso,
precisamos entender a cidadania e concomitantemente o processo de interação do
homem no seio social de modo mais amplo,ou seja, entendendo as partes para poder
entender o todo. Logo, se faz necessário neste universo estabelecer uma breve
compreensão sobre a formação do ser social e o bem ético para que possamos entender
melhor o tipo de projeto artístico e de cidadania esboçado nesta investigação.
Primeiro precisamos entender que, desde os primórdios, o ser humano já
desenvolvia um vínculo social e afetivo e que a vida em sociedade exigia regras que
gerassem um bom convívio. Então, surge o papel social (mais adiante iremos explorar
este conceito) que cada ser humano devia assumir diante das mais diversas situações.
Logo, foram criadas as leis e convencionados pela sociedade como um caminho a ser
seguido, já que a vida social se abria num ciclo de relações e equidades, ou seja, ao
indivíduo já não basta a si próprio e começa a sentir a necessidade de muitos outros.
Dessa forma, também foram criadas instituições extras o âmbito familiar (escolas) como
meio de ensinar as convenções sociais, preparando o indivíduo para a vida em
sociedade.
Sabemos que, do nascimento até a morte, nossa vida é um permanente construir
de histórias e consequentemente um exercício de sociabilidade. Então, entendemos o
homem como um ser relacional e que pelo seu caráter psicológico, é um ser social, mais
precisamente um ser grupal. Ele está em contínuo processo de interação com o outro.
Daí, ele ser o único a construir relações sociais e de diálogo, portanto uma pessoa social,
que se traduz no cotidiano através da vida em grupo e a partir dessa convivência, esse
14

homem passa a concretizar a sua existência, produzindo, recriando e realizando-se nas
suas relações e da comunicação com o outro. Como afirma John Lewis:
Só em relação ao homem, dentre os animais, é que se pode falar de
história; isto é atualmente, o homem é o único animal que vive à luz
de experiências raciais acumuladas. Nenhum outro animal possui
ciência; o homem é o único animal que pode examinar o presente à
luz de fatos remotos no tempo e no espaço. O único animal em
relação ao qual se pode falar adequadamente de sociedade é o
homem (LEWIS. 1972, P. 2).

1.1 - A FORMAÇÃO DO SER SOCIAL E O BEM ÉTICO
Na vida, na família, na escola, nos grupos de trabalho ou lazer desempenhamos
algumas ações comportamentais que são determinantes na formação do nosso ser social.
Desde o início das relações sociais nas ditas primeiras sociedades (relações primárias),
até os dias atuais, o que chamamos de sociedade contemporânea (relações mais
complexas), podemos perceber que o indivíduo foi e ainda continua sendo produto do
meio em que vive, ou seja, numa relação de influência dos fatores externos e pré
estabelecido pela sociedade, sobre os fatores internos (individuais) onde há um conjunto
de oposição e coerções que dificultam o desenvolvimento livre do impulso vital. Deste
modo, podemos dizer que nós, enquanto membros de uma sociedade, estamos sobre a
força da coletividade. Porém, não podemos esquecer que mesmo sofrendo ação do
meio, o homem não é um agente passível às situações, pois, como um ser protagonista
de seu próprio destino ele é capaz de interferir neste meio. Portanto, quando falamos nas
relações sociais imaginemos a existência de duas forças (coletiva e individual) que a
todo tempo tentam se harmonizar.
Quanto à relação destas forças foi realizado um estudo muito bem colocado,
onde Émile Durkheim (Apud COSTA, 2005, P. 81-89) referia-se à coerção social, como
um elemento definidor de fatos sociais. Logo, entendemos que esta coerção para o
indivíduo passa a ser a orientação essencial na vida cotidiana. Assim, em toda relação
social existem mecanismos de punição e recompensas pelos quais orientamos nossas
ações e as de outrem.
Deste modo, chamemos esta ação de papel social, ou seja, o que devemos
exercer para não sofrermos com esta coerção social. Podemos observar que na vida
social cumprimos inúmeros papéis, tais como: filho, enquanto membro de uma família,
15

trabalhador, estudante, religioso e cidadão. Os papéis sociais nestes universos poderiam
ser resumidos no conjunto de normas, direitos, deveres e expectativas que envolvem
uma pessoa no desempenho de uma função junto a um grupo ou dentro de uma
instituição.
Como membro de uma sociedade e as exigências que esta enquanto coletividade
nos coage, fazemos aqui uma reflexão à nossa conduta social, já que estamos numa
época de pluralidade cultural - e que diante desta, podemos então ressaltar a necessidade
dos “eus”- é que quando aceitamos as diferenças estamos nos permitindo a uma maior
diversidade de papéis, ou mesmo, a igualdade na diversidade. Logo, temos o direto de
ser igual, sempre que a diferença nos inferioriza, temos o direito de ser diferente,
sempre que a igualdade nos descaracteriza (SOUZA, 1996).
É neste processo de igualdade na diversidade que temos a percepção dos papéis
sociais que exercemos nas relações cotidianas, e que consiste na harmonização das
“multifacetas”, de modo a encontrarmos válvulas de escape, e desta forma encontrar
meios de não gerar conflitos em nossa realidade diária.
No processo de apreensão dos papéis na vida diária na nossa esfera de
convivência social, desempenhamos nossa ação a partir das exigências, gosto, idéia e
sentimento que corresponde à cultura do grupo ao qual fazemos parte, que por sua vez,
se solidifica e internaliza devido a nossa relação habitual. Porém entendemos o homem
como um ser cultural, histórico e social, que também, a partir de uma coletividade
constrói a sua realidade cotidiana. Segundo Peter Berger “A vida cotidiana apresenta-se
como uma realidade interpretada pelos homens e subjetivamente dotada de sentidos
para eles na medida em que forma um mundo coerente” (BERGER. 1974, P. 35).
Assim entendemos que no mundo não há apenas um papel e uma única realidade
cotidiana, há múltiplas realidades e papéis. Sendo que cada qual tem a sua
especificidade e exigência em relação à coerção exigida na formação e caracterização da
formação do ser social. Portanto, entendemos que a formação do ser não depende
apenas da consciência humana que por sua vez não é só consciência do ser, mas também
do deve ser. O que já havíamos esclarecido no início deste capítulo que seria os fatores
externos e internos que formam o mundo da realidade e o mundo dos valores, sendo
esse uma projeção ideal de como devem ser as coisas.
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De tal modo, acreditamos que na constituição do ser social há duas forças, e o
homem é uma delas diante da coletividade, pois, é através dos papéis que desempenha e
consequentemente, em suas escolhas, nas suas interações que se torna um agente ativo
nas relações sociais.
Deste modo podemos dizer que as relações sociais, também são estabelecidas
através de convenções que geram o bom convívio social. Segundo Aristóteles “As ações
belas e justas, que a ciência política investiga, admitem grande variedade e flutuações
de opinião, a ponto de se poder considerá-las como existindo apenas por convenção e
não por natureza” (2009, P. 18).
Logo podemos afirmar que quando começamos a participar de modo ativo do
seio social temos a missão implícita de harmonizar a vontade (força) individual com as
exigências genéricas da coletividade, sendo assim, somos seres que nos encontramos
ante exigência e deveres de um caráter ideal. Assim, acreditamos que estas exigências
de direitos e deveres são de caráter ideal e se tornam a essência na formação do ser
social para a vida em sociedade.

O BEM ÉTICO
Não queremos adentrar na definição de ética, pois, sobre este assunto guiaremos
nossa lente ocular sobre a luz do livro Ética a Nicômaco, de Aristóteles. Deste modo,
estamos aqui interessados em entender ética vinculada ao entendimento do indivíduo
sobre o Bem, sendo esse um reflexo na formação do ser social que acaba se refletindo
nas suas relações sociais. Assim, afirma Aristóteles no tratado à ética “Toda arte e toda
investigação, bem como toda ação e toda escolha, visam a um bem qualquer; e por isso
foi dito, não sem razão, que o bem é aquilo a que as coisas tendem” (2009, P. 17).
Podemos então condescender da idéia aristotélica quando pensamos nas diversas
finalidades a que o Bem tende.
Enquanto seres que estabelecemos relações sociais precisamos entender e
apreender o Bem dentro do nosso âmbito social de convivência, já que entendemos que
existem várias realidades. Sendo o Bem convencionado pela coletividade como um
discurso (não estamos aqui desvalorizando a ordem do discurso social, pois sabemos
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que ele é essencial para objetivação das idéias) humanitário e igualitário para gerar uma
ordem social.
Dessa forma, acreditamos que o que irá fazer com que tenhamos um bom
entendimento deste “Bem” será nossa educação (condução social), pois, já foi
esclarecido que nós somos resultados do meio em que vivemos. Mas, primeiro
precisamos entender e deixar claro que Bem é esse, já que podemos realizar uma ação,
porém, esta pode não nos prejudicar sendo um Bem para nós, mas pode não ser um Bem
a outras pessoas, atingindo-as de modo contrário e agressivo.
Seguindo a visão aristotélica sobre o assunto, ele define o Bem como sendo:
A finalidade em todas as ações e propósitos, pois é por sua causa que
os homens realizam tudo mais. Se, pois, existe uma finalidade visada
em tudo que fazemos, tal finalidade será o bem atingível pela ação, e
se há mais de uma, serão os bens atingíveis por meio dela (2009, Pag.
25).

Baseado na idéia de que toda ação tende a um Bem, nos questionamos o que
seria então o Bem ético na sociedade enquanto processo de adequação de igualdade e
respeito às diferenças numa sociedade diversificada? A este questionamento,
precisamos primeiro entender, que nós como seres históricos, culturais e sociais estamos
numa relação de forças (coletivas e individuais) e não vivemos sem a comunicação e
interação social. Compreendemos estas como um meio de inclusão social e acreditamos
que através delas podemos entender melhor este Bem (ou Bens) nas relações sociais e
no processo de formação do ser cidadão. Em relação às forças mencionadas Philippe
Perrenoud afirma:
A sociedade não é uma pessoa, é um campo de forças contraditórias
(...) Em uma sociedade pluralista, coexistem todos os tipos de
sentimentos, da plena adesão, mais ou menos interessada, à ordem
estabelecida, à revolta explicita (PERRENOUD. 2005, P. 25).

Por essa razão, entendemos que é a partir do momento em que nos tornamos
capazes de tematizar comunicativamente qualquer assunto público, nos incluímos na
sociedade como um ser mais ativo (agente modificador de nossa própria realidade) dos
processos sociais. Pois, entendemos aqui a fala e a relação social como uma ferramenta
do ser político, que por sua vez pode repercute na idéia (enquanto ação) e no direito da
adequação de igualdade nas diferenças.
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Logo se torna necessário neste universo estabelecer uma breve compreensão
através do entendimento das ciências sociais sobre: Comunicação e Interação social.
Comunicação – Entendido como um conjunto organizado e limitado de signos
associados segundo um grupo de regras de combinação, ou seja, estamos conceituando
comunicação através da idéia de sociedade organizada e interpretada através de
convenção social.
Interação Social– É a relação entre dois ou mais agentes, em que, pressupõem
reciprocidade e interdependência, ou seja, na relação entres os dois ou mais agentes se
criam algumas expectativas de comportamentos que orientam à própria ação. Sendo
estas expectativas provenientes de padrões culturais.
A comunicação é sinônima de coexistência ou de sociedade, pois torna possíveis
as relações humanas, permite a participação e a compreensão com o outro acerca de
qualquer assunto inerente à vida social. O ato comunicativo, nesse sentido, diz respeito
ao caráter prático da linguagem que se observa através do diálogo, do discurso, da
argumentação. Esse processo comunicacional e sua importância para o desenvolvimento
social foram estudados pelo pensador Jürgen Habermas.
Segundo Habermas, o homem é um sujeito capaz de agir e falar, sendo que a
ação ocorre precisamente, pelo ato de falar. Essa capacidade de agir por intermédio da
fala Habermas denomina de ação comunicativa. Nesta ação comunicativa os
participantes desenvolvem papéis falantes e ouvintes que, a partir desta relação de
participação, devem procurar se entender a respeito de: 1° do mundo objetivo, 2° da
sociedade ou mundo social, 3° da natureza interna ou mundo subjetivo que são as
vivências de cada locutor. Nesta atitude consiste o conteúdo do agir comunicacional. Há
racionalidade na ação comunicativa quando as pretensões de validade erguidas por atos
da fala podem ser criticadas e fundamentadas, oportunidade ímpar para que falantes e
ouvintes se entendam a respeito de algo que se estabeleça um consenso.
A ação comunicativa diz respeito, portanto, a atitude por parte de seus
participantes – que são atores sociais- de coordenarem suas ações ao consenso e ao
acordo de todas as suas experiências, de tudo aquilo a propósito de que podem se
entender e com aquilo que pode aprender. Tal ação comunicativa deve partir do
pressuposto ético, de que os fatos tematizados são verdadeiros e reconhecidos como tal
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e de que a finalidade da ação numa interação social é o bem estar, ou o bem ético social.
Com efeito, o pano de fundo que estrutura a comunicação é sempre regulado pelo
mundo da vida que são as tradições da sociedade imersa na linguagem e na cultura,
utilizadas pelos indivíduos na sua vida cotidiana. É esse mundo da vida que, de acordo
com Habermas, fornece os recursos necessários para as tentativas de entendimento
mútuo e solução de problemas.
É nesse sentido que Jürgen Habermas tenta reconstruir as condições universais
para a produção de enunciados orientados à tentativa ética do estabelecimento de
consenso acerca das possibilidades de organização comunitária, em que cada cidadão
compreenda a importância de sua participação no processo de mudança e transformação
social, através da comunicação, já que entendemos que o ser não é um agente passível
nas relações sociais. Assim na interação social, estando com o outro discutindo as
questões que fazem parte de nosso âmbito de convivência, o nosso papel terá destaque
na construção de uma sociedade mais justa. Tudo isso devendo passar pelo processo
educativo de inclusão do outro, do despertar cidadãos, através da ação comunicativa, da
real natureza dos seres políticos.
Imbuído destes significados podemos dizer que o indivíduo tem uma absoluta
necessidade de se relacionar, pois, através desta ação se articula e estabelece forma de
comunicação, porém é preciso que ele tenha real domínio dos signos e significados da
comunicação de seu âmbito social, para que possa estabelecer uma relação mais
consistente, fazendo valer o discurso de igualdade na diversidade. Deste modo,
indivíduo se socializa quando participa da vida em sociedade, assimila suas normas,
valores e costumes e passa a se comportar segundo esses valores, normas e conduta,
digamos que quanto mais adequada for sua socialização, mais sociável ele tenderá a se
tornar.
Olhando por este viéis da socialização e da relação da comunicação vinculada ao
um bem ético visando à formação do ser cidadão, entendemos estas como uma
ferramenta do ser político, que por sua vez pode repercutir na idéia (enquanto ato) de
adequação de igualdade, respeito às diferenças, o que seria talvez um exemplo do bem
ético na realidade social, como foi defendido ao longo desta análise. Sendo assim, esta
realidade é construída através de forças (individuais e sociais) que produzem uma ação
de caráter prático numa interação.
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1.2 – SOCIEDADE, CULTURA E STATUS SOCIAL
Alguns pesquisadores estudaram a sociedade entendendo a sua evolução, os seus
eventos e agregaram significados e conceitos ao desenvolvimento humano e social.
Assim realizaram algumas análises sobre o conceito das interações sociais, da educação
do “homem” e a dependência desse na relação social e de consumo. Acerca destes
estudos podemos citar Marx, Durkheim, Weber, Adorno, Horkheimer, Habermas.
É através da interação, da cultura e do processo de identificação e diferenciação
social entre os indivíduos e grupos, que iremos explorar o conceito de sociedade, de tal
modo a entender como se dá as mobilizações sociais vinculadas à ação educativa, onde
envolva educador-educando e o seu reflexo no processo do comportamento cidadão.
Tendo como base alguns pesquisadores de grande influência das ciências sociais, para
melhor entendermos o processo das relações sociais e concomitantemente as exigências
destas na conduta de uma postura para o bom convívio e do bem comum no âmbito
social. O que podemos chamar da constituição do ser social.
Segundo o Aurélio sociedade é:
Sf. 1. Agrupamento de seres que vivem em estado gregário. 2. Grupo
de indivíduos que vivem por vontade própria sob normas comuns;
comunidade. 3. Grupo de pessoas que submetidas a um regulamento,
exercem atividades comuns ou defendem interesses comuns (...). 4.
Meio humano em que o indivíduo está integrado. 5. Contrato pelo
qual pessoas se obrigam a reunir esforços para a consecução dum fim
comum. (FERREIRA, Sec. XX. P. 642).

Podemos dizer que o conceito de sociedade, pensado a partir deste ponto de
vista, chega a ser superficial, porém nos possibilita entender o quanto este conceito pode
ser essencialmente dinâmico. De tal modo, não podemos então entender sociedade
apenas como o conjunto de homens, com grupos de diversas dimensões e significados,
que compõem a humanidade. Porém, se faz necessário entender este conceito desde a
sua superficialidade no senso comum, para mostrarmos a sua complexidade nas ciências
sociais. Assim analisaremos a dinâmica da sociedade a partir da cultura.
Se interação social é a relação entre dois ou mais agentes em que se pressupõem
reciprocidade e interdependência, podemos dizer que numa relação entre dois ou mais
agentes se criam algumas expectativas de comportamentos que orientam à própria ação.
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Sendo estas expectativas provenientes de padrões culturais, o que seria então estes
padrões culturais que orientam os comportamentos humanos?
É muito comum ainda na contemporaneidade ouvirmos e dizermos frases do tipo
“é natural fulano não aproveitar a cultura que tem”, ou até mesmo “beltrano mesmo
tendo a cultura que tem nunca deixará sua natureza rude” ou “é natural existir pessoas
cujo o nível cultural é baixíssimo”.
Podemos perceber que nos exemplos acima a palavra cultura está relacionada à
posse de conhecimento e comportamento exigido pela sociedade, que por sua vez
parece ser algo estático, natural e impassível de modificação. Percebemos também que
estes discursos vinculados à cultura acabam enquadrando os seres humanos numa idéia
de naturalização solidificada e conformismo de comportamentos, idéias, valores, formas
de viver e de agir. Porém, esquecemos que nós somos seres culturais, históricos e que
não somos passíveis às situações de nosso cotidiano.
Antonio Carlos dos Santos ao abordar as linhas gerais da filosofia da educação
em Locke afirma que “O ponto de partida do pensamento epistemológico de Locke é a
idéia de que não existe conhecimento inato, ou seja, o homem conhece a partir das
experiências” (SANTOS. 2009, P. 142).
De tal modo somos variáveis em conseqüência das condições sociais,
econômica, política, históricas em que vivemos. Novamente, voltamos ao ideal de que
“somos produto do meio em que vivemos”, mas, com o ideal de que somos agentes
modificadores de nossa realidade.
É preciso então ressaltar que, fulano e sicrano aproveitam e se relacionam com a
cultura de seu âmbito de convivência como lhe é apresentada, e que, beltrano vive o
devir. Assim, eles não são estáticos e estão sujeitos à transformação e a acumulação de
experiências, podendo interferir no meio em que vive.
Assim suscitamos uma expressão bem conhecida no senso comum da acepção
Nietzscheriana do "torna-te quem tu és" ou mesmo nas palavras de Heráclito de que: "O
mesmo homem não pode atravessar o mesmo rio, porque o homem de ontem não é o
mesmo homem, nem o rio de ontem é o mesmo do hoje". Digamos que vivemos do
experenciar o momento e o tempo em que vivemos.
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Entretanto, podemos dizer que conhecimento e comportamento fazem parte de
um ideal de sociedade organizada, e se assim poderemos dizer, cultura é uma segunda
natureza, que a educação e os costumes acrescentam à primeira natureza, isto é, uma
natureza adquirida, que melhora, aperfeiçoa e desenvolve a natureza inata de cada um.
De tal modo podemos afirmar que somos seres sujeitos à transformação de nossa
condição social, cultural e histórica.

Logo, cultura contribui para a percepção do

comportamento social e para a formação subjetiva do indivíduo. E, segundo Antônio
Carlos, quando analisa o “Pensamento sobre a educação” em Locke observa que:
A natureza faz a criança grosseira, bruta, rude, de maneira
desdenhosa. É por meio do trabalho do preceptor, ao convidá-la para
o exercício da razão e do convencimento, que pode ser a criança
lapidada, moldada e aperfeiçoada, a fim de transformar-se num
adulto melhor. A instrução só tem sentido e apresenta resultados
satisfatórios quando a criança está no bom caminho [...]
Considerando-se a educação como um investimento pessoal, mas
como um benefício público. (SANTOS. 2009, P. 150).

1.3 - PROCESSO DE SOCIALIZAÇÃO: EDUCADOR E EDUCANDO

É refletindo a estrutura organizacional de socialização (comunicação e interação)
que pensamos na mobilização artístico-social enquanto transformação e formação do ser
social, onde pode haver a participação de um processo colaborativo mútuo (a
aprendizagem como via de mão dupla) gerando assim o bem comum (ético), ou um bem
vinculado às necessidades individuais e sociais.
Porém não podemos nos esquecer de que dentro desta organização há o papel
social que por sua vez gera o status social.
Entendemos por status social o elemento comparativo entre os membros de uma
interação que se dá no âmbito de uma comunidade, sociedade ou instituição, definindo a
distribuição de normas, deveres, direitos e privilégios para cada um de seus integrantes.
Sendo aquele de maior posição o mais valorizado e o de menor o menos valorizado. O
status está intimamente ligado ao papel social, por exemplo, há status que são opcionais
e outros que são atribuídos, ou seja, independe de nossa escolha, tais como: ocupar a
posição de avô. Outrora havia quem acreditasse que o papel da cidadania também não
podia ser recusado e que mesmo sendo tirado, por infringir a lei, o direito civil era
reversível (PERRENOUD, 2005).
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Os privilégios que certas posições sociais asseguram aos seus ocupantes são uma
forma de recompensa. Podemos suscitar uma expressão do senso comum para ratificar
esta colocação quando falam que “conhecimento é poder”, àqueles que apreendem e
incorporam determinados conhecimentos e valores da ordem social e agem em
conformidade a esses valores têm uma probabilidade maior de obter recompensas.
Podemos perceber que estamos entrando num âmbito de relação de poderes dos
fortes sobre os fracos e na submissão de indivíduo. Segundo Paulo Freire, é preciso
perceber quem nos oprime, descoberta esta que não deve ficar puramente em nível
intelectual, mas também ser posta em prática. Assim, o diálogo crítico e libertador
supõe a ação. A ação libertadora acontecerá na medida em que, reconhecendo a
dependência dos oprimidos como ponto vulnerável, devemos tentar, através da reflexão
e da ação, transformá-la em independência (FREIRE, 1995).
Para Paulo Freire, no entanto, o percurso não é o da auto-libertação, pois
nenhuma pessoa se emancipa sozinha, do mesmo modo não é a libertação de uns feita
por outros. Os homens ao contrário, se emancipam em comunhão por meio da
aprendizagem recíproca.
Poderemos dizer que a essência primordial num processo de socialização seria
então criar as oportunidades existentes para desenvolver o potencial de cada indivíduo,
estimulando cada personalidade para o conhecimento das coisa que lhes cercam e
convertendo-os no valor útil para a nação quer seja no âmbito pessoal ou social. Como
observa Antônio Carlos Santos (2009) quando analisa alguns tratados de Locke,
ressaltando a importância de um bom preceptor na vida do indivíduo para que haja uma
formação de qualidade.
É o que elucidaremos nas páginas seguintes, um exemplo de um processo de
socialização: educador e educando, baseado em fato real, em que, uma pessoa bem
instruída acolhe uma vida sem perspectiva nenhuma, estimulando e mostrando que o
aprendizado do conhecimento não é algo penoso e difícil, mas leve e divertido, como
pensava Locke. O resultado desta relação resulta num processo de inserção deste
“novo” indivíduo no seio social.
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O caso do filme “O Contador de Histórias” do diretor Luiz Villaça (Brasil,
2009).

Figura 1: Cena do Filme “O Contador de Histórias”.

Baseado em fatos reais, o filme reproduz a vida de Roberto Carlos Ramos. A
história ocorre meado dos anos 70, na periferia de Belo Horizonte. Roberto filho, caçula
de dez irmãos, de família humilde, aos seis anos de idade é “escolhido” por sua mãe que
vê na casa de Sr. José (único daquele lugar que possuía televisão) uma propaganda de
TV sobre o programa do governo1. A propaganda elucida que a instituição prepara
crianças para serem “homens de bem” preparando-as para uma profissão de respaldo
social, a criança que integrar o projeto poderia vir a ser „médico, advogado,
engenheiro‟. Ludibriada, a mãe de Roberto matricula-o na instituição.
Discorrido alguns tempos, Roberto vai se integrando à realidade daquele
ambiente, sofrendo a influência do meio, construíndo um novo papel através do
universo que lhe é oferecido. De tal modo vai incorporando o vocabulário e
comportamento daquele ambiente. Para driblar as adversidades ele usa o seu melhor
instrumento: a incrível capacidade de criar situações (sendo este, o maior determinante
em sua vida fazendo sê-lo hoje um dos maiores contadores de histórias do mundo),
Roberto em sua jornada de internato descobre aos poucos, por intermédio das 132 fugas
que cometia, a vida na rua, as drogas e os pequenos delitos. Com tudo isso acaba
sofrendo algumas violências psicológicas e corporais gerando a total ausência de
1

FEBEM - Fé, Educação, Bons Modos, Esperança e Moral.
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esperança ou possibilidade de mudança - tendo problemas de socialização e de
aprendizado.
Até que surge em sua vida a figura de Margherit Duvas, uma francesa pedagoga
que vem ao Brasil para conclusão de seus estudos e desenvolvimento de uma pesquisa,
visita a instituição e subitamente encontra Roberto. Vê o mesmo numa realidade de vida
social turbulenta (de conflitos) e encontra nele o seu desafio. Aproxima-se dele com
expressões que não estava habituado a ouvir como: “com licença” e “por favor”. Assim,
vão construindo uma relação de confiança, afetividade e concomitante a este processo,
Margherit vai tendo um papel singular e de suma importância na vida daquele menino,
não se intimidando aos obstáculos e perigos apresentados, desenvolvendo naquela
relação à consciência da igualdade das diferenças e o processo de socialização dos
direitos e deveres independente da condição social.
Um momento do filme que podemos destacar um exemplo como este, seria
quando ela leva Roberto ao campo de futebol e ele fica constrangido quando vê
policiais, pois, já havia condicionado um certo tipo de comportamento em presença
destes, devido ao meio em que vivia de furtos e fugas. Neste momento, ele paralisa e
Margherit o leva ao banheiro e faz o mesmo se ver no espelho mostrando que ele não é
inferior as outras pessoas por ser negro e por ter a vida que tinha, pois, ele foi capaz de
interferir na sua própria vida, modificando, já não era aquele menino de outrora.
Destarte, podemos fazer referência aqui a expressão “torna-te quem tu és” ao
“devir” e segundo Antônio Carlos dos Santos afirma que John Locke em uma de suas
obras refere-se à educação como:
Penso poder dizer de todos os seres humanos que nove décimos
daquilo que eles são, bons ou maus, úteis ou inúteis, devem-no à sua
educação. Esta é a causa das grandes diferenças entre os seres
humanos. (SANTOS. 2009, P. 141).

Para Roberto Carlos Ramos, hoje educador, não há pessoas irrecuperáveis - há
pessoas não amadas, incompreendidas, sem oportunidade2. Podemos perceber que
produzir cidadania é carregar pedras e construir casas, casas estas, que servirão de
abrigo num futuro próximo, fazendo ressoar o processo vivenciado. Pois, hoje Roberto
Carlos Ramos é pedagogo, considerado um dos maiores contadores de histórias do
2

Depoimento extraído do site: http://wwws.br.warnerbros.com/ocontadordehistorias/projetoescola/
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mundo e trabalha com indivíduos que se encontram nas mesmas situações em que ele se
encontrava em tempos passados.
A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na
vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da
sociedade civil e nas manifestações culturais (Art. 1, LDB).

Precisamos compreender bem a ideologia política do nosso âmbito social e
consequentemente das interações que participamos - não estamos nos referindo à
politicagem, pois, sabemos que a política é necessária e vital à vida do homem que
contribui no processo interativo social.
Assim, percebemos que a constituição do ser, se dá através das interpretações
dos códigos e quadros (pré) estabelecidos que favoreça de modo positivo a formação e
ao desenvolvimento social. Também podemos entender este conjunto de símbolos não
apenas no corpo social, mas no indivíduo que dela participa, pois o homem é um animal
político, histórico e cultural que está sujeito a modificações e adaptações.
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CAPÍTULO 2

A IMPORTÂNCIA DA ARTE-EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA

É muito comum ouvirmos na contemporaneidade falar da cidadania como:
respeitar e participar das decisões (consciente de seus direitos e deveres) da sociedade
para melhorar a própria vida e as de outras pessoas, não jogar papel na rua, respeitar os
mais velhos, não destruir as coisas públicas, ter uma condição de vida agradável tendo o
acesso a uma boa educação, à segurança, à saúde e a cultura.
Diante dessas considerações, como designar cidadania?
Sabemos que o conceito de cidadania abrange diversos vieses, portanto, nosso
questionamento não é epistemológico, mas sim, entender como se dá o processo do
despertar da cidadania no indivíduo através da arte-educação.
Pelo que foi ilustrado no parágrafo inicial, acreditamos ser a cidadania,
primeiramente exercida por cidadão. Cidadão é um indivíduo que tem consciência de
seus direitos e deveres e que deva participar ativamente de todas as questões da
sociedade consciente destes. Assim, pronunciemos como termo político, cidadania
significa compromisso ativo e responsabilidade.
Ou seja, fazer a diferença no âmbito comunitário, na sociedade ou no país.
Embora a palavra cidadania possa ter vários sentidos, nesta análise consideremos
como o processo de amadurecimento do indivíduo, como participante ativo das relações
sociais na vida cotidiana.
Em relação à sensibilidade moderna quanto a esta questão de cidadania, afirma
Philippe Perrenoud:
Fala de direitos humanos, de livre-arbítrio, de espírito crítico, de
direito dos povos à autodeterminação, de igual dignidade de raças, de
culturas, de religiões e de modos de vida; defende uma igualdade e
uma civilização planetária. (PERRENOUD. 2005, Pag. 22).
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Então, nos indagamos qual a relação existente entre cidadania (processo de
amadurecimento do indivíduo, como participante ativo das relações sociais na vida
cotidiana), educação (aprendizagem) e artes (expressão)? Assim, afirma Sueli Ferreira:
O objetivo do ensino artístico extrapola o campo específico das artes
[...] as artes deveriam servir a interesses políticos e sociais; para
discutir questões como diversidade cultural e formas de exclusão
social e, desse modo, contribuir para a construção de sentimentos,
respeito e compaixão entre as pessoas. (FERREIRA. 2001, Pag. 18).

Contudo, acreditamos ser possível a conscientização da cidadania através da
relação da arte-educação, vinculada a uma pedagogia construtivista3, quando essa se dá
por um ideal contextualista4, onde, se mescla o saber com as causas sociais, os valores,
as atitudes e os hábitos, considerando sempre as experiências dos indivíduos
envolvidos, e não somente na transferência (educador/educando) do conhecimento de
técnicas no âmbito artístico.
Podemos dizer que o processo de instrução da cidadania, através da arteeducação, vem ocorrendo de várias maneiras, como no sistema educacional e em
projetos artístico, onde ressaltam o bem estar (pessoal e social) e o desenvolvimento da
nação. Neste momento, analisaremos a produção da cidadania através do ensino das
artes na instituição de ensino, considerada um dos primeiro núcleo de socialização do
ser humano. No próximo capítulo, essa questão será esclarecida a partir do projeto
artístico-social “Nosso Palco é a Rua”, realizado pelo Grupo Imbuaça-SE.
Quanto à relação da instituição de ensino, principalmente no tocante às aulas de
arte-educação, como responsável pelo despertar da cidadania, é preciso ressaltar que
não queremos com isso dizer que todo o problema vinculado ao processo de
amadurecimento do indivíduo, como participante ativo das relações sociais na vida
cotidiana estará resolvido nas aulas de artes, e segundo Phillipe Perrenoud, não

3

Segundo Fernando Becker, em seu artigo o que é construtivismo?, pedagogia construtivista significa: a
idéia de que nada, a rigor, está pronto, acabado, e de que, especificamente, o conhecimento não é dado,
em nenhuma instância, como algo terminado. Ele se constitui pela interação do Indivíduo com o meio
físico e social, com o simbolismo humano, com o mundo das relações sociais; e se constitui por força de
sua ação e não por qualquer dotação prévia, na bagagem hereditária ou no meio, de tal modo que
podemos afirmar que antes da ação não há psiquismo nem consciência e, muito menos, pensamento.
(Publicação: Série Idéias n. 20. São Paulo: FDE, 1994. Pag. 87 a 93)
4

Nomeclatura abordada no livro de O Ensino das Artes Construindo Caminhos de Sueli Ferreira (2001,
Pag. 12)
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devemos delegar à escola a educação da cidadania por meio de uma disciplina
específica, sendo que o currículo da disciplina é quem está em jogo. Assim afirma:
Portanto, não bastaria substituir a instrução por uma educação moral
invasiva, nomeando-a ‘educação para a cidadania’ para ser
moderna. É preciso agir em pelo menos três registros: Primeiro,
permitir a cada um construir conhecimentos e as competências para
fazer frente à complexidade do mundo e da sociedade [...] Segundo,
Utilizar os saberes para desenvolver a razão o respeito à maneira de
ser e à opinião do outro [...] Terceiro, consagrar tempo, meios,
competências e inventividade didática e um trabalho mais intensivo e
continuado sobre os valores, as representações e os conhecimentos
que toda democracia, todo contrato social pressupõe. (2005, Pag. 11 e
12).

Deste modo, refletimos sobre a utilidade da arte no sistema educacional, no que
diz respeito ao seu desenvolvimento aos fins e valores, quando através dela, nos
propomos a produzir cidadania.
Há quem acredite que a educação artística sirva como um mero passatempo, ou
mesmo, para domínio de uma linguagem artística (o que não é o nosso caso), outros
acreditam que ela é capaz de sensibilizar o indivíduo para questões pessoais e sociais
que lhes circundam.
Concordando em parte com a filosofia da educação de John Locke abordada por
Antonio Carlos, quando ressalta que há uma forma de educação sem ser formalista
(baseada na erudição) e que é possível buscar meios que possam inserir o aluno na vida
prática cultural, sem reduzi-lo, simplesmente, à mera utilidade. Pois, acreditamos ser um
problema em sua proposta, quando afirma em seu programa pedagógico ser o equilíbrio
(educação, orientação) do individuo as Ciências Naturais (Física, Química e a Biologia),
que por sua vez, dividem-se em duas, a saber: Metafísica (espírito) e a Física (corpo).
Deste modo John Locke conclui se pensamento afirmando que:
Por fim, todo esse o programa deve ser complementado com
exercícios físicos e estéticos, tais como a dança, a música, e a
esgrima, como passatempos necessários a uma pessoa bem
equilibrada, física e mentalmente. (SANTOS. 2009, Pag. 152).

Destarte, acreditamos ser um problema em seu discurso, quando ele coloca as
artes (dança, música e acreditamos que possivelmente o teatro) numa posição de
passatempo, prática. Em oposição a está idéia de arte enquanto prática, Montaigne
afirma que “jogos de criança não são esporte e deveriam ser sua mais séria ocupação”
(Apud. REVERBEL, 1997, Pag. 14). Pensamos que, de fato a arte educa, assim como a
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biologia, física, química dentre outras disciplinas, não podendo ser considerada apenas
como mero passatempo, de tal modo, é preciso também, ter muito cuidado para que a
arte não seja ostentada de modo ríspido, deixando de lado sua parte lúdica, pois, é
preciso refletir quando esta ocupação que fala Montaigne chega a tal ponto, podendo
castrar o indivíduo no seu integral desenvolvimento e como afirma Sueli Ferreira: “As
artes podem contribuir para a formação integral do aluno” (2001, Pag. 14).
De tal forma, acreditamos que arte não é coadjuvante da educação, pois ela é a
própria educação, que o processo se dê através do lúdico ou não, pois, com ela
aprendemos a nos relacionar, sensibilizar, a desenvolver nossa percepção de mundo e
como diz o teatrólogo contemporâneo Augusto Boal, em relação aos exercícios ou
jogos: “Devemos tentar ser sempre melhores do que nós mesmos, e nunca melhores que
os outros” (1931, Pag. X).
Segundo Sueli Ferreira, “Sem dúvida um dos mais importantes objetivos da
educação é contribuir para o desenvolvimento da autonomia, ajudar os alunos a se
tornarem moral e intelectualmente livres, aptos a agir de forma independente” (2001,
Pag. 22). Deste modo, quando nos propomos a trabalhar a educação através das artes,
entendemos que essa desempenha um papel extremamente vital na vida dos seres. De tal
modo, nos reconhecemos como seres políticos de direitos e deveres, logo,podemos dizer
que a educação através das artes pode nos estimular na produção de idéias, à tomada de
decisão, e na construção de identidade.
Quando pensamos a relação da educação através das artes tendo em vista à
produção de cidadania, percebemos que esta parceria provém de tempos antigos. Assim
afirma Olga Reverbel em seu livro um caminho do Teatro na Escola:
A educação grega valorizara o teatro, a música, a dança e a
literatura. Platão considerava o jogo na educação. Dizia que mesmo
as crianças de tenra idade deviam participar de todas as formas de
jogos adequados ao seu nível de desenvolvimento, pois sem essa
atmosfera lúdica, elas jamais seriam adultos educados e bons
cidadãos (...), sobretudo para que as crianças pudessem desenvolver
a tendência natural de seu caráter. (1997, Pag. 12).

O mesmo pensamento era compactuado por Aristóteles, alguns romanos e alguns
filósofos como Rousseau (REVERBEL, 1997, Pag. 12-14). Deste modo, entendemos
que a educação através das artes não era apenas utilizada como um mero passatempo,
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mas também, na formação do caráter, do comportamento, da educação, enfim, da
cidadania.
Partindo

deste

pressuposto,

refletimos

sobre

as

possibilidades

do

desenvolvimento da arte-educação na contemporaneidade, e se assim possamos dizer,
não é muito satisfatório. Seu desenvolvimento nas escolas, principalmente públicas,
aonde, vem sendo vista como um meio despojado de lazer, sem nenhum compromisso
com os corpos que neste momento acabam por ficarem ociosos.
Logo, se faz necessário refletir sobre a formação dos educadores, que passam
certo tempo dentro de uma universidade, investindo na formação acadêmica, tendo
contato com teoria dos mais vastos pensadores sobre questões relacionadas à educação,
onde, se afetam pelos mesmos, quando em vida prática não se deixam afetar e nem o faz
com os seus alunos, não havendo nenhuma relação de prática e teoria.
Em relação a isto, Perrenoud afirma:
Se ensinamos ‘o que somos’, segundo uma fórmula que convém tanto
à educação quanto à sociedade, o primeiro recurso da escola seria o
grau de cidadania dos professores [...] Os saberes não bastam, nem
as belas palavras. Se a pessoa passa de 10 a 20 anos de sua vida na
formação inicial e sai sem nenhuma prática da democracia, de que
vale falar em educação para a cidadania? (2005, Pag. 29 e 33).

Enfim, limito-me aqui na questão da arte na produção da cidadania, mas, deixo
aqui algumas reflexões de que profissionais somos nós? Qual diálogo estabelecemos
entre a teoria que obtemos na vida acadêmica com a nossa vida profissional (prática)
quando através das artes nos propomos a produzir cidadania? Quais contribuições
oferecemos ao educando quando defendemos o discurso de cidadania instituído pelo
sistema educacional?
A estas questões, é preciso com urgência, buscar entusiasmo criador nos estudos
de alguns artes-educadores contemporâneos que propõem arte como meio de cidadania,
tais como: Augusto Boal, Ana Mae Barbosa, Olga Reverbel, Maria Clara Machado e
Viola Spolin. Faço referência a estes porque acredito na relação entre teoria e prática, na
arte e cidadania, através das pesquisas realizadas pelos mesmos. Deste modo, que
acreditamos que, assim como a língua, a cidadania se aprende na prática
(PERRENOUD, 2005).
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CAPÍTULO 3
O PROJETO ARTÍSTICO PARA APRENDER CIDADANIA: O CASO
ESPECÍFICO DO PROJETO “NOSSO PALCO É A RUA”, REALIZADO PELO
GRUPO IMBUAÇA.

Na investigação do projeto artístico como ferramenta educacional para a
produção da cidadania, me detive no primeiro e no segundo capítulo a abordar questões
sociais e fatos sociais tais como: vínculo social e afetivo, padrões, coerções, papéis,
status, comunicação e a arte, pois, em nosso estudo verificamos o quão importante,
pode ser o trabalho realizado por um projeto artístico que se proponha a trabalhar a
cidadania.
Assim, no primeiro capítulo, abordamos a constituição do ser através de pontos
relacionados às questões sociais, entendendo-as de modo mais amplo. Por exemplo, as
regras como um fator importante para ordem geral de um ambiente, as relações sociais
os direitos e os deveres. De tal modo, podemos dizer que o trabalho desenvolvido para a
constituição do ser, é de suma importância, pois, surtirá efeito na vida do individuo em
relação à sua consciência de cidadania.
No segundo capítulo, abordamos a importância das artes para a conscientização
da cidadania nos indivíduos, como ensinar arte e produzir cidadania? O que seria a
cidadania instituída no sistema educacional? Enfim, neste capítulo delineamos o que foi
o projeto e conseqüentemente o seu efeito prático nos participantes. Assim sendo,
também analisamos como um projeto artístico que tem seu sistema e plano pedagógico
político próprio, consegue desenvolver um trabalhar em prol da cidadania, ou seja,
sensibilizar os indivíduos nas questões que foram levantadas até o presente momento.
Na seqüência, será relatado o contexto de realização do projeto a que se propôs
esta pesquisa, para posterior descrição do mesmo. Em seguida analisaremos o efeito do
projeto nos participantes, através de relatos que foram coletados por mim, através de
entrevistas diretas realizadas com dez alunos do projeto.
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3.1 - IMBUAÇA: LONGO CAMINHO DE EXISTENCIA E RESISTÊNCIA.
Sediado em Aracaju, o grupo completou este ano, no dia 28 de agosto, 33 anos
de existência. Conhecido como um dos mais importantes grupos de Teatro de Rua no
Brasil, o Imbuaça teve sua origem no movimento estudantil da Universidade Federal de
Sergipe, em 1977. O grupo foi formado por jovens estudantes, em sua maioria de baixa
renda, que utilizavam o teatro como ferramenta de propagação de idéias revolucionárias
e enfrentamento de autoridades. Com o passar do tempo, se aprofundaram nos estudos
das artes cênicas, aprofundando-se na pesquisa da literatura de cordel e elementos da
cultura popular tendo-as como elementos fundamentais para a construção de sua
dramaturgia, buscando assim, sua pecualiridade do seu fazer teatral.
Ao logo desses anos construíram cerca de 30 espetáculos, dentre eles: Teatro
Chamado

Cordel

(1978),

Velha

Roupa

Colorida

(1986),

Nu

e

Noturno

(1990), A Farsa dos Opostos (1992), Antônio Meu Santo (1995) , O Auto da Barca do
Inferno (1997) Senhor dos Labirintos (1999) , Desvalidos (2004) , O Mundo Tá Virado
( 2009) e a Grande Serpente (2010).

Figura 2: A atriz Isabel Santos em cena no Espetáculo “A Grande
Serpente” (2010).

A firmeza parece ser a marca do Grupo Imbuaça, que nasceu com o nome de
“Aspectrus”, em 1977, fruto de uma oficina de teatro promovida pela Secretaria de
Educação e Cultura. O nome logo mudaria para Imbuaça, em homenagem ao embolador
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Mané Imbuaça, visitante ilustre dos ensaios do grupo de teatro, morto misteriosamente
na Praia de Atalaia,uma das principais praias urbanas da cidade.
Em 1991, o Grupo Imbuaça, após participar do Encontro Brasileiro de Teatro de
Grupo, na Cidade de Ribeirão Preto (SP), tendo contato com Ilo Krugli, membro do
Grupo Vento Forte (SP) que compartilha como o Grupo Sergipano a experiência de
como se deu a ocupação da sede do Vento Forte. O Grupo Imbuaça, ao retornar a
Aracaju, resolveu colocar em prática a idéia da companheira Valdice Teles, considerada
a mama e "Dona do Império do Imbuaça": buscar um local específico para guardar o
material, se reunir, enfim, formar uma sede de verdade. E foi justamente ela, que
morava no bairro Industrial, passando pela porta de uma antiga escola Municipal
abandonada, “Abdias Bezerra”, que despertou os companheiros de palco a utilizar o
local como abrigo teatral de todos. A resolução do grupo então foi a de ocupar o espaço
que no entanto estava desativado. Assim que fizeram isso, eles enviaram um ofício para
o prefeito da cidade na época e um acordo de comodato foi criado. O espaço passou
então a servir de sede do Grupo, onde o mesmo começou a desenvolver uma série de
ações, dentre elas artístico e sociais, como oficina de formação, ensaios e montagens de
espetáculos.
Os projetos de inclusão social e cidadania, realizados pelo grupo, começaram a
ser ampliados, a partir de 1991, quando com uma simples brincadeira aos domingos
envolvendo as crianças da rua onde está localizada a sede, criou-se o Projeto Mané
Preto – construído por atividades que visavam a conscientização cidadã, a auto-estima
local e uma possível iniciação no mercado de trabalho. As linguagens artísticas (teatro,
dança e música) eram ferramentas para o debate de questões relacionadas ao cotidiano
das crianças, adolescentes e dos pais envolvidos com o projeto. Assim como realizava
projetos artístico-sociais o grupo também promovia uma espécie de “mostra folclórica”.
Os Zabumbadores do Folclore, acontecia na última semana do mês de agosto, reunindo
os grupos folclóricos de Sergipe, na Colina do Santo Antônio, onde estava sediado o
Grupo, estabelecendo um diálogo entre a comunidade local e as manifestações do
próprio estado.
É, em 2005, que o Grupo recebeu o Patrocínio do Ministério da Cultura através
do Programa Cultura Viva (Cultura Educação e Cidadania) tornando-se Ponto de
Cultura para desenvolver um curso de teatro chamado “Nosso Palco é a Rua”,
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envolvendo quarenta adolescentes, num período de dois anos, com oficinas (aulas) de
história do teatro, expressão vocal e corporal, jogos dramáticos, improvisação, cultura
popular, danças folclóricas e musicalização, com uma montagem de um espetáculo final
e apresentação do mesmo em diversos pontos da cidade. Sendo assim, de acordo com
depoimento de um integrante do grupo, numa entrevista afirma que o projeto além de
formar artistas e cidadãos, seria também uma forma de provocar a Universidade Federal
de Sergipe para a implantação do Curso Superior de Teatro- implantado em 2007, após,
término do curso - e de pensar na incorporação destes adolescentes a participar do
próprio elenco do grupo.

3.2 - IMBUAÇA: NOSSO PALCO É A RUA.
A importância de uma coisa há que
ser medida pelo encantamento que
a coisa produza em nós.
Manoel de Barros

O projeto “Nosso palco é a Rua” foi realizado entre os anos de 2005-2006, no
Bairro Santo Antônio, periferia de Aracaju/SE , onde fica sediado o Grupo Imbuaça. A
sede do grupo tem uma aparência de escola, pois, como já foi dito anteriormente, antes
do grupo se instalar no local funcionava a escola Municipal Abdias Bezerra e
atualmente conta com uma estrutura física com dois espaços (Salas) amplos onde eram
desenvolvidas as atividades do projeto, uma copa, dois banheiros – um masculino outro
feminino, um camarim, uma sala onde são colocados os figurinos, atendidos
regularmente por uma secretária.

Figura 3: Fachada da Sede do Grupo Imbuaça-SE.
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Figura 4: Integrantes do Grupo reunidos em uma das salas da sede.

O Projeto “Nosso Palco é a Rua”, foi de conhecimento e divulgação social
através de Jornal (televisivo) e principalmente nas escolas públicas de Aracaju e
imediações do Bairro Santo Antônio, através de folders de divulgação. O projeto tinha a
coordenação geral de Lindolfo Amaral, Coordenação pedagógica de Manoel Cerqueira
e como Psicóloga Maria Lúcia Oliveira. O corpo de professores era formado por
Iradilson

Bispo

(História

do

Teatro),

Isabel

Santos

Neves

(Jogos

dramáticos/Improvisação teatral), Valdelice Matos -Tetê Nahas - e Antônio Santos
(Corpo/Voz).
Foram ofertadas quarenta vagas, onde, formariam duas turmas, cada uma seria
composta de vinte alunos, uma no turno matutino e a outra noturna.

As inscrições

foram abertas para adolescentes estudantes da rede pública, com idade entre 16 e 21
anos. Acontecia duas vezes por semana, nos dias de segunda e quarta-feira, com
duração de quatro horas, cada encontro, divididos em dois momentos.
Na segunda-feira, acontecia um trabalho de grupo com uma psicóloga e logo em
seguida tinha aula de expressão corporal. No trabalho com a psicóloga era desenvolvido
um trabalho de interação pessoal, de grupo, subgrupos de reflexão do indivíduo com o
seu meio social e desejos. Todas estas atividades foram feitas a partir de desenhos,
representação de textos, onde a psicóloga, em determinados momentos, lia algum texto
e solicitava que os grupos interpretassem o texto de modo teatralizado (representado).5

5

Para melhor exemplificar, vide em anexo I algumas atividades feita por mim.
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Umas das atividades desenvolvidas e que coloco em anexo foi “Minha Bandeira
Pessoal” (anexo I), na qual a psicóloga distribuía folhas de papel ofício, uma para cada
um, com uma bandeira em branco impressa, dividida em seis partes por iguais. Ela fazia
seis perguntas, tais como: “Qual o seu sonho?”, “O que você mais gosta?” Essas
perguntas eram respondidas nos quadrados em branco da bandeira. Logo em seguida,
pedia que enfeitasse o desenho da maneira que quisesse, para em seguida compartilhar
os resultados com todo o grupo, fazendo comentários e reflexões a cerca do que foi
respondido e dos enfeites, feitos por cada um.
Outra atividade desenvolvida no trabalho com a psicóloga foi em relação a
percepção do otimismo e pessimismo e a relação “parecido” e “diferente” em relação ao
eu e ao outro (anexo II). A orientação se deu da seguinte forma: foi distribuída uma
folha de papel ofício e pedido que desenhasse uma pessoa. De um lado era pra colocar
características pessimistas e do outro lado otimistas, que caracterizassem o desenho. Em
seguida, era feita uma comparação entre o que era igual e diferente daquele desenho em
relação a quem executou a tarefa. A tarefa era concluída com o experenciar grupal,
acerca das discussões e reflexões sobre o que foi pedido, fazendo uma relação do eu e
do outro nas situações do cotidiano.
Outra atividade de suma importância, foi o trabalho que ela desenvolveu através
de um texto chamado “Apêndice 7”. Era um texto de artigos que “norteava” o indivíduo
nos seus direitos, na liberdade, aprendendo a ser e a conviver (anexo III).
No ano seguinte, 2006, o trabalho desenvolvido com a psicóloga foi
essencialmente, feito através de encontros pontuais e pessoais. Sendo duas pessoas a
cada encontro, cada uma tinha um momento de conversar com a mesma, relatando
problemas pessoais, tendo isso como mote, era desenvolvido o trabalho entre aluno e
psicóloga.
No segundo momento, era desenvolvido um trabalho através de expressão
corporal e voz. O trabalho era norteado através da movimentação do corpo,
improvisação e composição de movimentos. A ênfase destacada neste trabalho era
praticamente a percepção e a observação dos corpos em movimentos. Na expressão
corporal, explorava mais o corpo, principalmente as partes que menos se explorava no
dia a dia. Uma das atividades desenvolvidas era à saída dos participantes do espaço de
experimentação em direção à colina do Santo Antônio, onde observavam os transeuntes.
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Logo em seguida, voltavam para o campo da experimentação (sede do grupo), onde
experimentariam em grupo movimentos que foram observados. No ano seguinte, 2006,
o enfoque maior das atividades de expressão corporal foi o trabalho com as danças
folclóricas (Reisado, São Gonçalo, dentre outras manifestações folclóricas de Sergipe),
às vezes, seguidas de introdução teórica à cultura popular.
Na quarta-feira, tinha aula de Improvisação Teatral (partindo de temas que
fizessem parte do âmbito dos envolvidos) e História e Estética da Arte. Nas aulas de
Improvisação, existia uma estrutura de “caixa cênica” e contava com uma mesa de luz
(eram utilizadas duas luzes, uma vermelha e outra azul). Geralmente o trabalho era feito
a partir de temas que faziam parte da realidade do indivíduo, tais como: drogas,
sexualidade, família, relações sociais. Estes temas eram distribuídos pela orientadora e
as cenas deveriam ter início, meio e fim. A atividade era finalizada através de uma
reflexão em grupo, acerca do que foi feito e abordado. Além de temas, que circundam a
realidade dos adolescentes, como foi citado, também se trabalhava com a literatura de
cordel e temas que faziam parte da cultura popular. Para melhor exemplificação ver
texto (anexo IV) que serviu de base para o desenvolvimento de uma das atividades de
improvisação. Nas atividades de improvisação, além, do caráter profissional que era
sublinhado, também, havia uma preocupação em conscientizar e preparar estes jovens
para as questões e problemas sociais do cotidiano (no âmbito familiar ou não).

Figura 5: Os alunos-atores, Lidhiane Lima, Luiz e
Raphael Nascimento na aula de improvisação
teatral.

No segundo momento, da quarta feira, era desenvolvida a disciplina de História
da Arte. Assim, foram explanados temas como: A arte na nossa vida, a arte e suas
funções, o artista, a arte e a realidade, a arte e a ciência, a arte e o gosto, a necessidade
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de arte (anexo V), cultura material e imaterial. As aulas eram expositivas, através de
retroprojetor, com ilustrações de figuras. Foi ofertado a todos os participantes xerox do
livro “O que é arte” de Jorge Coli, onde, foi desenvolvida uma longa reflexão, durante
os encontros, acerca dos problemas dos conceitos artísticos (o que é ou não é arte).
Outras atividades foram desenvolvidas concomitantes aos dias oficiais (segunda
e quarta feira), como extensão ou complemento da carga horária do curso, sendo
também um meio de diversificar o currículo dos participantes. Um exemplo foi quando
os compartes do curso assistiram ao FASC- Festival de Artes de São Cristovão (hoje já
não existe mais), em 2005 (anexo VI); ao Encontro Cultural de Laranjeiras - encontro
tradicional de cultura popular em Sergipe, 2006 (anexo VII); ao Lambe Sujo e
Caboclinho, mesma cidade, manifestação esta considerada um teatro a céu aberto. Entre
outros produções artísticas que aconteciam no estado nos quais os participantes tinham
acesso gratuito por estraem articipnado projeto, para melhor ilustrar ver (anexo VIII).
Outra atividade extra, ainda em 2005, ocorria aos sábados, onde, foram
selecionados alguns meninos para experimentar o fazer teatral mais concreto, como por
exemplo, trabalhar na montagem do texto “O Malandro e a Graxeira no Chambrego da
Orgia”, adaptação realizada por João Augusto, a partir dos folhetos “O vendedor de rola
asssada”, de Rodolfo C. Cavalcanti, “Seu Mané da ponta grande”, de H. Romeu e “O
fim do mundo está próximo”, de Manoel Tomaz com direção geral de Lindolfo Amaral
e Lisete Feitosa. No ano seguinte, 2006, esta atividade extra continuou, oportunizando
outros alunos na montagem do texto “Felismina Engole Brasa”, baseado no folheto de
Galdino da Silva e adaptado por João Augusto. Estes experimentos foram apresentados
em alguns lugares de Aracaju, tais como Centro da Cidade, e Colégios da rede pública.
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Figura 6: Os alunos-atores Danielle Menezes e
jepter em cena “O malandro e a Graxeira”,
resultado das atividades desenvolvidas no
sábado.

Figura 7: Os alunos-atores Lidhiane Lima e
Sandy Soares em cena “Felismina Engole
Brasa”, resultado das atividades desenvolvidas
no sábado.

Todas as atividades desenvolvidas no projeto também eram acompanhadas de
reuniões avaliativas com os responsáveis pelos alunos do projeto. As reuniões eram
realizadas na sede do próprio Grupo e como exemplo segue em anexo o convite aos
familiares (anexo IX).
Na montagem final, foi proposto o texto “João Santeiro”, um texto em prol da
valorização do patrimônio cultural, porém, a montagem do texto não foi possível, talvez
por causa da sua estrutura dramática, que não atraiu muito aos alunos. O projeto
finalizou com a montagem do espetáculo “Diário de Bordo”, o texto foi construído
através de improvisações em que envolvia um processo coletivo e colaborativo entre os
coletivos (professores e alunos). A dramaturgia foi construída pelos alunos sob a
orientação dos professores, as falas eram captadas por um gravador e depois transcritas
para o papel. O espetáculo resultou na inquietação dos alunos referente a cultura e os
elementos populares de Sergipe (patrimônio material e imaterial) e sua concepção
permeava a realidade cotidiana dos adolescentes que participaram do projeto, colocando
em cena e na rua o que aprenderam ao longo do curso, numa relação entre prática e
teoria. As apresentações finais ocorreram em dois lugares: na colina do Santo Antônio e
na Praça Fausto Cardoso, centro de Aracaju.
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Figura 8: A aluna-atriz Ana Kely em cena
no espetáculo “Diário de Bordo”, resultado
do projeto. Na Praça Fausto Cardoso.

Figura 9: Os alunos-atores em cena no
espetáculo “Diário de Bordo”, resultado do
projeto. Na Praça Fausto Cardoso.

3.3 - AÇÃO E REAÇÃO: UM OLHAR CONJECTURADO SOBRE OS EFEITOS DO
PROJETO “NOSSO PALCO É A RUA” NOS ALUNOS.

Neste momento, analisaremos o roteiro de entrevista esboçando um parecer,
afim de entender os efeitos que o projeto foi capaz de despertar na vida destas pessoas
no que diz respeito a cidadania enquanto processo de amadurecimento do indivíduo,
como participante ativo das relações sociais na vida cotidiana.
As entrevistas foram feitas na cidade de Aracaju, no estado de Sergipe. Nas
entrevistas que realizei com os dez alunos, de ambos os gêneros, participantes do
projeto “Nosso palco é a Rua”, foram feitas quatorze perguntas que serviram apenas
como base de um roteiro para a entrevista, referentes à atuação e efeito do projeto em
suas vidas, enquanto, participantes e após o projeto, para melhor exemplificar o roteiro
da entrevista ver anexo X.
Na avaliação dos questionários, referente ao que este projeto representou na vida
destes indivíduos, foi observado nos relatos, em sua unanimidade (100%), que o projeto
não foi apenas um curso profissionalizante para formar atores, mas também, como uma

2

formação pessoal para a vida na sociedade, que abrange, desde o comportamento ao
conhecimento, seja empírico ou não, das coisas que lhes cercam.
Outro questionamento foi qual a relação que existe entre o fazer artístico
desenvolvido no ensino formal (Sistema Educacional) e o projeto “Nosso Palco é a
Rua”. Percebemos que há uma insatisfação dos alunos, quanto à maneira que é vista e
desenvolvida as aulas de artes na escola. Uma das diferenças que foram suscitadas entre
eles, é a disparidade entre o fazer e o contextualizar. Acredito que seja a relação que
Ana Mae Barbosa sugere nas aulas de artes do ver, fazer e contextualizar, o que ela
chama de Abordagem Triangular.
Nas entrevistas com os alunos foi observado, em unanimidade, referente à
estrutura didática pedagógico do projeto “Nosso Palco é a Rua” que o mesmo dialogava
com a realidade de vida dos participantes, a prática estimulava ir até a teoria. Ou seja,
colocam o projeto numa situação prazerosa, por causa da relação prático/teórico.
Como havía ressaltado no segundo capítulo, sucitando a reflexão de Sueli
Ferreira reflete sobre o objetivo do ensino artístico. Segundo ela, a arte deve ir além dos
seus conteúdos específicos, abrindo possibilidades a questões políticas e sociais,
dialogando com a realidade dos envolvidos. Ou seja, o ensino artístico deve ser
contextualista.
Tiveram alguns entrevistados que destacaram a falta de compromisso, por parte
do sistema educacional, com a própria cultura local: “nossa cultura é muito rica e nos
oferece grandes possibilidades de trabalhar o fazer artístico sem deixar de lado a
realidade de vida dos alunos, coisa que raramente vemos acontecer, talvez se me
perguntassem o que era o „lambe sujo6‟, antes de participar do projeto, eu não saberia
dizer bem o que é, e foi através do “Projeto Nosso Palco é a Rua” que pude me
aprofundar nas manifestações da cultura local”. Assim afirma um dos entrevistados.
Foi perguntado, aos alunos, as oportunidades eles tiveram enquanto participantes
do projeto. Primeiramente, notamos que fazer parte do elenco do Grupo Imbuaça, para
alguns foi um privilégio, pois se trata de um Grupo que é referencial no Brasil no que
tange o teatro de rua. Em um segundo momento, ressaltaram a importância de estarem

6

Manifestação Cutural da cidade De Laranjeiras/SE.
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com profissionais de renome no âmbito artístico, presenciar as produções artísticas
importantes no Estado como, por exemplo, o Teatro Negro de Praga. Além de alguns
terem a oportunidade de obter um emprego (no âmbito da arte ou não), e participar do
longa metragem “Orquestra de Meninos” rodado em Sergipe. Viagens e conhecer a
cultura local também foram ressaltados em unanimidade pelos entrevistados.
Foi questionado também, o efeito que o projeto causou após sua finalização.
Notamos que ingressar na universidade foi um deles, onde, observamos que sete dos
alunos do projeto, prestaram vestibular para o curso de Teatro da Universidade Federal
de Sergipe. Também notamos que houve formação de grupos de teatro, como
multiplicadores, afim de, continuar com as ações desenvolvidas no projeto, além, de
reafirmar e colocar em prática o que aprenderam durante os anos de 2005 e 2006.
Assim também, houve pessoas que não seguiram carreira artística, e hoje em dia
não tem uma ligação direta com arte, porém, destacam que foi muito válido terem
participado do projeto, pois, afirmam terem aprendido saber lidar mais com as relações
sociais – entrevista para emprego, a se expressar e se comunicar melhor, além, de ter
uma melhor visão do que é trabalhar com arte e ter clareza do que queria pra sua própria
vida pessoal e profissional.

Figura 10: Re-estréia da remontagem do espetáculo
“Senhor dos Labirintos” no Teatro Atheneu, com os alunos
do projeto “Nosso Palco é a Rua”. Fonte: Arquivo Pessoal.

Hoje, 2010, questionamos os entrevistados o que haviam aprendido com aquele
projeto que foi realizado entre os anos de 2005 e 2006. A sensação é de o quão este
projeto marcou a vida destes cidadãos estimulando oprocesso de amadurecimento e de
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suas iterferencias na vida cotidiana. Pois, relataram que, além de entenderem a profissão
de ser ator/artista e ter uma vivência intensa com a cultura local, aprenderam a ser mais
independentes em suas escolhas do dia a dia, na carreira profissional, na relação familiar
e extra o âmbito familiar, estimulando a reflexão sobre os princípios, valores e
principalmente os pré-conceitos sociais, além de se tornarem mais comunicativos
(ressalvamos que este aspecto foi quase unanime), ou seja, tornaram-se protagonistas de
suas próprias vidas.
Segundo um dos entrevistados, o projeto estimulou no desenvolvimento de sua
comunicação e por meio desta a visualizar o universo de modo amplo, com mais
sensibilidade, sabendo discernir o bem do mal, o ruim do agradável o melhor do pior, e
assim, por diante. E como foi ressaltado no primeiro capítulo, onde, Habermas credita a
comunicação como importante para o desenvolvimento social, afirmando que a
comunicação é sinônima da coexistência ou de sociedade que torna possíveis as relações
humanas e permite a participação e a compreensão com o outro a cerca de qualquer
assunto inerente à vida.
Através dos questionários, foi possível perceber que hoje, estes “ex-alunos”, têm
uma relação de respeito e de muita consideração, pois, fazem questão de enfatizar a
procedência de sua formação artística. Credito, que por parte do Grupo, também seja
recíproco esta relação, pois, mesmo não tendo nenhum vínculo direto, o que percebo
durante estes últimos dois anos (2009-2010) referentes às suas últimas montagens, é que
o Grupo convida-os para ensaios abertos, além, de uma aluna do projeto compor o
elenco destes dois espetáculos.
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Figura: Figura 11: Ensaio, na sede do
Grupo, do espetáculo “A Grande Serpente”.

Figura12: Após ensaio do espetáculo “A
Grande Serpente”. Momento aberto para os
alunos que quisessem tecer algum comentário
sobre o espetáculo.

Por fim, foi possível observar nos relatos que os entrevistados perceberam,
especificamente no final do segundo ano de realização do projeto, uma lacuna no
direcionamento do projeto. Mas apesar disso o reflexo do projeto na vida enquanto
sujeito-artista foi emancipador e elucidador dessa cidadania, ou seja, autonomia social.
Os participantes afirmam que o projeto transcendeu a sua própria proposta de formação
de atores, formando jovens cidadãos, envolvendo-os com a sua própria cultura,
possibilitando o acesso a produções artísticas e como já havíamos mencionado,
estimulou na formação de seres protagonistas. E porque não dizer: de um sonho
nascemos e de sonhos vivemos são por estes sonhos tudo o que fazemos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do que foi exposto e investigado, faz-se necessário ressalvar, que o
caminho trilhado para alcançar o objetivo proposto nesta pesquisa, partiu da aquisição
de dados metodicamente estruturados e essenciais ao desempenho e eficácia desse
trabalho, através de um roteiro de entrevista realizado por mim.
É com bom entusiasmo que ressalto a importância, que foi na produção da
cidadania e para o estado de Sergipe, o Projeto artístico “Nosso Palco é a Rua” realizado
pelo Grupo Imbuaça/SE, apresentando assim, tanto ao que se propôs - na formação de
atores, quanto ao que não estava previsto explicitamente, ou seja, ultrapassando talvez
os objetivos traçados.
Observamos nos relatos de alguns participantes do projeto que o mesmo, pôde
angariar à produção da cidadania – processo de amadurecimento e participação do
indivíduo na vida cotidina - através das artes, mesmo não tornando todos os
participantes atores profissionais, assim, entendemos que trabalhar com arte é ter
possibilidades em todos os âmbitos que possa envolver problema social, pois, não há
nenhum discurso e conceito que produz tão grande efeito como o da arte.
E como não se referir e nem voltar o olhar para mim mesmo que também
participantes como aluno do projeto, como já havia mencionado no início da pesquisa, e
é nas minhas reminiscências que recordo, o quão foi importante ter estado ali, ter
passado por ali. Hoje atuo na comunidade em que estou inserido, assim entendo que a
ferramenta da cidadania foi inserida em mim, pois desempenho o mesmo processo
vivenciado pelo Projeto “Nosso Palco é a Rua”, mas de maneira singular a mim e ao
Grupo Boca de Cena (o qual faço parte). Desta forma, ocupamos um espaço (antigo
vinte quatro horas) que fica no Bairro Jardim Centenário, região periférica da cidade,
que a sete anos estava desativado aonde vinha sendo desenvolvidas atividades inlícitas
pondo a comunidade em risco. É percebendo a carência da comunidade de ter um
espaço cultural, onde abriríamos espaço para todas as idades ocupando-as atarvés das
artes que propomos então revitalizar aquele “corpo morto”, oxigenado através das
oficinas de teatro, artes visuais, break, capoeira, alongamento corporal e bordado.
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Penso que foi naquele ambiente, na convivência com aquelas pessoas que o
menino-homem aprendeu a ser homem-menino. No entanto, antes de ter passado pelo
projeto eu não tinha grandes perspectiva de vida, sem com isso estar desconsiderando a
educação dada por minha mãe, que me educou da melhor forma possível. Assim,
ressalto que o efeito que este projeto causou em minha vida está vinculado às relações
social e principalmente profissional.
Foi através do Projeto “Nosso Palco é a Rua” que pude ter o imenso prazer de
mergulhar com afinco nas manifestações culturais locais, no Teatro de Rua (minha
paixão), a ter acesso gratuito às produções artísticas, de ir ao dicionário entender as
palavras que estavam se inserindo em meu vocabulário, entre outras coisas. Lembro-me,
como se fosse hoje, Iradilson Bispo dizer: não se conformem em saber apenas as
palavras, aprendam o seu real sentido e seu contexto. Foi ainda participando do Projeto
que formei o meu próprio Grupo, Boca de Cena, com ele aprendo o que é o mundo dos
sonhos e o mundo da realidade, como já havia mencionado e que sempre acaba por
afirma e reafirmar os meus anseios e desejos no âmbito artístico e profissional através
de minhas experimentações. Atualmente, mantenho uma relação estável com o Grupo e
foi no mês de abril, que a convite e indicação do mesmo, fui à Porto Alegre (RS)
articular o estado de Sergipe no 7 ° Encontro de Articuladores da Rede Brasileira de
Teatro de Rua. Atualmente trabalho com arte-educação e apresento esta pesquisa como
conclusão na graduação de Teatro Licenciatura.
Enfim, hoje os atos e a prática de minha vida me fazem silenciar todos os efeitos
que o projeto foi capaz de produzir em mim, pois, não há discurso capaz de apreender a
experiência vivenciada.

48

ANEXOS

ANEXO I

ANEXO II

49

ANEXO III

50

51

52

53

54

ANEXO IV

55

56

ANEXO V

57

58

ANEXO VI

ANEXO VII

59

ANEXO VIII

60

61

ANEXO IX

62

ANEXO X
ROTEIRO DE ENTREVISTA


Como você ficou sabendo do projeto?



O que foi este projeto?



Porque você quis participar?



Em que lhe serviu pra sua vida?



Qual a atividade desenvolvida no projeto par você foi mais importante?



Naquele período você tinha aula de artes na escola? Como ela acontecia? Qual a
relação que você faz das atividades artísticas desenvolvidas na escola e no
projeto?



Você acha que o projeto funcionou bem? O que você pode destacar como
primordial desse projeto?



Quais oportunidades você pode ter durante e após o projeto?



O que você aprendeu participando do projeto?



O que seus parentes (pai, mãe) pensaram ou pensam deste projeto (o que ele pode
contribuir pra você)?



Como você se avalia antes e depois (hoje) do projeto?



Qual a relação que você tem hoje com o grupo ou com os professores?



Você acredita que um projeto como este pode ajudar as pessoas à lidar com
questões como a droga, comportamento em casa, na comunidade? Por quê?



Há uma coisa que não perguntei e que você acha que é importante que eu saiba
para bem, entender o que foi o projeto na sua vida?
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