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um dO~J-f.'SUIt:ad.as. ... ~n~o no Brasil
 
do XIV FantasticoMLlndo - est a com p 0 s t a
 

da Crianr;a realizado em JtQillmente por dois grupos de
 
outubro de 2000: no p~R.e1-i'fe - Arricirco e Escola
 

Mangabeiras, em Belo Horizonte, MG, que Pet.n,ambucana de Circo ., dois do Rio de
 
t~ve 0 circo como tema central. Organizado pela Jan!Jro - 0 G~upo Cultural Afro Regg~e e Se essa
 

Rede Clrco do Mundo-Braslt-e Q2,£Tdenado petri~ervH;o ~a Fosse Mlnha - e um de Belo HOrlzonte - a Aces. A 
de A~ali~e e Assessoria a Projetos ~a~n, e E!:.!.a ~~Saap 3/.1 que nao tem_ uma intervenc;ao direta com 
Assoclar,;ao Serras Esporte Clube Social, Aces 0 ~emihMft') J~ens, mas, pela sua mlssao, que desde 0 seu inrcio foi 
nacional Circo: educando com arte repr~sentou um 'f{,)rt~lecer os grupos populares, e pela sua relar,;ao direta com 
importante momento de reflexao e sistematiz~o no 0 yrque du Soleil, Se Essa Rua e Afro Reggae % acabou se 
interior de um evento que reuniu 82 jovens de Reb'-l" oo-J.0';I1ando um ponto de referencia dessa rede e assumindo su 
Rio de Janeiro e de Belo Horizonte, e que queremos"" Coordenar,;ao. Tal situa~ao deve se manter ate que a pr6pria 
compartilhar com fodos os interessados na artp- "dlJ~o.-~~e ~e ~onsolide e far,;a, ela ~lesma, suas escolhas.

M? Inumeros pontos de vista sobre como consolidar um 
t"dt~alho de grupo. Em nosso processo, tera sempre maior A Rede Circo do Mundo, alem da montagem 

'0 a necessidade de se tentar algo que una de fato, e nao serespetaClJlo, entendeu 0 evento como um ~~spa~n d 
enas uma logomarca. Nao esperamos sair deste encontro 

~profundamento polftico-pedag6gico, de forrrla~a 
com algo pronto, mas tendo contribuido para um processo de Jovens e de reciclagem para os educadores, nao s6 da Rede, 
discussao e aprofundamento da diffcil questao da edueac;aocomo tambem de outros projetos que trabalt.lath" rom oarte
de a.:j~ e adolescentes. Todo 0 investimento no

educa~o, igualmenteconvidados. 
desenvolvime~ do seminar-io Circo: educando com arteo trabalho desenvolvido pelo Se Essa Rua 
aeontete na pe~ectiva de um aprofundamento sobre asurgiu para atuar junto a meninos que viviam i\as ruas do Rio 
imporrancia da art~ no processo de educar para acidadania. de Janeiro, foi a fonte inspiradora do proj~. Circo do 

Mundo, fomentado hoje pelo Cirque du Soleil.~ _ _ 
a Cirque du Soleil conseguiu articular outras agencias e Agradecemos JlldOS os parceiros do Brasil, ja citados 
instit~i~6es do Canada que a~6iam os projeto~no Brasil e anteriormente, e 0 Canada (Cirque du Soleil, Jeunesse du 
amplJam a rede de parcelros. A primeira institui~ao Mon~e e Oxfal1l uebec).e ao Parque das Mangabeiras, que 
canadense a se inserir nesta in iciativa foi Jeunesk du Monde contrlburrC1Jl1 fJe modo deCis ivo para chegarmos ate aqui. 
mas se incorporaram tambem Pueblit~'&iiiIJl"'!It'! ' ~d_~lC5s tambem a todos os palestrantes: Lorenzo 
Est~ ultima dese~volve um papel diferencia'do, pois, por L~netti, G~a~cia B, S~nd.er, ~a~ilt?n Farias, Maria Cedlia 
melO de u.m proJeto de cooperac;ao tecnica, c9n~d~ ~esa,r,..Veronlca !amalOkl, Marclo ~Ibar, Marcelo Bones, Gil 
modo malS permanente, garantir a present( de artista~~.C'io, Rosenllda Santana, Rodrigo Rubleno; e a todos 0 

circenses do Canada em todos os cinco projeto~\:Lo Brasil. partJClpantes que contribufram com este proeesso de reflexao. 
-====::;"., ~	 Lorenzo Zanetti /Fase 

Manoel Castaneda / Aces 
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No dia 11 de outubro de 2000, em Belo Horizonte, chego ao
 
hotel e recebo da recepcionista um pacote que me foi
 
enderec;ado. Abro e encontro um livro: "0 Fantasma do
 
Circo", pura poesia. Dentro uma dedicat6ria da autora,
 
Veronika Tamaoki:
 
"Bom teconhecer.
 
Bom saber que 0 circo conta com sua parceria.... I,
 

Ao ler a dedicat6ria me lembrei que nem sempre foi assim,
 
que nunca contei esta hist6ria e que nem agradeci aos
 
verdadeiros respoflsaveis pela minha paixao. A hora e essa....
 

Em 1998, SE ESSA RUA FOSSE MINHA e GRUPO
 
CULTURAL AFRO REGGAE organizaram um espetaculo no
 
Teatro Sergio Porto, Humaita-RJ.
 
Eu, nesta altura, estava chegando de mansinho no projeto.
 
Mais apaixonada pelo engajamento dos jovens nos projetos
 
com musica, teatro, danc;a, apesar de convencida
 
racionalmente pelo conhecimento, ainda era reticenciosa
 
com relac;ao ao circo e ao seu verdadeiJo poder com os
 
jovehs. Acreditava que, para n6s brasileiros, 0 Circo era
 
impregnado de conceitos das grandes companhias que, vez
 
por outra, passavam pelo Rio de Janeiro e, apesar da magia,
 
nao traziam muitos elementos de identidade. Era como se
 
aquela "coisa magica" nao estivesse ao nosso alcance, nao
 
fosse compatfvel com a realidade brasileira.
 
Meu compromisso sempre foi com os jovens, com seu
 
protagonismo. Eu ainda precisava ser contaminada.
 
Como eu conhecia pouco 0 Circo!
 
Entrei no teatro e como qualquer outro espectador me sentei
 
na arquibancada e me mantive atenta, observava tudo.
 
Comec;ou 0 espetaculo a "Lata do Rio".
 
o lugar era teatro, mas 0 espetacufo era circense. 
Tomou lugar a Banda 1 do Grupo Cultural Afro Reggae. 
Percussao forte e gingado carioca. A musica estava presente, 
ao vivo e a cores. A cor nao estava 56 nas roupas dos meninos, 

mas na alegria que eles traziam. 
Olhei em volta e, do palco (picadeiro) a arquibanca,da, havia 
uma totalidade de pessoas negras e mestic;as, melhor dizer 
afro-descendentes e, na maioria, acalorada. No piqadeiro 
destaque era mais para os homens do que para as mulheres. 
maioria era masculina. Por que? 
Com um pequeno atraso, sentou-se a meu lado uma mul 
negra e forte, com um sorri'so largo, euf6rica, irrevere 
alegre, falando alto, coordenando um conjunto de me 
que chegava com ela. Sua alegria parecia estar pLese 
cada menino daqueles. Ela conversava 
fossem seus amigos, com intimidad 
com firmeza e conseguia que 
uma cenade "Dona Galinha 
A presenc;a da mu'lher 
espetaculo passou a ter d 
grupo que estava a meu I 
Entra em cena 0 palhac;o, 
passa 0 chapeu. Altame 
tanto em um moment 
famoso Abobrinha! 
A mulher ao meu lado sol 
palhac;o. Fazia comentarios COli! iilos a sua volta, 
mostrando ao publico que estava ao seu lado que tinha um 
nfvel de intimidade com 0 artista. Era orgulho puro! Que 
mulhereessa? Eu me perguntava. 
Os diferent,es numeros foram se desenrolando. Aos tec~icos 

poderia sobressair a falta de limpeza dos movimentos. Aos 
espectadores, leigos como eu, estes mesmos movimentos 
despertavam 0 reconhecimento de sua realidade eloquente, 
da qual eu fazia parte, magicamente transformada. 
o cenario mostrava ao fundo uma favela carioca.
 
Estava na hora de um novo numero.
 
Em primeiro plano via-se um arame. Quase um elo
 
imaginario que ligava as diferentes favelas.
 
Subiu noarame um menino, franzino e, diferente da maioria,
 



afirmava: - Duvido se ele nao vai 
e mole! Ra, ra, ra ..... 
e al i duvidavam dele. 
de minha postura como mae em 
a filha se colocava diante de 
e nem sempre vence 0 melhar e 

nhum destes momentos achei que 
m nao havia duvida. Este era 0 meu 

e da realidade. 
, consegui entender que 0 verdadeiro 

sent"" hal era 0 da mulher que encontrava-se ao 
meu lado: A certeza de que ele era capaz! 
a menino subiu novamente no arame e, desta vez, 
triunfantemente atrav~ssou a "droga" do arame. 
a desafio de viver era maior que 0 de passar pelo arame e ele 
estava ali, vivo. 
a risco da queda estava no cotidiano, sempre existe uma 
possibilidade de tentar novamente. Ele ja sabia disso e eu 
aprendia com ele. 
A mulher, 0 circo e 0 menino do arame eram meus desafios. 
Saber mais sobre eles, estar mais perto deles, aprender mais 
com eles, construir com eles passou a ser um desejo. 
Eaqui estou na Rede Circo do Mundo - Brasil. 
Acreditando que 0 Circo Brasileiro existe, que ele tem uma 
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contribuir;ao especffica a dar, que ele pode incorporar 
aspectos de nossa cultura e acreditando, e claro, que esta 
esteja a servir;o da libertar;ao do homem e nao de sua 
dominar;ao. 
Sobre os que me despertaram esJe desejo, tenho notfcias: 
Abobrinha, 0 quase famoso Pcllha 
• a	 tempo e a realidade foram mais rapidos do que ele. 

Abobrinha foi assassinado em 1999 nas ruas da cidade 
do Rio de Janeiro. 

a Menino aramista: 
• Jardel, e assim que ele se chama, e aluno da Escola Nacional 

de Circo, jovem, parque nao dizer homem feito, luta e 
mantem 0 sonho de ate sua formatura conseguir adquirir 
o seu pr6prio aparelho: 0 arame. 

A Mulher Negra a meu 111do: 
• Tia Wanda, reconhecida e amada Tia Wanda... 

Bem recentemente, a Trupe do Se Essa Rua foi 
convidada a apresentar um espetacu 10 para os surdos do 
Instituto Nacional dos Surdos - INS. Um desafio! Se 
comunicar com surdos, sem 0 menor preparo e sendo 
ouvintes. Tia Wanda tinha certeza da possibilidade dos 
meninos~, par isso, afirmou categoricamente: "- Vamos 
embara, pessoal. Escutem bem, se voces nao fizerem os 
surdos rirem e eu chorar, na volta a gente acerta as 
contas." 
as surdos riram e ela chorou. 
Talvez tantas respostas como esta a tenham feito 
acreditar que ja completou 0 seu cicio no Se Essa Rua...e 
hoje esta a frente de um novo desafio: reconstruir a 
h ist6ria do Sftio Vida Meu Lar. 

A estes e ainda a Nego da Bahia e Gerly, que um dia tambem 
contarei como me influenciaram, deixo meu respeito e 
responsabilizo par ter recebido adedicat6ria de Veronica. 

Ecom este espirito que me coloco frente a Rede Circo do 
Mundo e de todos aqueles que acreditam no Circo Brasi leiro. 





o Cj~O ~o mu'n~o
 

19r~nz:p t9n~lli 

coord. SAAP 

O Circo do Mundo e um projeto nascido por 
incentivo de !eunesse du Monde com 0 apoio do 

Cirque du Solei! (Canada). 
Desde 1998, a rede "Circo do Mundo Brasil" com a parceria 
de mais duas instituic;6es canadenses: Pueblito e Oxfam 
Quebec. No Brasil, a rede reune 06 instituic;6es, de tres 
capitais brasileiras, que trabalham com educac;ao/promoc;ao 
de crianc;as, jovens e adolescentes chamados de "risco" e tem 
como perspeetiva mais geral 0 trabalho educativo de 
integrac;ao dos excluldos, 0 exerdcio da cidadania, 0 resgate 
das ralzes culturais. Todas, em sua ac;ao educativa, 
privilegiam linguagens artlsticas: teatro, musica, danc;a, circo 
... como instrumento de aproximac;ao/motivac;ao dos grupos 
com que trabalham e tambem como um posslvel campo de 
profissional izac;ao. 
Alem disto, todas estas instituic;6es tem como perspectiva sua 
pr6pria auto-sustentac;ao, que consideram tanto como uma 
necessidade concreta de sobrevivencia como uma dimensao 
importante a ser incorporada no processo educativo que 
possibilita a superac;ao de expectativas assistencialistas e 
estimula da auto-estima. 
o Circo do Mundo no Brasil se constitui como uma rede que 
respeita a autonomia e a especificidade do trabalho de cada 
instituic;ao envolvida. A rede se constr6i a partir de referenciais 
comuns que fundamentam e orientam as diferentes praticas 
das instituic;6es. 
Uma das instituic;6es do Rio de Janeiro (FASE) assume um 
papel diferenciado das demais instituic;6es, sendo um ponto 
de referencia, faci Iitando aarticu lac;ao. 
Em 1998, com 0 apoio do Cirque Ie Solei! foi realizado 0 

primeiro encontro da Rede Circo do Mundo, que reuniu todas 
as instituic;6es brasileiras e canadenses que participam da 
iniciativa no Brasil. Este encontro alem de ter proporcionado 0 

cOJ1heament~eciproco, possibilitou a identificac;ao dos 
e1e-mentos...... (valores, metod os, preocupac;6es) que 
caracterizam esse~ atores. Alem disso, 0 encontro-fOi 
fundamental p'ara a compreensao da im· I'lei-a-d 
solidificarao de Jm rede que venha fortarecer,..a~J·unto de 

". ,~ -
trabalhos em desenvolvimento. 

As instituic;6es brasileiras 
1- Rio deJaneir 
• Se Essa Rua Fosse Minha 
• Grupo Cultu~al Afro-Reggae 
.FASEISAAP- SerJvic;o de Analise e 

~ ~1)~ v5~~jL
 

2- Recife:
 
a) ARRICI RCO Arraiallntercultural de Circo do Recife
 
• Escola Pernambucana de Circo" 

3- Belo Horizonte:
 
a) ACES Associac;ao Serras Esporte Clube Social
 

Objetivo
 
o principal objetivo da rede e desenvolver uma filosofia e uma 
pratica educativa que reconhec;a e valorize 0 papel da arte e da 
cultura como fortes agentes da educac;ao de jovens em 
situac;ao de risco, produzindo conhecimentos, promovendo 0 

intercambio de ideias e experiencias e maior impacto junto a 
sociedade brasileira e aos organismos publicos responsaveis 
pela aeducac;ao de jovens. 

Referencias comuns dos integrantes da Rede 
• Todas trabalham com educac;ao/promoc;ao de crianc;as, 
jovens e adolescentes chamados de "risco". 
• Todas tem como perspectiva mais geral 0 trabalho 
educativo de integrac;ao dos excluldos, 0 exerdcio da 
cidadania, 0 resgate e 0 intercambio cu Itural. 
• Todas, em pya ac;ao educativa, privilegiam linguagens 
artfsticas: cir9,Oleatro, musica, danc;a, como instrumento de 
aproximac;aS!ilmotivac;ao dos grupos com que trabalham. Estas 
linguagenslcJldiferentes formas, ja estao presentes na vida e 

II (
cultura l~tes grupos, e adota-Ias como instrumentos 
educativos'e uma forma de valorizar estas formas de saber que 
sao parJfe{ da experiencia de vida dos meninos e jovens mais 
caren~(. A linguagem circense e por tanto um dos 
instrwnentos usados para 0 desenvolvimento de uma 
pedagogia alternativa. 
• jApesar do aumento_ae-experiencias educativas que 
apr6veitam lingoag;;irylternat~~reconhecem que 
~sta·s se mantem c~o experiencias localizadas mas, ate 
agdra, nao se firm~~.~ficiente para influen~i~ as polfticas 
pU~licas educadopais. 

lem ~este p't>;encial edu~ativo, 0 circo, assi ~ ~o 
a~s, e VIStO corro um posslvel campo de proflsslo 
inclividual oJ,co~etiva. 
_/Todas estas instituic;6es tem uma perspeetiva: 
_ Genero tra'vesaa ac;ao positiva 
_ Captac;ao d~e~-sos atraves de fontes al~r~Jtivas de ] 

oios elou de vendad~v-icos (em geral esp~et.kyl~s). ~ 
'" @ 
iJ 
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ais nada, gostaria de agradecer a todos por 
vidado 0 Cirque du Soleil para participar 
tnario Nacional sobre aarte e aeduca~ao. 

Me. env~lWmento no programa Circo do Mundo come~ou 

ha um ano, mas meu interesse pelas realidades que vivem os 
jovens remonta de varios anos. Seja por seu status social, pelo 
impacto das mudan~as de valores sobre as rela~oes com os 
adultos ou pelo numero crescente de jovens em ruptura 
com a sociedade que os rodeia, todas estas realidades 
provocaram meu interesse, minhas reflexoes e, com 
freqiiencia, minha indigna~ao. 

Os jovens, principalmente os adolescentes, sao barometro 
de nossas sociedades. Eles nos mostram 0 que esta mudando 
sob os nossos olhos enos anunciam 0 futuro; nos revelam, 
por meio de seu comportamento a saude de nossas 
comunidades. Eles desafiam nossa capacidade de manter 
certo equilfbrio entre a tradi~ao e a novidade. Desafiam 
nossa abertura, nossa flexibilidade e nosso desejo de existir 
no futuro. 

Em uma sociedade que se divide, 0 abismo entre os ricos e os 
pobres aumenta tanto quanta 0 abismo entre os que tem 
acesso ao conhecimento e os que nao tem. Para se ter acesso 
a estes conhecimentos, e preciso que os recursos estejam 
disponfveis, que cheguem aos jovens, e tambem que sejam 
adequados. Em outras palavras, estes recursos incluem as 
atitudes, um conhecimento das realidades dos jovens e a~oes 

estrategicas que Ihes permitirao atingir estes jovens onde 
quer que se encontrem. 

Um grande numero de institui~oes que lidam com jovens, 
como as escolas, 0 sistema judiciario ou institui~oes de saude 
publica, atuam de modo inadequado. Por exemplo, a escola 
convencional funciona em um s6 ritmo, que todos devem 
seguir, com uma estrutura na qual 0 jovem tem pouco poder 
democratico e cuja pedagogia enfatiza a palavra e 0 

conformismo. 0 resultado e que muitos jovens nao 

o encontram nestas institui~6es 0 seu lugar. Eles as evitam au as 
'0 

~ 

c: abandonam depois de algum tempo. Estes jovens em ruptura :J 

o com a sociedade desenvolvem sua pr6pria cultura, com suas'0 

§ 
o regras, Ii nguagens e valores. 

mich~1 J..g~ Or~f1~ 
Coordenador Pedag6gico do 

Programa de forma~ao de formadores do 
Cirque du Soleil 

Torna-se entao diffcil para os adultos terem rela~oes 

significativas com estes jovens, verem-nos evoluir e 
constitufrem-se numa referencia para eles. Exclufdos de 
nossa sociedade os jovens desenvolvem comportamentos de 
sobrevivencia, comportamentos que n6s decodificamos mal, 
comportamentos que nos sao estranhos. Quanto menos os 
conhecemos, mais nos amedrontam, e e por isso que 
precisamos desenvolver novas maneiras de nos 
aproximarmos deles. 

As dr~s do c[reo e..., 

o Circo do ffiundo 
Em um contexto educacional, as artes, seja 0 teatro, a dan~a, 

as artes plasticas, a musica ou 0 circo, podem servir de 
alternativas para as abordagens tradicionais. Estas alternativas 
possuem qualidades intrfnsecas que as tornam excelentes 
abordagens para todos os jovens e, mais especificamente, 
para os jovens em ruptura com a sociedade. Estas abordagens 
favorecem 0 desenvolvimento pessoal dos jovens, criando 
espa~os que promovem 0 modo ludico, do qual os mais 
jovens nao estao completamente afastados e no qual os 
adolescentes podem se exprimir em a~ao. 

Estas abordagens permitem aos jovens e aqueles que 
atuam com eles criar la~os e ter acesso a sua experiencia 
interna, favorecer a sua conscientiza~ao e propor 
comportamentos alternativos. 

A abordagem pelas artes leva a grandes mudan~as como, por 
exemplo, uma maior qualidade de expressao, uma utiliza~ao 

menos estereotipada e mais livre do espa~o, uma maior 
f1uidez dos movimentos, uma melhor consciencia de si 
mesmo e, conseqiientemente, uma maior auto-estima. A 
utiliza~ao destas abordagens em grupo permite a 
demonstra~ao de manifesta~oes de coopera~ao, de Iideran~a, 

de solidariedade e de orgulho comum. 

o Brasil foi 0 ber~odo programa Circo do Mundo. Foi 0 Brasil 
que permitiu a este programa dar seus primeiros passos, 
inspirando suas primeiras oficinas de circo com jovens em 
situa~ao de risco. 
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Em seguida, a criatividade, 0 ta/ento e os recursos pessoais 
dos instrutores designados e apoiados pelo Cirque du Solei I e 
as parceiras locais (a Intrepida Trupe e 0 Grupo Teatro de 
Anonimo) permitiram 0 surgimento e 0 desenvolvimento 
desta abordagem em outras regi6es do Brasil e do resto do 
mundo. No infcio, cada atua<;ao era uma aventura e uma 
descoberta, ja que adquiria 0 estilo pessoal do instrutor 
que a animava. 

•~ 
rama cuja 

isso, sua 
undoe 
m, tal 
novas 

nU~S$jddd~$ d~ rOrmd(,dO 

Desde 1999, 0 Circo do Mundo desenvolve um programa de 
forma<;ao de instrutores de circo social, destinado aos 
indivfduos que ja possuem uma forma<;ao nas artes do circo 
ou nas disciplinas relacionadas (ginastica, dan<;a, anima<;ao 
de rua). 0 objetivo e desenvolver nestas pessoas uma 
sensibilidade social diante dos jovens em situa<;ao de risco e 
tambem fornecer-Ihes ferramentas que facilitarao seu 
trabalho (atitudes pedag6gicas, conhecimento da realidade 
dos jovens, etica de trabalho, habilidade de criar parcerias). 
Esta forma<;ao nao pretende fazer dos artistas de circo 
trabalhadores sociais ou professores profissionais. 
Seu objetivo e preservar a essencia do artista, melhorando 
seus conhecimentos da realidade dos jovens e das 
habi Iidades pedag6gicas. 

Obj~tIYus f~dd~6~iCOS 

A forma<;ao procura dar aos instrutores as habi Iidades 

necessarias para: 

permitir aosjovens desmvolve1· 
sua aulo-eslima e encontrar 
um pape! 1lalorizandoJ 

na socieda~ 
opapel de cidadiio. 

o objetivo especifico e favorecer principalmente 0 

desenvolvimento das habilidades dos jovens nas 

seguintes areas: 

autonomia, 
sol idariedade, 
auto-estima, 
capacidade de adaptar-se as mudan<;as, 
condi<;ao ffsica e 

comunica<;ao. 

A melhor estrategia para atingir estes objetivos e utilizar 
positivamente os espa<;os de risco que nos fornece a pratica 
das artes do circo. Levar 0 jovem a aceitar 0 risco e domina-Io, 
propondo-Ihe desafios continuos e bem calculados. Nestes 
espa<;os, os jovens nao devem sofrer 0 risco, defender-se 
contra 0 risco ou perder-se em comportamentos arriscados, 
como 0 consumo de drogas ou atos delinquentes. Por outro 
lado, correm outros riscos, como 0 de confiar, de conformar
se com algumas regras, de experimentar, de cometer erros, de 
mostrar 0 que aprenderam, de exprim ir suas emo<;6es. 

Estes riscos dominados constituem alternativas aos riscos 
destruidores. Enecessario entretanto que esta no<;ao de risco 
exista para atraf-Ios, motiva-Ios e leva-los a ultrapassar seus 
pr6prios limites, ja que 0 desenvolvimento da confian<;a o 

-g 
passa necessariamente pelo risco. E0 prazer de correr riscos, i 
pela rela<;ao de confian<;a que os treinadores de circo social u 

o 

~terao criado. iJ 
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Os c'~nQ;os d~ ~ ormd(,do 

Este programa de formac;:ao sera uma prioridade para 0 

perfodo de 2000 a 2006. Durante este perfodo, desejamos, 
em colaborac;:ao com nossos parceiros, criar varios centros de 
formac;:ao que difundirao canteudos comuns e que poderao 
adaptar-se arealidade local. 1550 sera feito para assegurar 0 

revezamento de instrutores e criar um espac;:o de troca de 
informac;:6es e de recursos para todos aqueles que trabalham 
no projeto. 

AY' ilosur id do Circa do ~Ll1dG: 
o desenvolvimento pessoal dos jovens 

o Circo do Mundo enfatiza 0 desenvolvimento pessoal dos 
jovens e formara seus instrutores de acordo com essa 
filosofia, estimulando seus parceiros a tambem trabalharem 
neste sentido. 

Para 0 Circa do Mundo, as artes do circo sao um bom 
pretexto para estabelecer relac;:6es com os jovens ou para 
entrar em contato com eles. Elas se baseiam na solidariedade, 
na complementaridade das forc;:as e dos talentos e permitem 
aos jovens criar vfnculos com um grupo e, 
consequentemente, com uma comunidade. 

Alguns jovens que participam e participarao do programa 
Circo do Mundo desejarao ganhar sua vida com 0 circa, seja 
fazendo animac;:ao de rua, criando sua propria companhia ou 
continuando sua aprendizagem em uma escola 
profissionalizante. Nos aplaudiremos todas estas atitudes 
tomadas pelos jovens, pois sao frutos dos esforc;:os investidos 
para favorecer seu desenvolvimento. 

Entretanto, 0 programa Circa do Mundo nao tem por objetivo 
formar profissionais das artes do circo. Por isso, a selec;:ao dos 

o 
-g jovens, a pedagogia e os resultados desejados ao final do 

espetaculo devem estar voltados antes de mais nada para a ~ 
"0 
o atitude, e nao para os resultados. Todos os jovens devem ter 
~ 
o seu lugar no programa Circa do Mundo. 

o r~Sf~;ts dc';md d~ Q5do 

o programa Circo do Mundo prop6e uma alternativa para os 
jovens. Uma outra maneira de estabelecer lac;:os com uma 
sociedade que frequentemente os exclui. 0 Circo do Mundo 
nao deseja normalizar os jovens, mas Ihes permitir participar 
de uma forma de marginalidade criativa recanhecida e 
valorizada pela comunidade. 

o programa Circo do Mundo deseja ser, antes de mais nada, 
um lugar onde os jovens poderao sentir-se profundamente 
respeitados, um respeito que demonstra nosso 
reconhecimento e 0 quanta eles sao importantes. 
Os jovens nao sao vftimas, nem um fardo social ou um 
problema. Sao seres humanos, com os mesmos direitos que 
nos, e merecem todo 0 respeito. Nao basta anima-los para 
que mudem. Comodizia um antigo filosofochines: 

Alimentar os homens sem ama-Ios e trata

los como animais. Ama-Ios sem respeita

los e trata-los como animais domesticos '. 

Emais diffcil respeitar os jovens do que ama-Ios, porque isso 
exige estar convencido profundamente de que eles tem um 
grande potencial e que basta criar as condic;:6es adequadas 
para que possam se desenvolver. E tambem reconhecer sua 
capacidade de fazer escalhas, de ser diferente de nos e de se 
comparar a nos. 
E mais diffcil respeitar os jovens do que ama-Ios porque os 
obstaculos que se calocam entre eles e nos sao, em geral, 
diffceis de transpor. Eo respeito que nos levara a desafia-Ios, 
assim como e 0 respeito que nos levara a compreende-Ios 
com sensibilidade. 

E neste espfrito que 0 programa Circo do Mundo investira 
suas energias e seus recursos durante os proximos anos. 
o programa Circa do Mundo deseja tornar-se uma maneira 
de conduzir 0 sonho dentro da realidade para tazer com que 
os jovens de todo 0 mundo possam crescer e se desenvolver. 

, Menciens. Discurso par volta de 300 a. c., Menken, 1985, p. 1026. 
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AS f~rsfutsvds 

o Cirque du Solei! trabalha em trinta e duas cidades em 
todo 0 mundo e, aqui no Brasil, em tres. Nesses lugares, 
estamos tentando entender as caracterfsticas locais, mas 
tambem buscando fazer as ligac;oes de realidades em 
mmum, para descobrimos possibilidades de trabalhar 
todas essas cidades juntas. 

No Canada, existe uma realidade que caminha para a 
profissional izac;ao e, la, estao tentando enxergar a 
realidade dos demais pafses, para que nao se repitam 
procedimentos caracterfsticos do Norte, onde se tenta 
ensinar mais pelo resultado, fazer artistas. Aqui, a 
prioridade tem sido enfatizar 0 desenvolvimento, nao 
necessariamente 0 resultado. Como as realidades sao 
diferentes, e preciso cuidado para nao chegarmos com 
respostas prontas. Nao e 0 resu Itado, mas 0 processo, 0 

mais importante. 

Costei muito das discussoes de hoje de manha que 
tratavam desse tema. Porque s6 se chega ao nfvel do artista 
quando voce e um mestre das habilidades. Esse e um nfvel 
muito alto, nao necessariamente e isso que queremos 
alcanc;ar. Nao as habilidades apenas artlsticas, mas 0 

desenvolvimento da pessoa. 

o sonho do Cirque du Solei I e realizar um grande encontro 
mundial de pessoas que trabalham com a rede Circo do 
Mundo. Nao sabemos quando esse encontro podera 
acontecer. Daqui a tres, quatro anos, talvez...ou quem 
sabe devamos primeiro realizar pequenos encontros 
dentro do Pafs e, depois, no Continente. Depois de seis ou 
sete anos, poderemos entao fazer um grande encontro, 
com todos os pafses. Existem muitas formas possfveis, mas 
os processos eque serao determinantes. 

o 
-g 
~ 
o 
'0 

~ 
o 
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Vl(JIatJOS,~ sociedade. Nao pode 
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Para compreender 0 significado da aposta de uma educa<;:ao 
fundamentada nos valores de cidadania, e preciso antes 
percorrer, mesmo que muito brevemente, uma agenda 
hist6rica acerca da aten<;:ao social- especial mente no ambito 
publico e governamental - dispensada a crian<;:a e ao 
adolescente ao longo do ultimo seculo. Abaixo, alguns 
recortes dessa trajet6ria): 

• Ate 1900: nenhuma iniciativa estatal. Atendimento aos 
desamparados executado pela Igreja Cat6lica. Aboli<;:ao 
da Escravatura. 

• 1922: primeiro estabelecimento publico para 
menores(Rj). 

• 1927: C6digo de Menores. 
• 1942: SAM - Servi<;:o de Assistencia ao Menor. 

Surgimento de outras entidades, ligadas aprimeira dama 
e ao governo central; LBA, Funda<;:ao Darcy Vargas, Casa 
do Pequeno jornaleiro, Casa do Pequeno Lavrador, Casa 
do Pequeno Trabalhador, Casas das Meninas. 

• Anos 1960: infcio da ditadura militar	 polftica social 
como meio e nao como fim. Gasto social publico 
prioriza 0 desenvolvimento econ6mico. Programas 
sociais marcados por paralelismos, centralismo 
burocratico do Governo federal,controle social dos 
pobres (objetos passivos da assistencia do Estado), 
participa<;:ao utilitaria dos destinatarios, desmobiliza<;:ao 
social, falta de uniformidade nos criterios de distribui<;:ao 
de verbas publicas, incoerencia entre as prioridades do 
Estado e as demandas socia is, concentra<;:ao do 
investimento na media<;:ao e controle. 

• Decada de 1980: cenario da mobiliza<;:ao pela 
redemocratiza<;:ao do pais. Movimento social do tipo 

Coordenadora da Ameppe - Associa,ao Movimento de Educa~o Popular 
Integral Paulo Englert, vinculada aFunda,ao Fe e Alegria do Brasil. 
, Inspirado na obra De menor a Cidadao, de Ant6nio Carlos Gomes da Costa. 

31dUC id r- J)drrOs ~df1d~r 

.novo - esfera de organiza<;:ao independente do Estado 
Sociedade Civil ( associa<;:6es de moradores; novos grupos 
sindicais; movimentos contra a carestia; movimentos 
culturais nas periferias, com enfase na cultura afro
brasileira; imprensa de bairro; Comunidades Eclesiais de 
Base (CEB's). Projeto Alternativas de Atendimento a 
Meninos de Rua - Unicef, Funabem e SAS - buscando 
aprender com experiencias bem-sucedidas. I Seminario 
Latino-Americano de Alternativas Comunitarias de 
Atendimento a Meninos de Rua - emergencia de novas 
ideias, prJticas e Iideran<;:as. 

• 1985 : constitui-se 0 Movimento Nacional de Meninos e 
Meninas de Rua - protagonismo infanto-juvenil. 

• 1986 : Frente Nacional de Defesa dos Direitos das 
Crian<;:as e Adolescentes - articula<;:ao, mobiliza<;:ao e 
pressao. Comissao Nacional Crian<;:a e Constituinte 
Ministerios da Educa<;:ao, Saude, Previdencia e 
Assistencia Social, justi<;:a, Trabalho e Planejamento 
amplo processo de sensibiliza<;:ao, conscientiza<;:ao e 
mobiliza<;:ao da opiniao publica e dos constituintes. 

• 1988: apresenta<;:ao de duas emendas - Crian<;:a e 
Constituinte e Crian<;:a: prioridade nacional de iniciativa 
popular (mais de 200 mil assinaturas de eleitores de todo 
o pafs). Textos fundidos - artigos 204 e 227 : 435 votos a
 
favor e 08 contra. Maior mobiliza<;:ao social ja ocorrida
 
no pafs, em fun<;:ao de um segmento social.
 

A decada seguinte, inspirada neste continuo movimento de 
mudan<;:a de concep<;:6es, metodologias e gest6es, foi 
extremamente fertil para a revisao de paradigmas legais, 
polfticos, te6ricos e prMicos no que se refere a uma nova 
compreensao do sujeito crian<;:a/sujeito adolescente. Nos 
anos 1990 surgem: 

• 0 Estatuto da Crian<;:a e do Adolescente, em 1990, que 
regulamenta 0 artigo 227 da C.F.; 

• a Lei Organica de Assistencia Social, em 1993; 

• a Lei de Diretrizes e Bases da Educa<;:ao Nacional, em 1996; 
.~'"• novas formas de organiza<;:ao e participa<;:ao: conselhos, 

f6runs e redes; 
1l
"U 

• novas referencias para a qualidade do atendimento, '" '" '" Cl.baseadas nos princfpios eticos que fundamentaram a 
'"atual legisla<;:ao.	 ;E
;s 

-

I 
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Desse novo ordenamento legal, que, como vimos, nao se
 
restringe a mera normatiza~ao, mas oferece uma nova
 
proposta de ver, sentir e cuidar da infancia e da adolescencia,
 
extrafmos um eixo central para operacionaliza~ao do que
 
esta descrito como "dever da Familia, do Estado e da
 
Sociedade" para a promo~ao do desenvolvimento das
 
novas gera~6es.
 

Trata-se do Sistema de Garantia de Direitos, que e 0 conjunto
 
articulado - uma rede - de pessoas e institui~6es funcionando
 
para efetivar os direitos, conforme determinam as leis.
 
Integram este sistema, a familia, as organiza~6es da
 
sociedade (institui~6es sociais, escolas, empresas...), os
 
conselhos (dos direitos, tutelar, da educa~ao, da assistencia,
 
da saude...) e 0 Poder Publico (Executivo, Legislativo,
 
Ministerio Publico eJudiciario).
 
Destes integrantes, destacamos dois, pela importancia e
 
tambem considerando 0 publico desse seminario:
 
Os conselhos, que sao 6rgaos publicos fundamentados no
 

pri ncfpio de democracia participativa, que vem sendo
 
constru fdos para garantir a participa~ao e 0 controle social de
 
varias polfticas publicas: saude, educa~ao, assistencia social.
 
Existem tambem conselhos voltados para a defesa e
 
promo~ao de direitos de segmentos especfficos da
 
popula~ao, como 0 da crian~a e do adolescente, 0 da pessoa
 
com deficiencia, 0 idoso etc.
 
As institui~6es socia is, origem da maioria dos educadores
 

presentes aqui, sao 0 segundo destaque da presente
 
exposi~ao. Numa defini~ao bem objetiva, caracterizam-se
 
por organiza~6es privadas que atuam a servi~o do interesse
 
publico. Sao co-operantes (junto com a famflia, 0 Poder
 
Publico e as outras organiza~6es da sociedade civil) do
 
sistema de garantias dos direitos. Por sua natureza e hist6ria,
 
contrap6em-se ao paradigma tradicional (estado
 

ro	 
centralizador, autoritario, opaco). Situam-se no paradigma 

·c.. da modernidade, em que os processos de
"-d 
u decisao/a~ao/controle sao locais, participativos,....	 transparentes, em rede. No plano executivo, sua fun~ao e a pontual, referencial para polfticas publicas e nao de 
~ 
::>	 substitui~ao ao Poder Publico. ;ll 
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A Ameppe, em parceria com 0 Conselho Municipal dos 
Direitos da Crian~a e do Adolescente de Belo Horizonte, vem 
formulando, junto a rede de atendimento comunitario, 
diretrizes e indicadores, implementados pelas institui~6es no 
cotidiano, garantindo assim os direitos preconizados na 
legisla~ao e promovendo, portanto, uma educa~ao integral, 
articulada e alicer~ada nos interesses de cidadania da 
popula~a04. Algumas diretrizes... 
•	 Explicita~ao de princfpios, conceitos e compromissos com 

a promo~ao dos direitos, nos documentos da 
institui~ao. 

• Cria~ao de oportunidades para a gestao participativa (da 
proposta pedag6gica ao planejamento e avalia~ao dos 
investimentos). 

• Manuten~ao de um ambiente segura, limpo, 
aconchegante e estimulante para 0 publico atendido. 

• Estfmulo para a forma~ao escolar e promo~ao da 
forma~ao em servi~o dos recursos humanos. 

• Estabelecimento de boas rela~6es dentro e fora da 
institui~ao - articula~ao em redes / f6runs dca e 
participa~ao em conselhos dos direitos aeduca~ao. 

• Constru~ao coletiva e sistematica da proposta pedag6gica, 
explicitando a compreensao sobre a crian~a, 0 

adolescente e sua familia, suas necessidades e direitos; 
assim como a op~ao te6rico-metodol6gica que 
fundamenta as praticas e a inten~ao da a~ao educativa; 
e, ainda, a organiza~ao cotidiana do trabalho educativo 
e das formas de avalia~ao, prevendo a participa~ao da 
familia, dos educadores e dos pr6prios educandos. 

• Orienta~ao no sentido de uma educa~ao para a paz. Os 
educadores e a dire~ao orientam a familia para uma 
educa~ao sem violencia. Nao estimulam e intervem 
nos casos de maus-tratos ffsicos ou psicol6gicos. 

• Uma primeira versao dos indicadores com a respectiva fundamenta~o em pesquisa, 
realizada junto as institui~6es, foi publicada sob 0 tftulo de Rede de atendimento a 
aian~s e adolescentes em Belo HOfizonte - 0 direilo traduzido em qualidade. Serie 
Construindo a Cidadania. Caderno 3, CMDCNBH, 1997. 0 trabalho de revisao e atualiza~ao 

deste rOleiro deve ser concluido em junho de 2001, quando sera lan~da uma nova publica~o. 
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Estas diretrizes foram decodificadas em indicadores 
objetivamente verificaveis para que a pr6pria instituic;ao e a 
comunidade do seu entorno possam monitorar e transformar 
o cotidiano. Com esse trabalho, temos conseguido 
implementar, inclusive, uma nova concepc;ao de educac;ao 
para a cidadania, que, como vimos, extrapola a discussao 
pontual sobre direitos e deveres com os educandos. Educar 
para a cidadania vai muito alem: implica oferecer um 
ambiente ffsico apropriado, incorporar a familia e a 
comunidade no planejamento e avaliac;ao, em investir na 
formac;ao dos educadores. Eno exercfcio, enfim, que esse 
tipo de educac;ao se consolida. 

Em um trabalho mais recente, junto as instituic;oes que 
atendem crianc;as e adolescentes de seis a quatorze anos no 
horario complementar a escola, construimos os referenciais 
de uma proposta pedag6gica, concebendo a central idade do 
educand05

• Para n6s, foi fundamental conhecer os 
indicadores de qualidade pedag6gica, formulados em 1995 
em um seminario latino-americano de projetos para a 
juventude. Este conteudo foi apresentado pelo consultor do 
nosso projeto, 0 antrop610go Tiao Rocha, que ja os utiliza no 
desenvolvimento da proposta pedag6gica do CPCD Centro 
Popular de Cultura e Desenvolvimento. Sao eles ... 

Harmon ia respeito mutuo. 

Protagon ismo participac;ao de todos os envolvidos 
no processo educativo nas decisoes fundamentais. 

Eficiencia identidade entre 0 fim e a necessidade. 

Dinamismo capacidade de autotransformac;ao, 
segundo as nossas necessidades. 

Fel icidade sentir-se bem com 0 que temos e somos. 

Estetica referencia de beleza e gosto apurado. 

Oportunidade gerac;ao de oportunidade e 
possibilidade de opc;ao. 

, A sistematiza<;ao desse trabalho foi publicada na revista Atendimento comunitario a 
crian<;as e adolescentes em Belo Horizonte - proposta educativa, editada em 2000 pela 
Amepp e Prefeitura de Belo Horizonte e dislribuida aos participanles desse seminario. 

Transforma~ao passagem de um estado para outro, 
melhor do que 0 anterior. 

Criatividade inovac;ao, animac;ao, recriac;ao. 

Coopera~ao espirito de equipe e solidariedade. 

Coerencia equilibrio entre teoria e pratica. 

Apropria~ao equillbrio entre 0 desejado e 0 alcanc;ado. 

Para concluir, sintetizamos - com 0 objetivo de reafirmar - as 
condic;oes fundamentais para 0 desenvolvimento de uma 
educac;ao voltada para os valores de cidadania... 

•	 A contextualizac;ao da proposta pedag6gica; ou seja, 
nenhuma opc;ao te6rica-metodol6gica esta 
desvinculada de um cenario politico e da ideologia de 
quem a pratica. Portanto, e importante que todos os 
envolvidos no processo plural de educar tenham 
c1areza e que haja consenso quanta a concepc;ao de 
educando e aos objetivos do trabalho. 

•	 A disposic;ao para atualizar sempre os conceitos e as 
praticas. Uma proposta educativa - apesar de fundada 
em princfpios eticos, politicos e esteticos - e dinamica, 
interage sempre com os desejos e necessidades dos 
parceiros, demandando continuos processos coletivos 
de planejamento e avaliac;ao. 

•	 A sistematica formac;ao em servic;o dos educadores, 
principais responsaveis pela construc;ao do projeto 
educativo. 

Deixamos voces com uma definic;ao da educadora Sonia 
Kramer: 

Todopropostapedagogica emp call1inho, e"ao ll1lllugar. ..
 
Todaproposta contem 1/1110 apoSla. Naste de 1/1IIa realidade
 
quepergul1ta ef tam!Jem busca de uma resposta.
 

.~'"E, pois, Iml didlago. Todaproposta I.situada: tr0Z consigo 0	 -g 
"tl 

INgar de ol1de Sfjolo eaganla de fl%~~res que a constitl/em;	 U 
'" '" traz tan/bem as dificuldodes que e'ifrmto, osproblemas que	 '"" 
13 
~precisam set'Juperados ea direfao que (.I orimM.	 33 
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1. lfltr;Ddu~d Que efeito pode ter aeducac;:ao para a cidadania de quem nao 

Educar para a Cidadania: 0 titulo deste painel nao e nada 
criativo. Cada um 0 entende do jeito que quiser, incluindo 
tudo ou quase tudo. N6s tambem acabamos adotando este 
tItulo para ajudar no entendimento do campo de questoes 
que queremos apresentar e ao mesmo tempo poder discutir 
sobre aquelas que nos interessam mais esobre as quais 
gostarfamos de marcar uma posic;ao. 

Educar para a cidadania virou um fetiche. Nao se pode hoje 
falar sobre um projeto social, sobretudo com crianc;as, 
adolescentes e jovens, sem garantir um espa~o, em geral 
aulas, sobre a cidadania, que por sua vez fica reduzida 
normalmente a uma apresentac;ao de direitos e deveres dos 
cidadaos. Em muitos casos, se apresentam os direitos de 
forma bastante limitada: comida, escola, casa... e os deveres 
como obrigac;oes que os jovens devem cumprir para nao 
virar ... problema de seguranc;a publica. Trata-se usualmente 
de uma visao muito individualista dos direitos. Raramente a 
cidadania e apresentada em suas outras dimensoes: a 
coletiva, como 0 direito a organizac;ao, ou a ativa, como 0 

impulso para nos tornarmos construtores da sociedade. 

Sera que n6s, educadores, sabemos qual 0 objetivo deste 
tema, quase obrigat6rio em qualquer currlculo? Temos claro 
o que queremos, eo resultado que esperamos, trabalhando 
na educac;ao para a cidadania? Na epoca dos militares, 
inventou-se e foi imposta como disciplina obrigat6ria a tal 
Educac;ao Moral e Cfvica e a OSPB (Organizac;ao S6cio
PolItico Brasileira). Na epoca, nao todos, mas muitos 
educadores sabiam 0 que os mi Iitares queriam com isso. 

Sera que quando colocamos nos currlculos essa educac;ao 
para a cidadania temos claro aonde queremos chegar?

"c Estamos mesmo convencidos de que algumas aulas sobre 0,."
." o tema ajudam os jovens a se tornar~m mais cidadaos? Alguma 
" vez passou pela nossa cabec;a que podemos estar educando, 
" ~ mas que tambem corremos 0 risco de estar contribuindo com 
~ 
;B 

uma grande tapeac;ao? 
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tem 0 que comer e as vezes nem onde morar? De quem tem 
vergonha, medo ou cuidado em dizer onde mora para nao 
perder a oportunidade de arranjar um emprego? De quem em 
qualquer blitz no 6nibus ou na rua acaba sempre sendo 
revistado? De quem em epoca de eleic;ao e procurado pelos 
politicos e incentivado a exercer (votando) sua cidadania, 
mas que no trabalho, quando consegue se empregar, nao 
pode abrir a boca sem correr 0 risco de ser demitido por 
insubordinac;ao; de quem gosta de funk e, para se divertir, tem 
de correr da pollcia? 

o que queremos afinal com nosso trabalho de educac;ao para 
a cidadania? Convencer os jovens e adolescentes a se 
senti rem bem nesta sociedade que por vezes torna atual a 
pergunta que, 1600 anos atras, Santo Agostinho (Estado 
Teocratico) se fazia em relac;ao aos imperios da epoca: "0 
que sao os imperios sem justic;a a nao ser grandes bandos de 
ladroes?". Sera que isso empolga os meninos e meninas que 
vivem nas ruas ou os jovens das favelas, aos cortic;os, aas 
periferias abandonadas? 

A esta altura, alguem deve estar se perguntando e/ou ja ter se 
perguntado: afinal, vale a pena ser cidadao? Temos de cortar 
de nosso trabalho aeducac;ao para acidadania? 

Com certeza, temos de responder que precisamos educar 
para a cidadania; mais ainda, temos obrigac;ao de levar os 
jovens a se empolgar com isso. 

A questao que colocamos e como tornar a educac;ao para a 
cidadania nao uma tapeac;ao, mas uma provocac;ao aos 
jovens para entenderem a cidadania como um desafio que 
exige sua participac;ao na construc;ao de uma sociedade justa, 
sol idaria, fraterna. 

Educar jovens e adolescentes para a cidadania quer dizer 
aprender a sonhar com uma nova sociedade, criar as 
condic;oes que permitam acreditar que e posslvel mudar, 
transformar a sociedade e criar tambem oportunidades, 
momentos e espac;os de participac;ao efetiva. 



Essas multiplas situar;:oes t~m de ser consideradas no processo 
educativ06

• 

Educar para a cidadania e levar os jovens a se interessar pela 
sua realidade, vista em todas as dlmensoes, a procurar 
conhece-Ia cada vez mais, a descobrir as melhores formas de 
participar dela e de contrlbuir para modifica-Ia e torna-Ia 
melhor. 

Podemos afirmar que 0 conhecimento da realidade e0 ponto 
de partida para uma boa educa<;ao para a cidadan ia. 
o papel do educador e manter-se atualizado sobre a 
realidade, ajudar e motivar os educandos para que acumulem 
este conhecimento e, sobretudo, para que se apropriem dos 
instrumentos e dos mecanismos mais confiaveis, que 
garantem 0 acesso a informa<;oes. 

o acesso a informar;:oes parece ser hoje mais facil: televisao, 
Internet, jornais. As vezes, esta maior facilidade pode 
enganar. E56 pesquisar um pouco: quem I~ jornal? Quais os 
programas de televisao mais procurados? Quantos dos jovens 
com quem lidamos t~m acesso aInternet? 
Alem disso, qual a modalidade e imparcialidade das 
informa<;oes que nos chegam por estes meios? 
Sera que somos mais cidadaos por termos acesso a diferentes 
canais de comunica<;ao, por acumular mais informa<;oes? 

Estarmos informados e necessario, mas nao basta. Junto as 
informa<;oes, e necessario se apropriar das ferramentas que 
nos capacitem a lidar com elas, que nos permitam processa
las e interpreta-Ias. 

A experi~ncia nos mostra que um fato, uma notfcia, provoca 
rea<;oes diferentes, dependendo do tipo de leitura que se faz 
da mesma materia original. 
Por outro lado, 0 diferente tipo de leitura depende do lugar 
que ocupamos, dos interesses que defendemos e dos 
objetivos a que nos propomos. 

coConhecer a realidade e portanto uma questao de informa<;ao 'c 
e de interpreta<;ao. ~ o 

co 
co 

• Temos c1areza quanto aimportAncia de outras dimens6es do processo educativo: subjetividade ~ 
dos educandos, as rela~6es de g~nero, as rela~6es com a natureza, tecnicas pedag6gicas, didatica. co 

De nossa parte, nao destacamos estas dimensoes, que consideramos ja incorporadas aforma~o 
u 

;E 
~ 

de professores e educadores. 

Ha mudan<;as que somente a participa<;ao dos jovens podem 
viabilizar com as contribui<;oes que 56 eles podem dar, por 
serem jovens e enquanto forem jovens. 

Nao educamos para a cidadan ia para que os adolescentes de 
hoje sejam bons cidadaos quando adultos, educamos para a 
cidadania para que adolescentes e jovens assumam sua 
parte, sua responsabi Iidade nesta etapa da vida; 0 futuro 
sempre Ihes reservara outras responsabilidades. 

Construir uma sociedade mais justa, mais humana, mais 
solidaria, nao cabe 56 aos adultos; 0 papel dos jovens nisso e 
privilegiado. 

Fica claro porem que, sob palavras de amor e cuidado em 
rela~ao afragilidade dos jovens, se acabam criando barreiras 
aparticipa~ao deles. 

A seguir, apontamos algumas caracterfstrcas que uma boa 
educa<;ao para a cidadania nao pode deixar de considerar. 

~ ltT1.fortsTlGid do GOTlhe...£itT1.~Tlts 

do. r~dlido.d~= 

o processo educativo e complexo, atravessado e 
influenciado por situa<;oes e rela<;oes, das mais imediatas 
familia, escola, amigos e colegas as mais amplas 
privatiza<;ao, multinacionais, guerra na Palestina. 

o trabalho educativo em geral e de educa<;ao para a 
cidadania em particular nao pode ser reduzido a dimensao 
pedag6gico/didatica. Precisamos situa-Io no contexto s6cio
polftico-econ6mico e cultural em que se desenvolve. Nao e a 
mesma coisa, nao sao os mesmos argumentos e linguagens a 
serem usados, se a a<;ao educativa for desenvolvida no 
campo ou na favela, com jovens que estudam ou nao, que 
participam de alguma organiza<;ao ou nao, no Rio de Janeiro 
ou em Manaus... 
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Sabemos que as informa<,;oes, na maioria das vezes, nos
 
chegam ja interpretadas. Muitas vezes nao conhecemos os
 
fatos, mas a leitura que a Globo, ou a Bandeirantes, ou a
 
Folha de Sao Paulo faz daquele fato.
 
E mais um desafio: como decodificar as informa<,;oes?
 
Enquanto educadores, 0 que nos cabe para contribuir para a
 
forma<,;ao dos jovens para uma leitura correta da realidade,
 
para que nao se tornem meros porta-vozes da leitura alheia?
 

Educar para a cidadania e fundamental mente
 
instrumentalizar para uma interpreta<,;ao pr6pria da
 
realidade. Para garantir isso, podemos adotar algumas
 
tecnicas: procurar a mesma notfcia em diferentes canais de
 
informa<,;ao, procurar fontes alternativas, jornais de
 
sind icatos, de associa<,;oes profissionais etc. ..
 
Essas tecnicas podem ajudar, mas 0 que nos da mais
 
autonomia na interpreta<,;ao da realidade e nossa visao
 
de mundo, e escolher nosso angulo de observa<,;ao. Para
 
isso, e preciso algo mais do que a informa<,;ao, e necessario
 
criar referencias.
 

Nao se trata de mistificar modelos pre-fabricados a serem
 
reproduzidos (a hist6ria nos ensina que nao ha modelos
 
acabados), mas pensar os valores: solidariedade, esperan<,;a,
 
justi<,;a, as posturas - respeito aos outros, compromisso,
 
partilha, 0 tipo de rela<,;ao entre pessoas e das pessoas com a
 
natureza, que gostarfamos ver predominando em nossa
 
sociedade'.
 
Esta c1areza quanto ao tipo de sociedade que queremos sera
 
nossa luz. A partir dela, teremos os elementos para criticar
 
esta nossa sociedade desigual, excludente, tao dominada
 
pelos interesses econ6micos, que faz parecer como normal e
 
necessario sacrificar a natureza e as pr6prias pessoas.
 

1" Destacamos aqui urn aspecto que marca nossa realidade e que tern de ocupar destaque 
em nossa 3<;ao educativa para a cidadania. 
Citamos para isso Oskar Negt Que diz: "Los seres humanos deben aprender a distinguir la 
igualdad de la desigualdad, la juslicia de la injusticia.... Agudizar la percepci6n de las 
desigualdades invisibles y de las injuslicias ocultas es - desde la antigua polis, desde Plat6n y 

~ 

.~ 
Arist6teles - parte esencial de la formaci6n polltica y de las cualidades basicas del hombre Que 

"0 se d~sempena en el area publica. Ello lambien comprende la asimetria soslenida, la injuslicia 
-0 entre los sexos. EI hecho de que en muchos palses europeos cada vel mas mujeres finalilan 
<] estudios en universidades y escuelas, pero que a1 mismo tiempo sigue siendo muy pequeno el 
~ 

~ numero de elias Que alcanzan posiciones de alto nivel, forma parte de este complejo de 
~ problemas y es objeto de e,candalo en tOOa Europa. Es la desigualdad existente entre los sexos. "

No digo Que la desigualdad y la injusticia puedan eliminarse adQuiriendo la capacidad de 
~ percibirlas, pero si aqui hablamos de sociedad civit esta virtud de justicia constituye una;z 

elevada meta de la educaci6n·. 
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Esta nova forma de ver e pensar a sociedade, alem de nos 
servir como referencia para 0 melhor entendimento de nossa 
realidade, serve tambem para motivar os jovens a se 
envolverem e engajarem em iniciativas concretas, visando 
tornar 0 mundo melhor. 0 conhecimento, uma visao 
esclarecida e crftica do contexto, nao pode faltar; mais uma 
vez temos de dizer que e insuficiente. 

Afinal, queremos e nossa sociedade precisa de jovens 
esclarecidos, mas tambem engajados. Esta e uma 
preocupa<,;ao de qualquer um que se pretenda educador, e 
tem de ser uma questao de honra para quem trata diretamente 
da educa<,;ao para a cidadania. 

Com isso, reafirmamos que se organizar e uma forma 
privilegiada de entender e conquistar a cidadania. 

Nao ha indicador melhor para avaliar os resultados do 
trabalho que 0 numero de jovens/adolescentes que passaram 
a participar de iniciativas sociais e polfticas, visando tornar 
nossa sociedade melhor. 

Ate aqui, procuramos apresentar nossa visao sobre 0 

tema da educa<,;ao para a cidadania, sua abrangencias e 
seus objetivos. 

A educa<,;ao para a cidadania e importante e necessaria para: 
• motivar os jovens a se manterem informados sobre sua 

realidade, 0 contexto social, politico, economico e 
cultural da sociedade onde vivem; 

• formular, calcado numa analise crftica, uma visao pr6pria 
deste contexto; 

• descobrir os elementos vaIores, posturas, praticas que 
gostarfamos que permeassem a sociedade em que 
vivemos; 

• levar os jovens a se envolverem na luta democratica para 
a transforma<,;ao desta sociedade. 



f Cons;de.<.['d~O~S r;nd;$~ 

Apostar nos jovens 

E bom ter claro 0 que queremos 
quando trabalhamos na educa~o 

para a cidadania. Mas como eo que 
fazer para aJcan91r 0 que se quer? 

Vao aqui algumas considerac;:oes e sugestoes tiradas da nossa 
prMica e de educadores de diferentes grupos que tivemos 
oportunidades de conhecer. 

Um primeiro alerta para n6s, educadores, tem a ver com 
nossas posturas junto aos educandos. 

Adolescentes e jovens tem uma contribuic;:ao a dar para a 
sociedade. 

Ate que ponto apostamos neles? 0 que esperamos deles? 

Ate que ponto somos, n6s tambem, 
vrtimas de uma certa visao que tem os 
jovens como irresponsaveis, 
criadores de problemas? 

Muitas vezes, adolescentes e jovens sao tratados, sobretudo 
os que vivem em situac;:ao de pobreza, como incapazes, 
como crianc;:as crescidas. Eventuais atribuic;:oes que Ihes sao 
confiadas parecem mais resultado da benevolencia dos 
adultos do que reconhecimento do valor e da importancia 
dada ao protagonismo pr6prio dos jovens. 

Mesmo em se tratando de adolescentes e jovens, mantemos 
aquela postura de controle que marca a relac;:ao dos adultos 
com crianc;:as que Mayumi Souza Lima, em A Cidade e a 
Crianc;:a, descreve assim: IIHa em todos os lugares, como 
que a obsessao do controle que perpassa todos os nossos 
comportamentos adultos com relac;:ao acrianc;:a; precisamos 

sentir-nos donas da situac;:ao, ter presentes todas as
 
alternativas que a crianc;:a podera escolher, porque s6 assim
 
nos sentiremos seguros. A liberdade da crianc;:a e a nossa
 
inseguranc;:a, enquanto educadores, pais ou simples adultos,
 
e, em nome da crianc;:a, buscamos a nossa tranqi.iilidade,
 
impondo-Ihes ate os caminhosda imaginac;:ao"
 
(LIMA, 1989: 11).
 

Como lidamos com isso? Incentivamos 0 protagonismo ou
 
colaboramos para boicota-Io?
 

Educar para a cidadania e urn 
objetivo que se alcan~a quando 
todo processo educativo, suas 
diferentes etapas e dirnens6es 

estao voltadas para isso. 

o trabalho organizado e realizado coletivamente, a divisao 
de responsabi Iidades e tarefas, a troca de ideias e experiencias 
sao elementos importantes para vivenciar os novos valores 
que, assim queremos, venham a marcar a sociedade inteira. 

Aqui estamos em um encontro de educadores que, em sua 
prMica educativa, adotam Ii nguagens artfsticas como subsfdio 
pedag6gico ou entendem que fazer arte ja e educar. 

Sera que sabemos aproveitar isso (aproveitando 0 potencial 
do trabalho coletivo, a superac;:ao dos limites, novas desafios) 
na educac;:ao para a cidadania, ou n6s tambem, como 
acontece em muitos casos, reduzimos esta educac;:ao a mero 
discurso, desligado de nossa prMica e dos interesses dos 
jovens? 

ja descobrimos 0 que 0 circo, a musica, ou a capoeira tem a 
nos oferecer como novidade para tornar mais interessante e 
eficaz nosso trabalho educativo, para 0 crescimento das 

'" pessoas e para a formac;:ao de cidadaos esclarecidos, ~ 

organizados e comprometidos? . 
-g 
-0 

U 
'" '" 
0.Esperamos que este seminario nos ajude a descobrir este '" 
'" nosso potencial e as mel hores formas de aproveita-Ios. V 

;B 
~ 

25 



Co~r~ncid ~n~~
 

di~cur~o ~ rrcitscd
 

Ja destacamos a necessidade de unir a teoria e a pratica. 
Muitas vezes, tal nao ocorre: a discurso e um e a prMica, 
outra. Nao faltam maus exemplos. Autoridades falam na 
importancia da cidadania, mas nao perdem oportunidades de 
desmoralizar movimentos, sindicatos e partidos. Sera que 
nao e para garantir au salvar sua cidadania que a MST faz sua 
ac;ao, que a sindicato dos professores declara a greve au que 
um conjunto de entidades promove um plebiscita sabre a 
dfvida? As autoridades que no discurso exaltam a cidadania 
sao as mesmas que em outros momentos condenam estas 
ac;6es promovidas para alcanc;a-Ia e exerce-Ia. 

Esta incoerencia, que leva a deseducar para a cidadania, nao 
e privilegio de alguns, pode ser nosso tambem. Todos 
devemos conhecer casas em que as aulas de cidadania sao 
garantidas, mas continua se mantendo uma relac;ao 
autoritaria entre educador e educando, a qual nao valoriza 
ideias e propostas, sendo as educandos tratados como meros 
receptores; au na qual se consegue falar de cidadania sem 
levar em conta as barreiras que adolescentes e jovens, 
sobretudo aqueles que vivem em situac;ao de risco, tem de 
enfrentar diariamente. 

Sera que alguem pode pensar em for mar cidadaos 
preocupados e engajados na transformac;ao da realidade do 
pafs e do mundo sem espac;o para vivenciar sua cidadania na 
escola, no seu grupo e no espetaculo que prepara? 

Uma ultima considerac;ao... 
A preocupac;ao de formar as jovens para uma visao ampla de 
sua cidadania pode levar a discursos sabre a realidade 
mundial, sabre temMicas distantes dos interesses dos jovens. 
Garantir uma educac;ao para as jovens se sentirem cidadaos 
do mundo nos parece saudavel e super-importante mas, com 
certeza, seremos mais eficazes se chegarmos a tratar das 
quest6es mais gerais de nossa cidadania, chegando la a partir 
de quest6es e experiencias mais pr6ximas, aquelas que a vida 
de todos as dias nos oferece. 

Par sua natureza, a arte valoriza as caracterfsticas locais, sem 
perder nunca a perspectiva universal. Mais um mativa para 
continuar em nosso prop6sito de educar com arte8 

• 
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o grande desafio dos educadores ao desenvolver 

um projeto para a cidadania e que n6s nao fomos 
educados nessa 16gica. Costumo chamar a gerac;:ao de 
30, 40 anos, da gerac;:ao AI-5. Fomos criados sabre a 
egide do AI-5, quando tudo era proibido, 
principalmente abrir a boca. Nao e f.kil mudar esta 
postura, mas eum desafio. Educar nao e treinamento, e 
formac;:ao. E alga relacionado as nossas prciticas, 
desafios, nossas dificuldade e limites, com a que esta 
sendo desenvolvido em nfvel cientffico, conceitual. E 
preciso conversar, conversar, conversar ... Conversar '"'" ~ entre n6s para ver se nos apoiamos. E chamar as ." o 
meninos para essa conversa, que e daf que podem '" i!! 

revitalizar essa dimensao da cidadania. ~ 

~ 
;E 
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de pe§ioas-inter-ess~as em ~t()grafia, Entao e de se 
pergllntar: que~fenOmeno e esse? Por qu~o jovem esta 
buscando sua realiza~ao potmeio da arte? Se ~rce conversar 
com um jovem da p~i(eria, vera que um dosjseus grandes 
sonhos e ter uma banda de~ica, um grupo de teatro, 
pa'1icipar de·aigum tipo de-ativ,idade"cultural. 

Receutemenre, 0 Instituto~Polis pUblicoUf~trabalho que se 
intifula Desenvolver-se co~. Arte, uma reflexao sobre arte e 
sociedade, com 18 experi(}\ncias que va6 desde a ecologia 
ate a questao de arte para deficientes ffSicos)tc. Essa conexao 
com a arte, esse desejo de che~ aarte, ess~ visibilidade que 

Inicialmente, quero dizer que a minha praia nao e, 
propriamente a ediJ<;.ac;au" formal, escolar, Trabalho, sim, 
com a educac;ao, mas~a minha entrada e cultural.. Trabalho 
com as quest6es de polrticas culturais, com a arte dentro dos 
processos de desen~olvimento cultural. 

Quando falo em\educac;ao, me refiro a urn processo amplo, 
complexo, de ap'reen$ao~e"leitura do mundo, co,pceitos, d 
experiencias e cbm~6rtamentos, procedimentos eticos etc., 
que as pessoas~tq aprendem no interior da escQla como 
nas comunid~s,_ nas' relac;oes familiares, nas relac;oes de 
sociabi Iidade de uma"cidade etc. 

Por quP esse tema da arte retoma fom uma forc;a, ym vigor, 
com uma importancia pouco vista nQ.s ultimos temgos? 

Um dia~de5$es, eu lembrava urn bciirro qeRecife, do qual 
esquec;o 0 n~me. La existem mais ou menos 50 bandas 
musicais. Ha Jm cres;:imento das-manifes~c;oes'"artfsticas, 
principal mente nat periferia-clas' granoes cidades. Uma 
linguagem que os jovens \come<;am a descobrir com um 
fmpeto muito p}OfUAdo. 

o 
'i:j. Ha pouco tempo,\f1a ~idade de Sao Bernar-do doCampo (SP), 
~ 
;E uma cidade historiea pelas suas mobiliza<;6es operarias, foi 
~
 

~
 realizada uma mostra de' arte numa ~egiao ex,tremamente 
~ 
Co exclufda, proxima ao lixao do Alvarenga, chamada Regiao 
~ do Grande Alvarenga. A Secretatla. de Cultura local e a 

" 
~ Secretaria de Educac;ao fizeram uma mostra na escola, aberta 
'u'"
~ para a populac;ao, e come<;aram a pipocar grupos: 10 grupos 
~ de pagode, 15 grupos de rock, grupos de rap, de grafiteiros, 
.s 

a arte esta tendo, e r@sultado de l,Jma mudanQfl de paradigmas 
da nossa socied:dE1..A sQcied~de~ ate agora, t~m sido-I,?ensada 
como um espa<;d no qual persegyimos 0 acum~l6'de riouezas 
mate'tiais, distribuic;a..o-de-renda, desenvolvimerJto. 

A _c.l!ltura. praticame~te. nao con~. 0 F~e .)-Cil~e 0 
deS~rv.b'vl.r:.r~nfo econom,~ol ger~c;_a? de_~pr~orerenda, 
~VIC;OS oaslCos etc." nUrfa vlsaQ p~;,;10mrnantemente 

eC.9.nomicista, ou seja: por via do ecohomlco, vamos chegar 
a re~lizJ<;oes maior~ f1,eGisal;[los nc£perguntar se isso e 
realfente CQr(eto. ~ m-odernida~e fOli entendida como uma 
determinada jorma de domina~ao aa 1atureza, da hegemonia 
do pen'samento r~~"d\tPfdu~o material de bens 
economicos,..de acumtilo de riquezas, que iriam gerar uma
" - - 7' Ifelicidacle sQ.Q.al,..um'encoQ~o entre ~1. pesso~s etc. Ea~.a 

C1entro des~ conte~to -'fOI esqueCl~a. __Q,.<;'pu.e-oJ'T1a~.

te1natiza~o forte dos processos culturais, ou seja: \a 
qualidade~de vida deve ser 'entendiaa nao apenas com6 
qualidade de"vida econ~~a, masftambem, uma qualidade 
de vida cultura~~uer dizer, quJndo tematizamos a da 
cidadania, e fundamental que pensemos tambem numa ide' 
relativamente recente, mas quese desenvolve a olhos vis't~s, 
e que se cham~cidas!ania cultural. N.este..novo Ra@digma, 

rn que a cidad;nia4 cultural tem 0 seU'Valbr",come<;amos a 
entender a gnaJid~de a partir de uma visao mais ampla, da 
ecq,Iogia"1Tiental, social, ambi.ental, cultural. Ou seja: uma 
cQrs~ muito mais transdisciplin~uma conv}rsa entre as 
varias r~alidades, do que pro~riamente a pol~ica. a calculo 
con6mico nao prevl! nem te~ dom!nio so!?re as realidades 

sensfveis, as realidades ve~dadeiramen'te humanas, 0 

sentimenta, a~felicidade:""'Enfim, ha um processo e esse 

30 



processo abre-se a uma poetica da vida, a realidades 
sensfveis, em que 0 cultural eo artfstico tem relevo. Em que a 
pessoa, enquanto dotada de criatividade e percepc;6es 
imaginarias do mundo, tem 0 seu sentido tambem. Esse novo 
paradigma comec;a emergir ainda timidamente no interior da 
nossa sociedade. 

A poesia produz tambem uma qualidade poetica da vida, 
como diz Edgar Morin. Entao, estamos vivendo num cenario 
mais complexo de valorizac;ao da cultura, em que 0 proximo 
saito da humanidade, indubitavelmente, sera um saito 
cultural. Ee nesse sentido, dentro desse saito cultural e dessa 
realidade da cidadania cultural entendida aqui a cidadania 
cultural como direito de criar arte e cultura, de ter acesso a 
diversos espac;os, a uma informac;ao de qualidade, a 
diversidade, diferenc;a, identidade e 0 direito de pertencer. E 
muito diffcil trabalhar todos esses conceitos, mas a cidadania 
cultural deve ser entendida desde a criac;ao do processo 
criativo ate os processos de pertencer a uma comunidade, a 
um grupo. Esse pertencimento, enfim, do qual nos afastamos 
imensamente nos nossos cenarios da modernidade, em que 
comec;a a haver um processo de valorizac;ao da arte, 
particularmente entre os jovens. 

Dado todo esse cenario de desagregac;ao da pessoa, da 
vitoria da tecnociencia destruindo relac;6es de sociabilidade 
vitais, a ponto de levar a humanidade a um impasse terrfvel, 
que e 0 impasse da autodestruic;ao, emer-gem uma serie de 
significados; em seu interior, particular-mente, 0 jovem vive 
tal perplexidade intensamente. 

No Rio de janeiro, em Vigario Geral, em uma briga entre 
gangues, na qual a polfcia interviu, foram massacradas 22 
pessoas. Entao, entre Parada de Lucas e Vigario Geral, foi 
criada a Casa da Paz, com 0 intuito de construir a paz a partir 
da arte, unica linguagem possfvel de reconstituir a vida 
naquele cenario. Havia muitas balas furando 0 conjunto das 
paredes. Eas crianc;as do bairro comec;aram a desenhar flores 
ao redor das balas, transformando 0 sfmbolo de destruic;ao 
daquele espac;o em sfmbolo de construc;ao. Os grupos que 
foram levados para fazer apresentac;ao, e artistas como 
Caetano Veloso e Gilberto Gil, entre outros, tentavam gerar 
um momenta de construc;ao e agregac;ao das pessoas por 
intermedio da arte. 

A arte comec;a a desenvolver, nesses cenarios, um papel 
importantfssimo de agregac;ao, de sociabilidade, de relac;ao, 
de auto-estima, de transformac;ao no interior dessas 
comunidades. As experiencias sao inumeras, e YOU me deter 
em uma que conhec;o mais de perto: Barrac6es Culturais da 
Cidadania, de Itapecerica da Serra. Mas hoje, por exemplo, 0 

Ballet Stagium, um grupo conhecido no circuito nacional e 
internacional, tem construfdo tambem a cidadania a partir da 
sua arte. Ha alguns anos, desceu todo 0 Rio Sao Francisco, 
fazendo experiencias de bale dentro das barcac;as. Chegava 
nas cidades e distribufa convites para que os alunos pudessem 
conhecer a danc;a e, a partir do processo da danc;a, comec;ar a 
discutir cidadania. lam para as escolas ensinar postura para os 
professores e uma nova apreensao do mundo a partir de uma 
determinada realidade corporal. Porque a gente sabe que um 
dos sintomas da crise escolar e a nao-utilizac;ao do corpo. 0 
corpo sempre esta sentado. 

Eu leva os meus alunos da Universidade para conversar na 
prac;a, abrac;ar arvores. Epreciso integrar novas espac;os. Ha 
tambem experiencias de arte-ecologia, como a de Bene 
Fontelles, um arte-educador, um artista importante, parceiro 
de Gilberto Gil, que reune 500 educadores no Brasil e tem 
feito trabal hos incrfveis no processo de valorizac;ao das aguas, 
de denuncia das poluic;ao de cachoeiras, sempre junto com 
arte, artes plasticas. 0 trabalho do Projeto Alagoas Presente da 
artista plastica Marta Arruda promove verdadeiras caravanas 
culturais pelo interior do Estado, discutindo a questao da 
importancia da arte, conYer-sando com as prefeituras para 
valorizar as linguagens artfsticas. 

Vejamos Itapecerica da Serra, um municipio a 33 km da 
cidade de Sao Paulo, com 130 mil habitantes, na Serra do 
Mar. Uma area com todos os problemas da periferia das 
grandes cidades. Ecom muita violencia. Para se ter uma ideia, 

odurante oito meses, a policia fracassou em se estabelecer no "'l 

jardim jacira, um bairro de Itapecerica, porque gangues e 
;E 
~ 

drogados nao queriam que ela entrasse. '" '" ~ 
:DEm sfntese, 0 Projeto Barrac6es Culturais da Cidadania, :;; 

premiado pela Fundac;ao Ford, comec;ou a valorizar a cultura :Q 

" da regiao e a contextualizar a arte no interior daquela ·u'"
c 

sociedade, desenvolvendo linguagens artfsticas diversas: 'rl 

8
.§musica - violao, viol ino, piano, teatro, percussao etc. -
3' 



Os professores tambem participam de outros processos da 
comunidade. Hoje, ha um curso de prepara~ao desses 
profissionais para que eles tenham consciencia de que a 
pessoa portadora de uma linguagem artfstica precisa estar 
contextualizada dentro de um determinado cenario. Ela nao e 
apenas uma portadora daquela linguagem criativa; tem de 
estar atenta ao conjunto de problemas e de situa~6es que 
existem no interior daquela comunidade. Ela foi ate la apenas 
para dar a sua aula, mas a menina ficou gravida e quer abortar, 
o cara morreu na porta do barracao cultural, alguns meninos 
jogaram pedras ... Como e que se da resposta a essa 
quantidade de problemas complexos, simplesmente levando 
sua linguagem? Entao, e importante que 0 artista tenha essa 
dimensao do educador, que ele tambem tenha a dimensao do 
contexto cultural onde esta inserido, que vai alem do que 
simplesmente passa a sua linguagem. 

Em meus encontros com os alunos, eu Ihes fazia uma 
pergunta: "0 que mudou em sua vida a partir do momenta 
em que voce entrou nessas oficinas?". 
Obtive respostas incriveis, surpreendentes: "Todos aqui do 
teatro nos tornamos pessoas melhores". 

Eu pensei, puxa, mas essa e a essencia da educa~ao!!! No 
fundo, a essencia da educa~ao e a constitui~ao de pessoas 
melhores. Mas pessoas melhores em que? 

'54	 partir do momento em que passei a 
frequmtar as qficinas ciliturais, coff/ecei a fer 
llIaiorparticipafao na escola. " 
"Perdi 0 medo dos trabalhos que aprojmora 
tid na aula. " 
"Eufol1; t(1lJ fexto que antes eu tinha medo de 
dizer. Depois da minha experiencia com 0 

o 
':3- tealro, tenho U,lI vocabtlldrio mais extenso. " 
~ 
:B 
ro 
ro Cabe sempre lembrar que, na televisao existem, 
lD
0-

praticamente, 300 palavras, que sao as mais veiculadas. Eum 
ro 

~ vocabulario extremamente pobre. Interessante que, neste 
ro 
"0 grupo de teatro, 0 professor pediu que se elegesse 0 tema do
'v
ro

C trabalho, que iriam construir coletivamente. Uma parte do 
~ 
E grupo propos a gravidez na adolescencia e outra, a mitologia 
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grega. A mitologia grega ganhou. Eu perguntei: 
•	 Mas por que voces querem estudar mitologia grega? 
•	 Eque isso nao esta tao ligado a nossa vida, ao nosso 

cotidiano. A gente quer se ligar a outras coisas que nao 
sejam simplesmente da nossa vida cotidiana. 

Na comunidade, as pessoas passaram a se cumprimentar, a 
conversar mais, come~aram a dizer bom-dia para os outros. 
Eu poderia falar muito sobre a importancia do bom-dia. Sao 
habitos que perdemos na nossa sociabilidade. Certa vez, 
uma pessoa da Colombia me disse que, quando 0 jovem 
colombiano deseja bom-dia, 0 outro repl ica: 
•	 Bom-dia por que? Voce tem algum motivo para me dizer 

bom-dia? 
Essa sociabilidade e fundamental no cenarlO de 
convivencia da constru~ao da cidadania. Porque e preciso 
um cenario extremamente fertil para a constru~ao e 
agrega~ao da cidadan ia. 

Em casa, passam a valorizar mais a familia. Ao se interessarem 
por uma linguagem artistica, os filhos for~am um novo 
dialogo com os pais, que acabam tambem participando das 
ofici nas culturais. 

Eu teria mais coisas para falar sobre esse papel que a arte esta 
tendo na constru~ao da auto-estima, da alegria, da cria~ao, da 
celebra~ao da comunidade, inclusive na paisagem urbana 
que vai se modificando. Naquela paisagem que era apenas 
estampido e violencia, atravessa uma pessoa com um violao, 
outra com uma pianola. 
o Estadao (jornal 0 Estado de Sao Paulo) escreveu 0 seguinte:
 
"Os tambores pedem passagem em Itapecerica.
 
Nos ultimos 3 meses, porem, um som alto e rftmico de
 
tambores passou a chamar a aten~ao dos moradores ja
 
acostumados com 0 estampido das armas de fogo."
 
Em outro artigo, lemos: (Sonia Maria)
 
"Entre os 1600 alunos da escola, pelo menos 400 estao
 
envolvidos em alguma oficina cu Itural."
 
E, aqui, 0 depoimento de uma diretora:
 
"Antes do infcio das aulas do Barracao, alguns al"mos
 
vendiam crack nas pra~as da Bandeira e da Se. Chegavam a
 
ficar 15 dias desaparecidos e voltavam com a pele queimada
 
por cachimbos."
 



A diretora garante que esse problema praticamente 
desapareceu, que os alunos estao frequentando as aulas com 
animac;ao e deixaram de perambular pelo Centro de Sao 
Paulo. Destaca que a evasao escolar tambem diminuiu. 

Para concluir, af se encontra uma chave do impasse da 
educac;ao, essa Iigac;ao dos espac;os formais e nao-formais. 
Por que os alunos se interessam tanto pelas oficinas culturais e 
nao pela escola? A escola formal esta vivendo uma situac;ao 
dramatica de desagregac;ao, simultanea a multiplicac;ao de 
outros espac;os que se aproximam mais da realidade. 
Finalmente, quero dizer que a arte nao tem apenas um papel 
na construc;ao cultural, da cidadania, da polftica etc. A arte 
tem um papel importantfssimo no reencantamento do 
mundo. Hoje, vivemos dentro de um mundo desencantado. 
Alguns autores ja falaram a respeito desse desencantamento 
do mundo pela materialidade, pela perda de realidades 
espirituais, pela violencia, pela desagregac;ao do cotidiano, 
pela banalizac;ao da informac;ao da mfdia, pela 
mercantilizac;ao da alma, como fala 0 grande pensador 
Edgard Morin. 

Quando Proust dizia que a pintor Eistir nao pintava apenas 
uma rosa, mas criava uma nova rosa na familia das rosas, e 
isto que e0 reencantamento. Quando Bachelard falava que 
Chagal nao pintava apenas os profetas bfblicos, mas pintava 
profetas chagalianos, e isto a reencantamento. Estamos 
precisando deste reencantamento, 0 mundo em que vivemos 
e sem sentido, e um mundo que nao vale a pena viver. N6s 
nao temos dignidade de viver, mesmo as pessoas com renda 
maior. Fico vendo minha vida em Sao Paulo, tenho meu 
apartamento, meu carro, mas 56 um bem coletivo me daria 
essa dignidade de viver, uma espiritualidade compartida. 

Estamos vivendo num mundo que precisa ser urgentemente 
repoetizado, do contrario corremos 0 risco de perdermos 
totalmente nossos referenciais do que e ser humano e da etica 
de uma vida em sociedade. Precisamos contribuir para a 
criac;ao nao apenas de pessoas com consciencia polftica ou 
de pessoas que se recusem a viver a exclusao e a indignidade 
mas de pessoas encantadas, que transformem a terra num 
lugar digno de ser vivido. Precisamos trazer para a vida 
cotidiana uma poetica do ser que nos valorize como seres 
humanos extraordinarios. 
Edgard Morin. 

Quando Proust dizia que 0 pintor Eistir nao pintava apenas 
uma rosa, mas criava uma nova rosa na familia das rosas, e 
isto que e a reencantamento. Quando Bachelard falavaque 
Chagal nao pintava apenas as profetas bfblicos, mas pintava 
profetas chagal ianos, e isto 0 reencantamento. Estamos 
precisando deste reencantamento, 0 mundo em que vivemos 
e sem sentido, eum mundo que nao vale a pena viver. N6s 
nao temos dignidade de viver, mesmo as pessoas com renda 
maior. Fico venda minha vida em Sao Paulo, tenho meu 
apartamento, meu carro, mas 56 um bem coletivo me daria 
essa dignidade de viver, uma espiritualidade compartida. 
Estamos vivendo num mundo que precisa ser urgentemente 
repoetizado, do contrario corremos 0 risco de perdermos 

,~totalmente nossos referenciais do que e ser humano e da etica 
~ 

de uma vida em sociedade. Precisamos contribuir para a ;B 

criac;ao nao apenas de pessoas com consciencia polrtica ou 
~ 

[ 
~ 

de pessoas que se recusem a viver a exclusao e a indignidade 
.!i 

mas de pessoas encantadas, que transformem a terra num .:( 
~ 

lugar digno de ser vivido. Precisamos trazer para a vida -0 

'" "2cotidiana uma poetica do ser que nos valorize como seres s 
humanos extraordinarios. 8

.§ 
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Profa de Educa<;:ao Artfstica 

,.~(J,CACAO 

fndrid CUi/id C~~dr 

AfA 

Desenhem uma rigura humana.
 
Nao demorem mais que dois minutos para fazer 0 desenho.
 
Agora, olhem para a desenho e tentem descobrir com
 
qUdntos anos voces ia eram capazes de faze-Io.
 
A maioria das pessoas responclera que tinha entre 5 a 12
 
anos de idade.
 
o que esta acontecendo com uma pessoa dessa idade?
 
A escola, nao e?
 
E por que nao desenhamos melhor? Por que paramos nosso
 
desenhos nessa idade?
 
Porque 0 desenho da professora era bem melhor do que 0
 

nOS50. Porque acreditamos que nao sablamos desenhar
 
desaprendemos. N6s desaprendemos determinadas coisas.
 

Uma crian<;:a com um ana de idade mal consegue pegar num 
lapis e bater num papel. Com dois anos, ela can segue pegar 0 

lapis e puxa-Io em dire<;:ao a si pr6pria. Com tres, ela gira e 
come<;:a a contar uma hist6ria, a relacionar a desenho dela. 
Com quatro, poe olho, boca e, em geral, os tra<;:os saem da 
cabe<;:a. Com cinco, ja consegue colocar pesco<;:o, corpo, e 
dos 6 ate 12 anos de idade, uma coisa elementar entra em sua 
vida: aescola. 

Um desenho de um men ina na China com 7, 8, 11 anos de 
idade nao vai ser igual ao de um menino que vive no centro 
de Nova York. De alguma forma, vai ter elementos da cultura 
desses lugares representados. 

Se voces olharem para os seus desenhos e prestarem aten<;:ao, 
em determinados lugares verao que 0 tra<;:o esta refor<;:ado; 
em outros, e extremamente tenue e, se tivessemos 
borracha, estaria apagado em alguns. Curiosamente, as 
pessoas marcam coisas que preocupam a elas. A primeira 
ideia e que a desenho que voce fez e voce pr6prio. Nao 

o importa se voce e um homem e desenhou uma mulher au se 
'e. voce e uma mulher e desenhou um homem. 0 que importa e 
~ 

;]3 que 0 alva do seu interesse no momenta e 0 que esta 
'" sendo representado. ~ 

~ Fiz essa brincadeira com as professores da minha escola e um 
'" 'tl deles desenhou uma maleta numa mao e um gancho na 
.~'"

~ outra. Eu olhei e disse:
 
0. .s 
(; 

- 0 que houve? 0 que voce arrumou na mao direita? 

- Ue, como e que voce sabe que eu arrumei alguma coisa na
 
mao direita? Ele perguntou.
 
- Esta no seu desenho. Ta aqui, olhe! Observe a que fez no
 
seu desenho.
 

Ele nem havia se dado conta do que havia desenhado.
 
Professor de quimica, havia queimado a mao no laborat6rio,
 
de manha, e representou 0 que tinha acontecido no desenho.
 
Uma aluna teve paralisia infantil e tinha uma perna mais
 
curta do que a outra. Ela desenhou uma bailarina. E 0 que ela
 
queria com 0 desenho dela? Aquilo que ela menos tinha:
 
mobilidade. No entanto, por mais que tentasse desenhar a
 
bailarina que era 0 alva do seu desejo, uma perna saia menor
 
do que a outra. Com certeza, aquela que era menor
 
em seu corpo.
 

Muitos dizem que a arte serve para exprimir os sentimentos,
 
mas nao e tao simples. A arte nao e uma linguagem ao pe da
 
letra. Ela e uma quase-linguagem. Por que? Porque voce
 
pode conhecer alguma coisa sabre aquele que fez a
 
desenho, a epoca e a sociedade em que viveu. Mas ela nao
 
traz um retrato fiel. Ela nao e um texto que pode ser
 
decodificado e redecodificado para outra lingua. Ela nao
 
permite esse tipo de coisa. Ela traz um sentimento em si. Ela
 
traz uma quase-linguagem neste sentido. Traz uma
 
informa<;:ao sem sam bra de duvida, e voce pode ter uma
 
ideia do que as pessoas pensavam e queriam num
 
determinado periodo. Mas voce nao pode ter uma
 
produ<;:ao literal.
 

A arte e uma aliada da educa<;:ao. 0 objetivo nao e formar
 
artistas, embora, as vezes, isso aconte<;:a. Ha pessoas que tem
 
o dam para desenhar e colocar as imagens de uma maneira 
mais sofisticada. Mas 0 objetivo e que a arte seja uma aliada, 
uma possibilidade de expressao do homem. 
Eu nao sei se tenho muito a contribuir porque nao perten<;:o a 
nenhuma entidade alternativa que trabalhe com alunos 
carentes. Nao que meus alunos nao sejam carentes, sao; mas, 
trabalho dentro de sala de aula. E a que eu tenho 
corriqueiramente para trabalhar euma absoluta escassez de 
tudo. A come<;:ar pelo tempo, que e muito curto. Tenho com 
as sextas series duas aulas semanais, com as setimas e 
oitavas, uma, e com as primeiros anos de segundo grau, 
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duas. a material tambem e escasso. Temos quatro fontes. 
Uma, a pr6pria Prefeitura - que volta e meia se lembra de 
mandar algum material. Normalmente, a papel e a tinta sao 
para imprimir portugues, hist6ria, matematica e pouca coisa 
para artes. Outra fonte e a caixa escolar, que nos permite as 
vezes suprir a falta de material. A outra sao as pr6prios 
alunos que colaboram com uma quantia equivalente a duas 
passagens de 6nibus. a material com prado fica dentro da 
sala de aula. Na nossa escola, desde 1985, temos uma sala 
ambiente de arte, de hist6ria, geografia, matematica, 
portugues, ciencia, laborat6rio de qufmica, ffsica, biologia, 
oficina de eletro-mecanica, computadores. Voces vao se 
surpreender ao saber que minha escola tem cerca de 40 a 50 
computadores, como resultado de uma batalha que a escola 
vem travando ao longo dos tempos. 

Brinco com a pessoal dizendo que a minha sala e a sala do 
despejo. Quem chega na minha sala fica pensando: sala de 
arte tinha de estar mais arrumada, mais bonitinha. Ela esta 
ate bonitinha. Eu pintei, com os meninos, as carteiras e 
mesas com cores diferentes. Tem paineis e tal, mas e a sala 
do despejo. Sobrou isopor da cantina? Manda para a sala de 
arte. Sobrou caixa de papelao? Manda para a sala de arte. 
Sobraram as coisas mais absurdas, ate uma geladeira 

estragada? Manda para a sala de arte. 
a grande desafio para n6s da escola e a tentativa de 
abranger as demais materias. Euma enorme dificuldade, 
porque a escola nao pensa nesta rela<;ao, privilegia apenas 
a lada 16gico, que tem uma carga de materias muito maior 
do que a nossa area, que e a holfstica. A gente vem 
tentando trabalhar de alguma forma, nesse sentido. Ecom 
algumas experiencias extras, muito baseado no que as 
meninos tem. Por exemplo, nao temos como trabalhar 
musica eu nao entendo nada de musica , entao trabalho 
com a gravador na sala de aula a tempo inteiro. Eles trazem 
discos, cds, fitas, e eu tambem trago, ate para saber 0 que 
estao ouvindo e dar alguma contribui<;ao do que penso. 

Durante as ferias, fizemos uma oficina de grafitagem na 
escola, por causa das picha<;6es. Dentro da escola, ha 
muita dificuldade para conseguir espa<;o e para conseguir '~ 
demonstrar que se a menino Ie, mas nao e capaz de 

~ 
interpretar, 0 que Ihe falta e a sentido da experiencia. '" '" Rubem Altis fala que a sentido da vida e um sentimento. Se " a. 

~ voce se desliga deste sentir, e muito diffcil conseguir < 
interpretar. a garoto consegue ler, decora para passar na '" "" '" 

experimentar, nao conseguira absorver nada. 
"is 
o
a. 

prova de ciencias, mas, se nao tiver uma vivencia, se nao '2 

.§ 

35 



If1rcnnd(.dCJ ~ ~l1Cd(.dO 

Creio que ninguem ensina nada a ninguem. As pessoa 
s6 aprendem porque quJrem. 0 que ee nao e uma verd'ade, 
~o tempo:v'~"" aprende, sim, com 0 grupo~ mas 

principalmente se qajser aprender alguma coisa. Nern tod.£. 
mundo gosta de·~teatro, de desenhar ou de tocarurrr 
instrume~ta(),co~C?se pode trabalhar com as pessoas 
pu,xar:--ffeterm I nadj...-€olsa? Se estamos trabalhando com 
geometria ~aula ae arte, busca-se urn outro sen~o ~~e nao 
seja 0 da;Ofllatemafica. E eu vou trabalhar, de alg'{m~ fbrma, 
coml2'Professor de matemAtica para poder juntar as ~oisas. 
Na minha aUI~Jtrabalha-se a geometria de uma fdtma !:pais 
ludica, e 0 mesmo acontece na aula de matemAti~6s 
estamos paf,tindo cada vez mais para jogos de matematica. 
Da mesrT)a forma, em portugu~s; se ficamos p~~esos a 
construc;:pes determinadas, sem nos atermos ao senti~o, nao 
conseguimos ir muito a frente. Os alunos da nossa esq51-a

~ . ;/ 

escre-:.em cartas para os alunos da escola mais pr6xisna. Na 
aula de arte, fazem 0 papel, e na de portugu~s, esaevem 
carti 0 fato de estarem se comunicando com algLem d; fulitj,GdS FI (Cd.$ e-. e..41J.cdc;.a
outr~ escola, esperarem uma resposta, fazem-nos ~scre~ 
com \uma letra melhor, pensarem e elaborar\.m Outra coisa importante e a questao da articulac;:ao da 
pensaroento, porque 0 aluno estA diante de alguma coisaqu u~ali'io-com--~tras instancias de criatividade. As 
o desafi~l'e,provoca. 

o tem-pQ. na escola e recortado, 0 indivfduo e 
esquartejado, fr~mentado em ciencias aqui, hist6ria ali, 
geografia la, portl}8uesacoIA, ea hora de brincar, queea hora 
da aula de artes.,E e posslvel fazer algumas liga~Oes. ~ancfG. 

comec;:amos a ~!u.er grafite, partimos de uma realidade ~ue 
tfnhamos: picra~oes para tudo quando e lado. ~nf~o, 
trocamos a picra~ao pelo grafite. 

*** 
Eu temo a fraseA arte como instrumento. As vezes, exist, 

uma visao nesJes trabalhos comunitArios de que a arte e urn 
o pretexto. Nao, a'arte euma Iinguagem significativa, ela e uma 
'~ leitura do mundo., uma apreensao da realidade. Nao quero 1l 
~ 

3'l dizer que a arte eLim Abre-te Sezamo. 0 artista que devolve 
'" acomunidade 0 seu,aprendizado tern de ser muito mais do~ 
c. 
iO que um artista, tem d~ ser educador, psic61ogo e saber 
~ trabalhar numa fronteira~ de conhecimentos. Conhecer 
'" 
~ 

religiao, porque existe urn <;pnjunto de manifesta~Oes-0 

'u'"
Jij religiosas, conhecer musica... t~Je,m da sua linguagem, 
~ 
c. conhecer um conjunto de outras lingu~ens. 
§ 
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o educado·""ettquaQ.to~.nte cultural, tem de se 
contextualizar, criar uma~[ede"'~ interior da comunidade, 
que passe pela familia, pela escola, pelos espac;:os formais e 
nao-formais. E preciso que a escola esteja, 0 tempo todo, 
dialogando com outros espac;:os. A escola e muito fechada. A 
escola se fechou no seu saber e praticamente nao abre espac;:o 
para a comunidade. Efundamental, hoje, abrir espac;:o para 
manifestac;:6es, nao 56 artfsticas mas da cidadan ia e culturais. 

S~ari-arcreEauc~p e de Cultura nao dialogam, mesmo 
nosmunicfpios, lado~1tdo. Nunca. 

Na M~stra de Arte~e~lizada em Sao Bernardo, houve um 
infcid"de articulac;:ao d ~ecretaria de Educac;:ao com a de 
CLltura. Mas e muit, iJiffcil; geralmente, existe muita 
·n~pmpreensao. Se a. en\e pensar 0 munidpio hoje, vamos 
t~r de...eensar em ~vidJ~es integradas. As polfticas publicas 
na"d pooem-s-er__ma~{ompartimentadas em departamentos: 
aqui ea Guttur-ara'Cfui e a saude etc. Nao tem uma cultura da 
educac;:ao do transporte? Nao tem aspectos educativos nas 

utras secretarias, do meio ambiente, por exemplo? Esta 
ompartimentac;:ao revela a compartimentac;:ao do 

c~nhecimento.Ee af que, de uma certa forma, se encontra a 
crise da escola. Porque 0 conhecimento no interior da escola 
e :um conhecimento fragmentario. A escola tem de se 
repensar e abrir uma interculturalidade com outras fontes de 
conhecimento. Hoje, na sociedade moderna, 
cpnhecimento nao esta mais na escola. Grac;:as a Deus! Esta 

um conjunto de outras informac;:6es. 

0 



As oficinas culturais faiem um atrativo, uma)fqma de 
conectar as pessoas muitt~ais rica do ~ue na eSF}a. ~ao 
quero negar 0 espac;:o un\v~{sal do ensmo, mas r~ ensmo 
universal, como ele se ~~u, e um en~ino, branco, 
ocidental, que nao rev~la a in~e~.ao d..a,etll!y~ moderna 
nem das tradicionais. E precise Se r.e~s.ar4'dimensaoda 
escola, no sentido da sua conexao com adiversidade cultural 
da sociedade. A sociedade se enriqueceu, ha processos 
identidarios extremamente profundos que a escola tem de 
beber, dos quais tem de se apropriar. Ela tem de ser uma 
escola negra, com a cultura das minorias, dos homossexuais, 
das mulheres, dos homens. Que ela se manifeste e beba 
dessa riqueza cultural que esta comec;:ando a explodir ease 
manifestar. A escola ficou para tras, esta e averdade. 

(; d inY/t.l.e....nCid de.-.SSdS Or iCind$ nd ~.LQ.i... 

Ora, um aluno poder se desinibp;'r)mportantfs~. 
Talvez falar em publico seja 0 . afor indicador do 
desenvolvimento humano. Um econo. ifta indiano, qu~,fala 
sobre os indicadores do desenvolvimentC!> humano, diz qu} 
participac;:ao da pessoa em publiCO\ \falar em publico, 
manifestar-se em publico - talvez seja 'Y~a das coisas mais 
diffceis de se alcanc;:ar. Esta comprovad,,~ue~ part d~ 
oficinas de arte, de teatro, musica etc., os aft:r~m 
mel hor em publ ico. Puxa, 0 que e isto? Isto e democratizar a 
diferenc;:a, 0 conhecimento. E manifestar a pr6pria 
singularidade, a pr6pria cultura. Pelo silencio, numa civiliza
c;:ao como a nossa, pouca coisa se constr6i. Na India, sim, 
mas aqui, nao. Falando com um indiano, ele me disse que a 
primeira forma de conhecimento e 0 silencio, a segunda, 0 

gesto, e a terceira, a palavra. Aqui eo inverso; instauramos 0 

mundo pela palavra, como ja diziam os gregos. Dar tambem 
a importancia da arte, pois ela nomeia as coisas. 

Hqje, a escola perdeu 0 seu luga~ ae" transmissora do 
saber. 50 que a grande maioria dos p.\fessores ainda nao 
consegui~ compreender isso. Assim 

j 

~mo a palavra 
cidadania rirou chavao, dizer que a escola e fprmadora do ser 
tambem vlroo lagar mais do que comum)Mas ela 56 vai 
conseguir s~f01madora do ser se abri~-se para a cultura das 
pessoas qu~ vem para 0 seu interior e para a cultura universal. . ~ 

Algumas exP.er~Qias muito interessantes, muito ricas, vem 
se desenvolvend<i>' no Brasil. Uma delas ea Escola Plural de -	 ..
Belo Horizonte. 0 espfrito da escola Plural e....que e precise 
tirar os contelJdos da centralidade da escola. Foi esta 
centralidade dbs conteudos que levou afragmenta~o, a essa 
loucura de 5o;minutos de aula para cada disciplina. asujeito, 
e nao 0 conteudo, deve passar a ser a centralidade da ~scola. 
Um dos canlinhos que a Plural vem buscando e trabalhar a 
partir de projetos trazidos pelos alunos. Eate uma forma dE;se 
constiturrem\projetos de vida. E esses projetos partem das 
tematicas que os alunos propoem; os conteudos vira 
instrumentos~lTodos os conteudos sao instrumentos para qu 
os alunos bU:'Jquem penetrar no mundo do conhecimento i 

orque ....o-aluno nega 0 conhecimento academico.,E 
i~dante que 0 aluno crie uma relac;:ao afetiva com 0 

~onhecimento; que este tenha um sentido na vida dele. 

'Cd -J~iUCdC-dU e 

A arte" e moeda, gera receitas. Nao podemos esquecer 
que urlJotrabalho continuado como 5e Essa Rua, que tem oito 
anos,ou 0 Afro Reggae que tem tres, daqui a pOll co produzira 
mert.nos que ja estarao trabalhando com cirs:o ha 8 anos, que o

'ejate decidiram, que querem ser artistas. Eles nao fazem 8	 G 
;z 
~ 

os de circo ou de musica para, depois, tornarem-se 
'" ~etalurgicos. Nao estamos prepa~Jndo um cara para 8

abalhar numa sociedade em que naq acreditamos mais. Ao ~ 
(l1esmo tempo que 0 aluno esta trabalhando a sua formac;:ao '" " holrstica como cidadao, como ator spcial, esta vislumbrando 'v'"

ma possibilidade de trabalho. Trabalhar com arte no Brasil e ~ 

~ 
.§ 
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uma mil itancia de tempo integral. Existem dois exemplos 
extremos, talvez ainda uma dicotomia, um conflito entre 0 

c1assico e 0 popular, e entre 0 ensino branco e 0 ensino 
negro. Se fosse evidente, seria facil de combater, mas a 
questao e mais sutil. Porque 0 que esta na mfdia e0 pagode, 0 

axe, justamente essa criolice, e af, 0 inimigo fica invisfvel. Eu 
citaria exemplos bastante extremos, del icados ate, por 
conhecer as duas realidades razoavelmente. Os Racionais 
MC venderam um milhao de c6pias do seu CD, sem nunca 
ter passado pela industria. 0 Caetano Veloso s6 vendeu 1 
milhao de c6pias agora, depois de anos de carreira. Cinco 
Racionais MC quebram a industria fonografica. Se 
aparecessem cinco grupos com essa disposic;:ao, os caras iam 
estar pedindo socorro. 0 Lobao encomendou uma pesquisa 
e chegou a seguinte conclusao: 30 mil discos independentes 
vendidos pagam quatro vezes mais do que um disco de aura 
feito por uma gravadora. 0 Lobao veiculou seu ultimo 
trabalho pela Internet, radios comunitarias, bancas de jornal, 
camisetas e outras alternativas de divulgac;:ao. Se vem uma 
mare de artistas a copiar 0 Lobao, vai provocar um grande 
inc6modo no sistema, principal mente se a gente pensar que 
90% da mao-de-obra artfstica, das cabec;:as criativas desse 
pafs, estao fora da industria, das gravadoras, da televisao e do 
cinema. En6s, que estamos trabalhando com essa molecada, 
sabemos que eles fazem parte desses 90% que estao fora e 
que provavelmente estarao fora para sempre. Nesse processo 
educativo, ou a gente comec;:a a trabalhar para quebrar essa 
estrutura, ou esta preparando os alunos para ter esperanc;:a de 
que uma grande gravadora va bater na sua porta Ihe 
oferecendo um contrato. Mas assim estaremos esvaziando, 
na minha opiniao, todo um levante que poderia acontecer. ,~ 

~ 
;E 
~ *** 
~ 

Q. 
~ 

Hoje, a gente vive a questao do mercado, da 
if: 
:z	 comunica~ao, da midia, totalmente tomados por urna 

" 
~ 

~	 
determinada estetica que nao e muito a nossa, mas que as 
pessoas gostam de ver. Nao sei ate que ponto se pode medir 0~ 

!: 
Q. 
o	 que e uma imposic;:ao do sistema e 0 que e uma percepc;:ao do 

sistema do desejo da maioria da pessoas. Ainda nao 
consigo definir c1aramente, e discordo que seja uma 
imposic;:ao, que os que forem educados com boa musica, boa 
literatura, nao vao cair nessa esparrela. Nao sei se isso e 
verdade. Eimportante a existencia de um grupo de pagode que 
faz sucesso no Brasil inteiro e ate no exterior, como 0 

Negritude, que tenha um Netinho, que tenha a coragem de 
chegar no programa do Gugu, do Faustao, e posar ate de 
chato, porque, alem de cantar, ele sempre faz questao de 
falar, afirmar as questoes da rac;:a negra. Eimportante ocupar 
espac;:os da mfdia que atinge 0 pafs inteiro. 

o	 Iu'~dr dd drty 
Uma coisa que as vezes me assusta e ouvir as pessoas 

dizerem que trabalham com arte, com linguagens artfsticas, 
quando me parece que deviam dizer que trabalham com 
tecnicas artlsticas. No futuro, deverfamos pensar um pouco 
sobre 0 que e arte e a sua dimensao. A preocupac;:ao pratica de 
ensinar esta sendo muito mais a de passar tecnicas do que 0 

espfrito da arte. A arte em si tem uma func;:ao social. N6s 
falamos de circo social porque trabalhamos com meninos de 
rua, de favela. Como a arte e vista, vivida, que tipo de func;:ao 
social eta exerce? Porque a gente sabe que tambem existe 0 usa 
da arte para alienar. Como educar novos artistas para que 
ten ham uma visao social da arte mesmo quando, depois, 
venham ou nao a trabal har na favela? 

*** 
A arte e a expressao da beleza, da estetica. Otavio Paz diz 

sobre a poesia: a arte revela um mundo e cria outro. A partir 
desse momenta ela ja e social. Ou quando Anelindo Vaz 
Coelho fala que a arte e problematizadora do real, mas tambem 
criadora de imaginarios. Nesse sentido, a arte e social, mas 
deve-se tambem questionar esse conceito. Nao se trata de uma 
art!:! qu~ ~rnpobr~c;:a sua estetica. Eu nao vou fazer urn poema 
para a rebeliao, eu YOU fazer um poema sobre a condic;:ao 
humana, que nao e s6 a rebeliao, eo sonho, a utopia, 0 ser, 0 

estar, a loucura, a morte etc. Entao qual e 0 lugar da arte? 
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Circa 1)rd~;,l 

Euma ausencia muito grande, a daAlice Viveiro de Castro, que 
conhece profundamente este assunto e 0 tem estudado, 
dedicando-se por amar e paixao ao levantamento da historia 
do circo no Brasil, suas trupes, seus grupos, seus empresarios... 
Eu me sinto sem cacife para substitul-la nesta mesa, 
principal mente porque fui pego de surpresa. 
A historia recente e a que mais gosto de cantar. Come~a mais 
ou menos em 1982, cam 0 fenomeno do surgimento das 
escalas de circo no mundo, quando sao fundadas a Escala 
Nacional da Fran~a, a Escola Nacional do Rio e a Escala 
Picadeiro de Sao Paulo. Isso, apesar de a Academia Piolin, em 
Sao Paulo, ja existir desde 1997. Essa historia ainda nao tem 20 
anos, e pode se dizer que grande parte da responsabilidade da 
inova~ao que 0 circa vem tendo como linguagem e das escalas 
de circo. Porque, a partir delas, 0 circo deixou de ser 
conhecimento exclusivo das familias circenses. 
o circo tem varios aspectos: e ao mesmo tempo tecnica, 
arquitetura, um canceito de casa e familia. Entao quando se 
fala de circo, fala-se de todo um universo. Nao eso 0 artista que 
faz circo, 0 cara que monta a lona tambem faz circo, a 
cozinheira e a costureira tambem fazem circo, pois vivem na e 
em fun~ao da fam iI ia do circo. 
Na medida em que as escolas de circo se abrem, e passam a 
receber pessoas de outras classes e culturas, bailarinos, 
musicos, atores, a cena circense se transfarma. A arquitetura 
circense sofre transforma~oes tambem, na medida em que fica 
muito caro ter e manter uma lona. E novas estruturas, como 
galpoes, come~am a ser utilizadas. A diferen~a do circo 
tradicional para 0 contemporaneo e a ausencia de grandes 
empresarios que investem em grandes estruturas. 0 circo 
contemporaneo se caracteriza por trupes de cinco a dez, 
quinze pessoas, no maximo, sem lona, caminhoes, carros, que 
e muito caro, mesmo na Fran~a. 

Um outro dado que vem nesse bojo eo que se chama "Circa 
Social", que eu fa~o questao de colocar entre aspas. Por toda a 
complexidade que essa questao envolve, enquanto nao estiver 
sistematizada, e importante colocar essas aspas. 
No Brasil, nao sei por que, por quais motivos espedficas, 0 

Circa Social vai ganhar uma for~a muito grande. Nao sei se 
pela capoeira e 0 seu potencial acrobMica, se pela tendencia a 
espetacularidade que 0 brasileiro tem ... 0 circo feito por essa 
rapaziada de favela, de rua, que tem uma musicalidade, uma 
visao de mundo, de festa, muito espedfica, criado ao longo 
dos tempos, vai gerar uma nova cena circense. Ainda nao 
fizemos nosso circo com frevo, maracatu, bumba-meu-boi, 
com grandes orquestras de berimbau, de couro. Mas vai 

chegar uma hara, e vale a pena trabalhar para isso, em que essa 
gera~ao que hoje esta come~ando a assimilar a tecnica circense 
podera trazer uma contribui~ao estetica. 
Quero enfocar Benjamim de Oliveira como um slmbolo, um 

Icone. Benjamim de Oliveira foi 0 primeiro palha~o negro do 
Brasil; alguns mais ufanistas dizem que, do mundo. Filho de 
uma escrava do interior de Minas, ele fugiu com 0 circo 
ainda pequeno. 
Benjamim e conhecido camo precursor do circo-teatro no 
Brasil. No momento em que a gripe espanhola, uma peste 
muito forte, tornou-se uma amea~a aos circos que circulavam 
no Brasil, Benjamim de Oliveira, que era acrobata, autor, ator, 
diretor, trapezista, musica e um grande palha~o, tem uma feliz 
ideia, que e a de trazer teatro para dentro do circa. 
o circo-teatro funcionava em pavilhoes. A primeira parte do 
espetaculo era de variedades circenses acrobacia, malabares, 
equilibrio, etc. e a segunda parte, farsas, camedias ligeiras, 
melodramas, feitos pelos proprios artistas circenses. Isso 
garantiu uma sobrevida aos circos como forma de espetc3culo, 
ate os anos 1970, quando vai ser avassaladoramente e 
gradativamente destruldo pelo poder da televisao. 
Cem anos depois, 0 teatro tambem sofre uma crise muito 
semelhante, uma crise de identidade, publico, linguagem e, 
curiosamente, come~a a trazer 0 circo para a cena teatral como 
uma maneira de se revitalizar. Ecomo se, cem anos depois, 0 

movimento fizesse a cantramao. E 0 Benjamim vai ser 
referencia para a grande escola de comicidade do Brasil que 
come~a ali na Pra~a Tiradentes, no Rio de Janeiro. Vai 
influenciar Grande Otelo, Oscar ito, toda uma gera~ao de 
comicos e uma linguagem de espetc3culo de cabare que ira 
desaguar na propria chanchada do cinema brasileiro. Aquele 
tipo de comicidade cantada, os shows de variedades. 
Sempre que posso, que 0 Teatro de Anonimo pode, procuramos 
mencionar 0 Benjamim de Oliveira. Porque a situa~ao dele era 
completamente adversa. Para se manter vivo, sobreviver, 
dentro daquilo que sabia fazer, num momenta em que a gripe 
espanhola tinha dizimado quase tudo, ele tem a saca~ao de 
trazer 0 teatro para dentro do circa. Benjamim de Oliveira tinha 
de ser resgatado, colocado como um Icone do Circa Social. Por 
ser negro, por ter sido escravo, por ter acumulado tantas 
habilidades, par ter influenciado toda uma gera~ao de artistas e 
uma estetica brasileira de espetaculo. Entao, termino sugerindo 

~ 

que em todo material que for publicado sobre 0 circo brasileiro, 
.~ 
~ 

seja destacada a historia de Benjamim de Oliveira. Porque tudo .Xi 

o que se canhecer da historia desse negao e sobre tudo 0 que ele ~ 

fez pela arte, pelo circo, para as novas gera~oes e vantajoso. o 
U 
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V~rof1icd ~mdoKL 
Pesquisadora e Escritora 

o circo moderno nasceu na Inglaterra por volta de 1770, na 
Inglaterra, quando Philip Astley descobriu que, se galopasse 
em drculos, de pe, sobre as ancas do cavalo, 0 seu equilfbrio 
seria beneficiado pela lei da centrffuga - ate entao, 0 

adestramento de cavalos ocorria em areas retangulares. 
Assim, Astley criou 0 picadeiro. Ele tambem ampliou 0 

drculo de suas apresentar;6es, antes restritas aos quarteis e 
castelos, ao se instalar num terreno onde 0 publico entrava 
mediante 0 pagamento do ingresso. E fez mais: convidou os 
saltimbancos, que se apresentavam nas prar;as e feiras, para 
participarem do espetaculo. Costumo dizer que Astley se 
aproximou dos saltimbancos por estar de olho no grosso da 
bilheteria. Afinal, os artistas eqUestres gozavam de grande 
prestfgio com a aristocracia, enquanto os saltimbancos eram 
prestigiados pelo povo. 

Com a mobilidade peculiar dos saltimbancos, 0 novo genero 
de espetaculo, rapidamente, se espalhou pelo mundo. No 
Brasil, chegou nas primeiras decadas do seculo XIX. E a 
tradir;ao circense afirma que 0 Circo Bragazzio foi 0 

primeiro a circu lar pelo pafs, no ana de 1831. 

o circo brasileiro foi formado por famflias que chegaram ao 
Brasil °integrando grandes companhias e que por aqui 
ficaram, deixando 0 circo grande seguir 0 seu caminho. 
5em a mesma condir;ao econ6mica que os circos 
internacionais - 0 norte-americano, por exemplo, 
apresentava 0 Maior Espetaculo da Terra: tres picadeiros 
funcionando simultaneamente, circundados por uma pista 0 

circo brasileiro, geralmente formado por uma famflia, sem 
feras e tambem sem cavalinhos, apesar do nome, inventou 0 

circo-teatro. Na primeira parte do espetaculo, numeros de 
pista acrobacia, malabarismo, trapezio, palhar;o, etc. e, na 
segunda, teatro. No infcio era 0 gesto, a pantomima. A 
pantomima nao era novidade para os circos norte
americanos nem para os europeus. 56 que na nossa 
pantomima, ap6s 0 gesto, sucedeu-se 0 verbo. E 0 circo
teatro passou a ser falado muito antes do que 0 cinema. E isso 
56 foi possfvel devido ao tamanho pequeno das nossas lonas. 

e Enquanto as circos internacionais abrigavam 10, 15,25 mil 
:§ pessoas, impossibilitando 0 usa da falla, os circos brasil'eiros ":Q 
a; tinham, no maximo 2 mil espectadores. Digo sempre que 
§ 
u PhilipAstley, que em vida chegou a ser presQ por permitir 
o 

que seus artistas falassem em cena, privilegio na epoca dos 
artistas do teatro, teria comemorado a far;anha brasileira com 
fogos de artiffcios. 

Os modernistas paulistas, na decada de 1920, antenaram a 
revolur;ao que estava ocorrendo nos picadeiros brasileiros e 
nos deixaram alguns textos bastante esclarecedores sobre a 
dramaturgia do circo brasileiro. 

Quero apresentar para voces um trecho das cr6nicas de 
Terencio Martins, pseud6nimo de Van de Almeida Prado, 
Circo de Cavalinhos, de 1929 : 

Cerlo literalo Jrands escrezleu que 0 circo tem al",a. 
RealnJftJte, e extraordinorio que ninguem antes dele 
tenha se J.embrado de quanta e.rta alma eintensa e 
expressitla. Entre/anto, 0 espetdculo qtle Id na 
Europa, inspiroll a reflexao 00 franch e menos 
interessante do qJle os nOSS05 do lIICSnl{) genero. as de 
limagrande capilalcomo Paris, poreXClltplfJ, Ihn de ser 
por Jorras banais. E dificil explicar a causa, serel 
taillez provmimte de muita I,,~ pOlteiro e lontas 
outras (O;SOS que gelam 0 espectadIJr? Falta o/~gnaJ a 
assls/incia nlio esM d von/ode, pance 0 apaixonado de 
&ssifli que d"rante a temporada llrica eobrigl1do 11 

otwi-Io no Municipal de casaca epeitilho et1gomado. 0 
mesmo acontece com 0 espetdculo de cavalinhos que 
pode ser bom,jusfalJ1C11le quando nao chega apossuir 
esse I"xo dispensat1el e racete. Dei-.re entao jato 
inleressal1!issiIJJO, npessoal do circo Imla apoder do 
comicidade de toda tmpe mnediar a Jalta dos 
cavalinhos. 0 dispendio de imagifJarao ftito pela 
empresapara alegrar 0pliblico edelJeras 110M/If!, digno 
de 1I1e/bor sorte. veio daE, grande parte, 0 usn de 
enfrcmczes a serl)ir de pratos de resistblcitt flO 
prograflJa do dia. Es,re cosltlme if/JerJ/odal dos circos 
baratos deu azo 00 aparecil1Jento de representofoes 
excclenles, strpedores as de nJldlo teairo cOlnicojan/oso 
eflO en/anto muito inferiorelfJ espotltaneidade egra;a. 
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Mas, nao se pode falar em circo-teatro sem evocar aquele que,
 
com 0 passar do tempo, se tornou sua locomotiva: 0 drama.
 
Como os circos foram a (mica visao de arte, durante quase um
 
seculo, para a maioria da populac;:ao brasileira, especialmente
 
a do interior, acredito que os dramas surgiram para que 0
 

povo, alem do riso, gozasse outro descarrego: 0 pranto.
 
Chorava-se rios de lagrimas nos dramalhoes do circo-teatro.
 

Arrelia diz que, se essas pec;:as fossem encenadas da mesma
 
forma que antigamente, em vez de chorar, 0 publico rolaria
 
de rir. Eu observo que a maioria da reencenac;:oes desses
 
dramas nao resistem ao impulso de se transformarem numa
 
caricatura de si mesmas. 0 que me chama a atenc;:ao, mais que
 
as deficiencias, exibidas e ressaltadas, da pec;:a, e a nossa
 
quase incapacidade de com preen sao de um perfodo tao
 
recente da nossa hist6ria. Parece que nos envergonhamos do
 
que fomos. Eeste pensamento nao se restringe ao teatro, esta
 
presente tambem na hist6ria das artes. Mesmo os historia

dores do teatro brasileiro mais renomados omitem de seus
 
estudos 0 circo-teatro, 0 maior teatro popular que 0 pars teve.
 

Continuando, com 0 circo-teatro, as companhias, em vez de
 
um espetaculo, passaram a ter varios, um repert6rio, 0 que
 
proporcionou maior estabilidade para os circos fixos,
 
chamados de pavilh6es, e temporadas mais longas para
 
os ambulantes.
 
Estou aqui com uma lista de pec;:as encenadas pelo Circo
 
Nerino que somam mais de cinqUenta. Esse repert6rio
 
permitiu que 0 Nerino permanecesse por seis meses numa
 
mesma prac;:a, a prac;:a Dom Sebastiao, em Fortaleza, em
 
1945. Detalhe: com a casa sempre cheia.
 

Epreciso destacar tambem os dramas sacros, encenac;:oes dp
 
vida de santos e santas da igreja cat6lica, e 0 sucesso que
 
faziam. Um senhor que entrevistei, ao falar sobre essas
 
encenac;:oes, me explicou oseguinte:
 
- 0 brasileiro era muito carola. Falava em santo, ele estava la.
 
Sendo assim, adivinhem qual foi 0 maior sucesso do
 
circo-teatro?
 
Aquela representac;:ao que conta a vida de Jesus Cristo, e claro.
 
o Martyr do Calvario, de Eduardo Garrido, conhecido 
tambem como A Paixao de Cristo. 
Nao podemos esquecer que a vida de Cristo ate hoje e 

encenada num teatro ao ar livre em Pernambuco, e para uma 
grande plateia. 
Mas para compreendermos melhor a paixao do brasi leiro pela 
vida de Cristo, YOU ler um artigo publicado em abril de 1926 
no Boletim da Federac;:ao Circense: 

A tradifao que esta sendo conspurcada:
 
a vida de Cristo representada ate em
 
Circo de Cavalinhos.
 

Sob esse tftulo espalhafatoso, 0 brilhante
 
vespertino A Gazeta , em sua edic;:ao de 10 de abril
 
ultimo, estampa um artigo em que seu autor, 0 Sr.
 
Benedito Ribeiro, diz cobras e lagartos a prop6sito
 
da extraordinaria af1u~ncia que durante a Semana
 
Santa desse ano tiveram os teatros e circos dessa
 
capital, atrarda pelas representac;:6es do conhecido
 
drama sacro 0 Martir do Calvario. Extremamente
 
irritado pelo fato de ficarem as igrejas quase
 
desertas naqueles dias consagrados as
 
omemorac;:6es tao solenes, sua senhoria perde as
 

estribeiras e, fazendo uma lamentavel confusao
 
entre catolicismo e cristianismo, comec;:a
 
afirmando que justamente e entre os povos
 
cat61icos e cristaos que a sagrada tradi\ao esta
 
endo menosprezada, porque os devotos, cat6licos
 

e cristaos, abandonando as igrejas as moscas,
 
preferem assistir as representac;:6es do bela drama
 
de Eduardo Garrido em Revistas, Vaudevilles e, oh,
 
coisa inominavel, ate nos circos de cavalinhos,
 

nde as divinas figuras de Cristo e da Virgem sao
 
feitas par artistas c6micos e raparigas jeitosas.
 

Ha dois anos, na Sexta-Feira Santa, fui assistir a uma 
representac;:ao de 0 Martir do Calvario num circa da peri feria 
de Sao Paulo. No caminho, vi as igrejas lotadas e, quando 
cheguei ao circa, 0 encontrei vazio. Pensei com meus botoes: 
"0 teatro e 0 circo recuaram!". 

e 
~ Essa estrutura familiar, chamada tambem de circo-famflia, se £ 

manteve ate 0 final da decada de 1950 e inrcio da de 1960, ~ 
uquando os c1as circenses, principalmente os que tinham uma o 
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condic;:ao econ6mica me/hor, afastaram seus descendentes do 
circo e os encaminharam as escolas formais para aprender 
uma outra profissao, interrompendo assim, a tradic;:ao familiar. 
o espetaculo tambem se transformou: deixou de apresentar a 
segunda parte, 0 teatro, mantendo apenas a primeira, 0 circo. 
o circa teve de se transformar porque 0 mundo transformava
se radical e vertiginosamente. Os terrenos, onde os circos de 
cavalinhos armavam suas lonas e suas ilus6es, sao ocupados 
pelo circo da construc;:ao civil. Os mais pobres, assim 
como 0 circo, sao empurrados para a periferia das grandes 
cidades que nao param de crescer. 0 trabalhador passa horas 
do seu dia no transporte que 0 leva de casa ao trabalho e vice
versa, nao tem mais tempo para ir ao circo, muito menDs para 
assistir a um espetaculo de tres horas. Mesmo porque, ele ja 
comec;:a a saciar sua fome de fantasia com as novel as 
da televisao. 

E ai, 0 circo, literalmente, pegou fogo. Ediffcil tocar nesse 
assunto, nesse tabu, mas, como acho importante, tocarei. 
Foi num domingo, 17 de dezembro de 1961, em Niter6i (RJ), 
que um circo, em pleno espetaculo de matine, com a casa 
cheia, pegou fogo. A cobertura incendiou-se e caiu sobre a 
plateia, a maioria crianc;:as. 
Morreram 450 pessoas e muitas ficaram feridas. A tragedia 
comoveu todo 0 pais. Em represalia, sete dias depois, no dia 
do Natal, Piolin recebeu ordem de despejo do terreno que 
ocupava ha mais de dez anos. Nao estou a falar desse 
acidente por morbidez, mas para fazer entrar em cena 0 

profeta Gentileza: 

DIZ que 0 mundo ia sc acabar 
Pais a muneo se acabou 
A dcrrota de wn circa qUe1mado em r 
e() mundo rt:prt.:sentado 
Porgue a mundo c redondo e 0 utco C 

' 
arredondado 

segaJo 
e 

profeta do lado de hi pass~ 
:'!! Para consolar as irm~os qt'" § 
o dcsconsolados 
o 

Por esse moti\'O entao, Gentllez 

Tradicionalmente os profetas surgem para denunciar 0 

colapso de uma sociedade e sugerir alternativas. Gentileza 
relacionava 0 incendio do circo em Niter6i com 0 fim do 
mundo, com a derrocada de um mundo em crise que deveria 
dar lugar aoutro. 

Leonardo Boff diz que 0 Brasil deveria escutar melhor 
Gentileza, pois 0 mistico do Rio ergLieu uma ponte entre 0 

povo e a academia. Lanc;:ou nas ruas uma reflexao que ja ha 
um bom tempo campeia pelas universidades, 0 homem 
contemporaneo esta em crise? Qual a saida? 
Gentileza nao soube apenas perceber 0 colapso do mundo 
moderno como tambem traduzi-Io de maneira simples e 
confronta-Io com uma alternativa melhor. De certo modo 
popularizou 0 pensamento de Pascal, 0 fil6sofo frances que 
viveu entre 1623 e 1662, e defendia que 0 conhecimento se 
estrutura sobre dois princfpios: 0 de geometria eo de finura. 
o primeiro advem da razao e de. tudo que 0 rodeia; ooutro 
deriva do cora~ao e abarca 0 inefavel, 0 moral, 0 emotivo e 0 

religioso. Sob a 6tica de Pascal, 0 triunfo do principio 
geometrico caracteriza a modernidade. Intuitivamente um 
pequeno empresario do suburbio carioca captou que 0 

problema fundamental no mundo e a falta de finura, de 
gratuidade, de simpatia, de enternecimento diante das 
pessoas e da natureza. Enviado por Deus se tornou profeta 
para denunciar a crise e combate-Ia com uma boa nova: 0 da 
gentileza. Leonardo Boff tambem diz que ha muitos pontos 
em comuns entre Gentileza e Sao Francisco, pois os dois 
abandonaram tudo p-ara seguir um chamamento e acabaram 
passando por loucos. 

A morte de Pa,o alegre deus dos rebanhos, adorado cpmo 
deus, mas nao imortal, e descrito por Plutarco como simbolo 
da decadencia do Imperio Romano e advento de uma nova era. 
o comandante de um navio que, subitamente, imobiliza-se 
nas aguas geladas do mar, eencarregado por uma poderosa 
voz, provinda do ceu, de, tao logo chegar acosta do seu pais, 
anunciar: Pa esta morto. 
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A embarca<;ao prossegue em seu caminho. Em cada porto 
que para, 0 comandante, incapaz de guardar seu segredo ate 
chegar apcitria, com voz comovida espalha a triste notfcia: 0 

grande Pa esta morto. 
A ma-nova espalha-se pelas ruas, pelas aldeias, pelos 
campos, pela colinas. Os pastores abandonam as rebanhos a 
pr6pria sorte e poem-se a lamentar. Nao perderam apenas 
um companheiro que ocasionalmente as visitava, 
divertindo-os com sua musica e suas hist6rias engra<;adas. 
Perderam tambem um protetor. 
Os animais, cdmo que percebendo a angustia de seus amos, 
deixam as pastagens e reunem-se em torno dos pastores para 
com eles chorarem a mesma dor, 0 mesmo abandono. 
Nos campos, os lavradores interrompem 0 trabalho e, 
pensativos, seguem para suas cabanas. A fecundidade da 
terra esta amea<;ada. A abundancia das colheitas talvez 
acabe. 0 grande Pa estava morto! 

Gentileza nao 56 nos anunciou 0 fim de uma era, como nos 
propos um caminho para recriar a vida: 0 da genti leza. Resta 
a n6s, inventar um novo mundo e um circo novo. Porque 
afinal 0 mundo e redondo e 0 circo e arredondado. 

Eu quero testemunhar, porque vivi, estudei na primeifa 
escola de circo do Brasil, a Academia Pial in de Artes 
Circenses, 0 quanta os circenses lutaram para implantar as 
primeiras escolas de circo no Brasil. No meu romance, 0 
Fantasma do Circo, tem uma cena, que real mente aconteceu 
e que foi registrada por um jornal paulista, em que 
Chicharrao fala 0 seguinte para 0 Piolin: 
•	 Se voce encontrar 0 Arrelia, fala para ele abrir logo essa 

Escola de Circo que eu to doido para ensi nar 0 que aprendi. 
Mas diga a ele para se apressar porque nao nos resta tanto 
tempo assim. 

E real mente nao tinham. Quando foi fundada a primeira 
escola de circo no Brasil, Piolin ja havia morrido 
Chicharrao ja nao tinha mais condi<;oes de ensinar 0 que 
havia aprendido. 
Emu.ito importante que n6s, que a nova gera~ao circense 
tenha consciencia de que nao somos filhos de proveta. 
Reverenciemos os nossos antepassados! Eles sao dignos da 
nossa admira<;ao, eles atravessaram mares, enfrentaram 
secas e enchentes de rios temperamentais, nao para matar, 

roubar, escravizar, mas simplesmente para levar diversao e 
arte para toda parte. 

Mas este e um lado da hist6ria. 0 circo, antes de ser um 
espetaculo, e uma forma de expressao do ser humano. 
Quando os europeus chegaram com 0 seu circo de 
cavalinhos, 0 Brasil ja tinha asua forma, a que iria expressar
se por intermedio do circo. Enotario, por exemplo, 0 talento 
acrobatico do brasi leiro. 0 tema ebastante polem ico e, devo 
confessar, nao sei explica-Io. Talvez pessoas muito mais 
sabidas do que eu consigam. De onde vem esse talento? Da 
capoeira? Das brincadeiras dos curum ins? 
Em 1925, no mesmo Boletim Circense, Raul Olimecha 
escreveu 0 seguinte artigo: 

que se da com relativa facilidade um salla 
mar· I na zona do norte, principalmente na 
hlnlJa pelo Equador? 

10 que a Terra possue duas grandes 
em sentldos diametralmente opostos: 

PI.dO e repulsao Nada sai do nosso planeta 
ao por um deslocamento dessa lei universal 

a linha equatorial, a for<;a de repulsao exerce 
a poderosa influencia, de modo que a 
dor, com um pequeno impulso, sobe 

ente num saito mortal a boa altura, 
pondo-se entre as duas for<;as contrarias, 

~ flaO se ve ra para os lados da 70na sulina 
lt~ nao se tem a influencia da Iinha 
dtorial, predominando par isso a forc;a de 

3\;aO da terra. Cremos que e devino a esse 
ren6meno que a gurizada do norte salta com 
extrema perfcia e agilidade, fazendo por vezes, 
variedades de saito que levariam aestupefac;ao 
alguns dos nossos melhores saltadores que 
ainda nao tiveram 0 ensejo de ronheccr as 
nCclntadoras plagas do norte. 

Eimposslvel falar do circa sem evocar os an6nimos, porque e 
~ 
.0;ate agora 56 me referi ao circo oficial. Por isso, quero falar do 
~ 

amarra-cachorro, tambem conhecido como mata-cachorro, al

@ 
casaca de ferro, charuto, caga-sebo, que aprendeu a arte U 

o 
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venda a artista oficial se apresentando, enquanto enrolava 
um tapete, espiava um trapezia, amarrava a cachorro, que 
criou cenas que ate hoje estao presentes no nosso 
incansciente, camo a cortejo em que a palha~o, montado de 
tras pra frente num jegue perguntava para as moleques que a 
acompanhavam: 
• Hoje tem espetaculo? 
• Tem sim senhor! Respondiam, em cora, as moleques. 
Quem fazia esse cortejo nos grandes circos era a amarra-ca
chorro, nao a palha~o oficial. 56 no pequeno circa, a palha~o 

oficial se prestava a esse papel. Na verdade, no pequeno, a 
palha~o fazia de tudo, inclusive, amarrar a cachorro. 

Outra cria~ao original dessa aristocracia do circa brasileiro 
foi a palha~o-cantor- violonista. Esse tipo de palha~o, como 
Dudu das Neves, Benjamim de Oliveira, nao existiu em outro 
lugar do mundo. Sabre eles, a Arrelia diz: 
• Eram as chuchus, as queridinhos do povo. 

Em homenagem ao artista an6nimo do circa, e para terminar 
essa fala, YOU ler trechos da entrevista que fiz com Jose 
Gomes de Souza, a palha~o Trepinha, que fara parte do livro 
Circa Nerino uma Odisseia Brasileira, que estou preparando 
em parceria com Roger Avanzi, a palha~o Picolino. 

u nasci em 14 de outubro de 1928, na cidade de 
Bonito de Santa Fe, estado da Parroba, &onteira 
com 0 Ceara. Nao me !embro bem a data., acho que 
foi em 1943 que vi 0 Circa Nerino em Cajazeiras. 
Eu gostei tanto que fugi de casa e fui bater no circo. 

- E quem recebeu 0 senbor? 
- Crtetan. 
- E e1e 0 ace.itou? 

- Ace.itou, naque1a epoca nao cinha esse neg6cio 
de menor. Ele me perguntou: ''Menino, 0 que 
voce veio fazer aqui?". Eu disse que gostei do 
circo e tal, que quem ficar pot aqui. E aI fique.i 

~ 
por I.a. Ia busalr capim para o~ animais, ia 

i! 
'rJ buscar agua, enchia aque1es tanques para os 
a; animais e tal. E fiquei por ali, almOt;ava, jantava 
~ u por ali. Quando 0 circo viaion, fui junto. 
o 

o Circo Nerino era uma atrac;ao por si s6. 
Estava sempre lotado, muiu concorrencia, 
muita coisa. Nao rinha esse negocio do cara 
beber, nao tinha aquela do cara faltar ao 
especiculo, porque 0 circo era uma atrac;ao e 
todo mundo queria estar la. 
o especiculo estava marcado para as 19h. 
Entio, quando Fosse 18b15min, tinha que estar 
tudo arrumado rul barraca. 0 pa.l.hac;o ja tinha 
pintado 0 rosto, os artistas ja estavam crajados, e 
o diretor de cena checava os camarins. Bacia a 
primeira chamada, a segunda, quando baria a 
terceira, a banda de musica tocava aque1e galope 
bonito, apagavam-se as luzes e comec;ava 0 

especiculo. 
Eu acho que naquela epoca 0 circo era wna 
caserna, caserna que eu diga e policia. 
- Quartel? 
- Exatamente, quarteL De manhizinha todos 
iam ensaiar. 
- Eo senbor parlicipava do cnsaio? 

ao, ficava olhando. Eu tinha minha eupa! 
Lavava os animais, enchia as latas d'agua... Nao 
era so eu, rinha mais gente. N6s dcixavamo 
tudo pronto, levancivamos mwto cedo. 
- E quem comandava 0 grupo? 

ao me lembro porque sempre rive a homa de 
falar com 0 Sr. Gaetan. Ele olhava mnito por 
mim porque eu era uma crianc;a: "Danado, esse 
meninol" Ele costumava dizeL E eu era danado 
mesmol Ele ate ji me mandava olbar os ourros, 

mais preguic;osos, 0 mais roce.iro. 
Eu ja gostava de circo e. como sempre fui mnito 

alivo, comecei a olbar os palhac;os. Ficava sempre 
observando. Eu era muito curioso e esperto 
muitO esperto. E fui aprendendo aquelas coisas de 
palhac;o. Quando os arcistas paravam de trabalhar, 
en ia fazer brincadeiras no picadeiro. Eles nam a 
vontade: ''Este garoto leva jeito!". Entio, des me 
puseram no plCadeiro. Como coadiuvante. 03:0 
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oficial. Desarmava urn trapezio, enrolava 
urn tapete. 

Picolino era sua excclencia. Era s6 falar 
Plcolino e pronto: 0 circo vinha abaixo. Ele 
entrava e eu fkava olhando 0 estilo dele. 

Hoje, ou<;o falar de Escolas de Palha<;o e 
tal. Mas escola para mim nao e wna pessoa 
cxplicar como e, e~coJa para mim evoce ver 
a palha<;o trabalhar. Eu acho que essa e a 
melhor escola. Aprenru rnuita coisa corn 0 

Picolioo, s6 olhando, porque eu nunca 
trabalhei com ele. Num circa como aquclc, 
urn artista para cnttar no picadeiro como 

fiCla.l precisava teI muito gabarito. A 
enhoca sabe que UIl1 circa como esse tinha 

a primeiro, 0 segundo, 0 terceir 
5ecretario... Para gente chegar no prirneiro 
tinha que rolar muito. Tinha tambern a 
diretOr aniscico, a diretor-geral Ollia, a 
enhora sabe que eu passei dois anos e 

quatro meses no Nerino e s6 tive que falar 
corn 0 dono duas vezes? 

u sal do Nerino quandu achei wn 
contrato nwn outro circa como artista. Ja 
sal artista profissional c, par ter trabalhado 
no Ncnno, valia tres vezes mais. Para 
chamar aten<;ao, eu era anunciado: "0 
artista que veio do Circo Nerino, 0 Grande 

irco I:ntern.acionall". 
Ave Maria! Ave Marial Eu muita5 vczcs fuj 

aplaudido s6 par causa russo. Imagine, la eu 
nem era artista, eu era apenas urn cara. 
Agora, toda vida eu fill lOteligente, esperto. 

u olhava tudo, rudo. E 0 que 0 artista fazia 
no trapezia, depois eu ia fazer. 

e 
.~"...-..->-........
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Artsre...,du,Cdc;,dO 

Sou educadora, trabalho com 0 circo social na perspectiva do 
brincar, pois 0 que importa e 0 fortalecimento que a gente 
proporciona para cada crianc;:a e adolescente. Como e que eles 
podem dar saltos de qualidade, nao necessariamente para serem 
artistas, mas para ficarem fortes? Para conseguirem andar nas ruas, 
exercer sua cidadania plenamente, levantar suas cabec;:as, 
independente de serem artistas ou nao, mas belas pessoas, 
cidadaos. 

Trabalhar com arte e educac;:ao e uma forma de intervenc;:ao 
nao s6 para melhorar a qualidade, aumentar as possibilidades da 
c1ientela que se atende, mas como tambem atuar na perspectiva 
de mudar 0 pensamento de todo um contexto. Arte-educac;:ao para 
mudanc;:as significativas 

('(1)$$dO 

Com a proliferac;:ao dos projetos sociais que anunciam que 
trabalham com arte, estamos correndo um grande risco. Nao 
podemos perder de vista seu verdadeiro sentido. 

Apresentar um numero bem ensaiado pode ser uma forma de 
marketing e e af que ha um risco de se perder a essencia do 
trabalho. Sera que nao se vem perdendo um pouco desta 
essencia? Tenho visto com frequencia projetos que ganham 
grande visibilidade com apresentac;:ao de espetaculos de meninos 
e, na luta da auto-sustenta-c;:ao, no afa da sobrevivencia, acabam 
se transformando s6 nisso e perdendo 0 sentido de sua existencia, 
perdendo 0 mais essencial. 

*** 
Quando mencionamos 0 resgate da cidadania, da auto

estima, a potencializac;:ao, a ac;:ao complementar escolar, 
podemos chamar isso de produto intangfvel. E0 resultado do 
trabalho social, 0 menino teve acesso a esses beneffcios. Por outro 
lado, quando investimos muito na potencializac;:ao desse menino, 
consequentemente estamos buscando junto com ele 0 produto 
tangfvel. E 0 que seria esse produto tangfvel? Seriam as mostras 
circenses que n6s produzimos, um espetaculo, a preparac;:ao de 
um menino para ser monitor de oficinas. E n6s pensamos que 0 

produto tangfvel e uma consequencia do produto intangfvel. 
o que nao podemos perder e a consciencia de qual e a nossa 
missao. Aonde queremos chegar com 0 projeto? Se tivermos bem 
clara a missao social do projeto, nao vai ser um produto tangfvel, 
que e um reforc;:o, que vai par 0 projeto a perder. Se tivermos bem 
clara essa missao, n6s nao vamos reproduzir esse discurso adulto. 
Porque af fica super claro: temos 0 nosso produto tangfvel, temos 
sucesso com ele, super legal que ele tenha qualidade, mas e um 
reforc;:o para investirmos mais ainda no produto intangfvel. Eum 
projeto que tem um resultado e que demonstrou para 0 menino e 

:§ 
2 toda a sociedade (a qual 0 colocou numa situac;:ao de 
.~ 

vulnerabilidadel que ele da conta sim, que ele tem capacidade 
'" ~ para buscar outros caminhos para sua vida. 
o 
o 
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Ar e..., Cul~rd 

A cultura e a forma como voce anda, se veste e faz 
arte. A arte esta inserida na cultura. Em todos os 
momentos em que surgiu essa discussao sobre arte 
foi para diminuir ou afastar a possibilidade de 
manifestac;:oes populares se tornarem arte. Como 
aconteceu recentemente com 0 hip-hop nos EUA. A 
primeira coisa que aconteceu quando os norte
americanos comec;:aram a ganhar milhoes com hip
hop foram materias e mais materias na mfdia, 
dizendo que aquilo nao era arte, era lixo. Essa 
discussao e complicada, sei que ninguem aqui tem 
esse objetivo, mas acho que nao ha problema 
nenhum quando um garotinho entra num palco, 
com varias pessoas assistindo, e ele faz um 
movimento extracotidiano, com ou sem a intenc;:ao 
de ser artista, e comove, sensibiliza as pessoas que 
estao ali. Ele se transforma e quem 0 assiste tambem. 
Tem um menino de Recife pequenininho, que, 
quando entra em cena, faz umas expressoes, da 
umas cambalhotas e, de alguma maneira, 
transforma a sensibilidade das pessoas. Isso para 
mim earte. 0 valor que a arte pode ter para n6s e 0 

de transformac;:ao da sensibilidade no momenta do 
encontro. Nao e no momenta que 0 garoto esta 
treinando sozinho, nem na hora que esta 
aprendendo, ena hora que ele esteja em formac;:ao 
ou nao esta se apresentando. Nesse momento, 
ninguem vai interrompe-Io, nao ha ninguem que 
possa dizer que ele esteja errado. Eele vai provocar 
um efeito ou nao, mas se ele provocar um efeito, 
para mim, e arte. 

Circa ~
 

r~$i$tS-J1G id GUlt5rdl
 
o circo, pela sua pr6pria natureza, e um espac;:o de 
resistencia cultural. Talvez por isso, tenha sido 0 

primeiro escolhido para ser 0 projeto de v.1rios 
projetos. Em determinado momento, com outro tipo 
de visao de ac;:ao social, a gente teve campo de 
futebol, valei etc., espalhados pelo pais. 0 circo 
acaba sendo um espac;:o que exerce grande atrac;:ao e 
que traz para dentro de si outras manifestar;oes 
culturais, como danc;:a, teatro, artesanato. 0 circo 
tambem e um espac;:o popular; e quem concretiza a 
resistencia cultural eo povo. 











~ 
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Circa c! Ar ~ c! Cul~rd
 

Ha muitos anos, venho trabalhando em projetos que, de 
alguma maneira, fazem a relac;ao entre grupos socialmente 
marginalizados, institucionalizados ou em situac;ao de risco 
e projetos artisticos culturais. Trabalhei no projeto Circo de 
Todo Mundo, com crianc;as e adolescentes de rua e uma 
serie de outros projetos, na minha vida profissional artfstica
porque antes de tudo eu me considero um artista, nao um 
artista no sentido da mistificac;ao do artista, mas como 
alguem que tem necessidade de se expressar por intermedio 
da arte e que busca uma tecnica para desenvolver isso. Na 
minha vida profissional, sempre tive, paralela e 
intensamente, essa relac;ao com os projetos sociais. 
Atualmente, tenho 0 maior orgulho e prazer de dizer que 
estou fechando ou melhor, abrindo um trabalho, um 
espetaculo de teatro com quatro moradores de rua de Belo 
Horizonte, que estreamos na semana retrasada. 0 projeto foi 
criado pelo Centro de Referencia da Populac;ao de Rua de 
Belo Horizonte, uma experiencia muito interessante de 
mobilizac;ao da populac;ao de rua. Eu, carinhosamente, os 
chama de meus mendigos. Porque acho que e preciso 
redirecionar 0 sentido que algumas palavras tem. Esse 
projeto foi criado por um orc;amento participativo. A 
populac;ao de rua se organizou e fez uma demanda neste 
orc;amento para a criac;ao de um espac;o onde pudessem 
tomar banho, guardar as poucas coisas que possuem, lavar 
suas mudas de roupa. E esse Centro atende cerca de 130 
pessoas, todas as tardes, em BH. Um numero bastante 
significativo para n6s, que, de certa maneira, nao vemos e 
nao temos ideia dos mundos que existem atras dos mundos 
com os quais convivemos. Esse projeto foi muito legal 
porque eu nunca tinha trabalhado com adultos e fui entender 
uma outra 16gica da vida, muito distante da nossa 16gica, que 
temos casa, referencia familiar etc. Essa 16gica e muito 
diferente da 16gica da crianc;a e do adolescente, mesmo os de 
rua. Entao, ou voce estabelece um dialogo com essa 16gica a 
partir da sua 16gica, ou comec;a a ter uma postura 
equivocada, a trata-Ios como pobres coitados, ter pena e 
achar que 0 problema deles e de trabalho e de moradia. E, na 
verdade, nao e. Existe uma oPc;ao que, as vezes, nao e 
deliberada, nao e muito clara, mas e uma oPc;ao de 
sobrevivencia, uma estrategia de vida. 
Esse trabalho nao foi de circo, porque eu nao quis 
desenvolve-Io como todos os projetos que ja fiz. Trabalhei 

apenas com teatro. A postura que tive com 0 projeto, a 
primeira coisa que eu falei foi: 
•	 Olha, nao estou aqui para fazer a que a instituic;ao quer-e 

tem de fazer, pais e a seu papel, ista e, estimular a auto
estima, a dignidade, a cidadania etc. Estou aqui para a 
gente se expressar. a ponto de partida do meu trabalho e 
aexpressao. 

Pensando neste temario circo/cu Ituralarte com essa vivencia 
muito recente e ainda quente, comec;o a refletir sobre esses 
conceitos. E uma das coisas que me vem a cabec;a e uma 
definic;ao muito clara... Eu estava vendo 0 folheto Fantastico 
Mundo da Crianc;a Arte e Educac;ao, um espetaculo em que 
os artistas sao as pr6pria crianc;as. E comecei a pensar que 
crianc;a nao faz arte. Para eu poder falar disso, tenho de pensar 
tambem no conceito de arte que eu estou usando. N6s, 
artistas e te6ricos, temos uma dificuldade muito grande em 
pensar no que ea arte. 
Onde esta a definic;ao desse conceito? Eu usa um conceito 
que e 0 mais abrangente passivel, e por ser abrangente pode 
nos servir, em alguma medida, para pensar 0 que significa 
fazer arte neste mundo contemporaneo. 
Arte e tudo aquilo que eu e voce convencionamos ser arte. 
1550 significa que existe um criador, que tem uma 
intencionalidade, uma estrutura de formac;ao, que coloca 
para ele que 0 produto que esta realizando tem uma relac;ao 
com outro, que se estabelece a partir desta intencionalidade. 
A crianc;a nao tem esta intencionalidade. Ela tem uma outra 
forma de pensar 0 mundo, esta em formac;ao e essa formac;ao 
nao passa pela criac;ao da arte. Passa, sim, por poder utilizar, 
pensar, se instrumentalizar com alguns elementos e tecnicas 
que a arte nos proporciona, mas de forma nenhuma isso quer 
dizer que ela esteja fazendo arte. 

Quando trabalhei com esses moradores de rua, a intenc;ao era 
fazer arte. Nao sei se conseguimos. Mas acho que, dentro 
desse conceito de arte, sim. Ficou bem claro para eles que 0 

que estavamos buscando era um risco artistico. E quando eu 
falo que crianc;a nao faz arte, nao quero dizer que os projetos 

'" 2sociais nao devam trabalhar com a arte como um instrumento "3 
u 

para se buscar uma serie de objetivos. Mas, de alguma 
~ 

maneira, temos de ter essa consciencia, porque isso redefine, <. 
em term as, 0 papel do educador e dos projetos sociais. ~ 
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Temos de ter muita c1areza do mundo em que vivemos. 0 
mundo capitalista faz com que tudo 0 que e produzido, 
criado, tenha um direcionamento muito claro para 0 mercado. 
E na medida em que tenhamos consciencia de que 0 que 
estamos trabalhando com as crianr;as e apenas um 
instrumento de busca de conhecimento e relar;ao com 0 

mundo, e que isso nao e um produto artfstico, vamos ter de 
alguma maneira de redirecionar a formar;ao dos educadores e 
o papel que os projetos sociais desempenham na 
sociedade.Quando pensamos sobre esse ponto de vista, ele 
nos coloca na segunda mesa de hoje, que abordara a 
brincadeira, 0 ludico para a crianr;a. Todas essas tecnicas e 
possibilidades que a arte pode nos trazer, tanto com a 
crianr;a, adolescente ou pre-adolescente, tem de estar 
inseridas nesse contexto. 

Comer;o a ficar assustado quando vejo, nesses projetos, 
sociais 0 quanta se busca 0 produto artfstico como fator de 
relar;ao fundamental. Precisamos ter um pouco de cuidado 
com isso, com a forma em que se inserem esses projetos no 
mercado. Todos os projetos sociais buscam uma inserr;ao de 
mercado, seja atraves do publico ou dos agentes 
financiadores. 1550 pode ser uma cilada para quem 
trabalha profissionalmente com arte, para quem 
trabalha com projetos sociais e, 0 pior, para a crianr;a. 
Porque de alguma maneira assim se reproduz, para a 
crianr;a, 0 discurso do mundo adulto. 

Essas sao coisas que foram passando pela minha caber;a. E as 
coisas nao existem por acaso, sao acumulos dos varios 
projetos de que participei, principalmente do ultimo, talvez 0 

mais radical, porque exigiu de mim a compreensao de uma 
outra 16gica. A popular;ao de rua tem uma radicalidade muito 
grande e exige correspondente de quem esta trabal hando com 
ela. Exige uma escuta muito grande porque ja tem uma 
formar;ao. A opr;ao de estar vivendo na rua pode ser 
equivocada, pode vir a mudar; mas, naquele instante, e muito 
clara. Eles estao na rua porque essa e uma estrategia e forma de 
sobrevivencia. E eu, como artista, parto sempre do 
pressuposto de que, no meu trabalho, 0 ponto de partida, 
antes do resgate da cidadania, aumento da auto-estima ou a 
inserr;ao dessa pessoa num outro tipo de relar;ao com 0 

mundo, e a expressao artfstica. Se isso acontece, as demais 
coisas sao consequencias. N6s, artistas, temos de esclarecer 
bem a nossa funr;ao com os projetos sociais. E cada vez mais 
tenho a convicr;ao de que a crianr;a nao faz arte, 0 que inicia 
todo um processo para pensarmos 0 que sao os projetos 
sociais, 0 que estamos vendendo, 0 que estamos dizendo. 
Porque esse discurso que criamos e adulto, e visa a uma 
estrategia de sobrevivencia. Necessitamos de c1areza desse 
discurso para nao cairmos em ciladas. 
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Nao venho jogar rosas sobre os projetos sociais, apesar de 
acreditar muito neles e achar que estao indo adiante com 
muita coisa boa. Venho falar sobre os questionamentos que 
me fac;o sobre os projetos sociais que trabalham com arte e 
cultura. Nao yOU falar de Cultura com C maiusculo, aquela 
que podemos ate dividir em duas. Sendo uma a cultura 
popu lar, como 0 congado, 0 jongo, 0 maracatu, a capoeira, a 
percussao, 0 forro, e a outra, a que vem com 0 nome do 
autor, como 0 cinema, 0 teatro, a poesia e a Iiteratura. 

A cultura de que venho falar, a com C minusculo, e a maneira 
como vemos 0 mundo enos relacionamos conosco, com as 
pessoas e com 0 mundo que esta a nossa volta. 
Algumas coisas que sao da cultura brasileira nao sao tao 
agradaveis, como 0 costume de jogar lixo na rua. Mas, 
existem outras, como a maneira de dizer bom-dia, 0 habito 
de conhecer alguem e ja abrac;ar, ou entao de dizer: passe la 
em casa. Em alguns outros pafses, isso e um absurdo. as 
projetos sociais estao inseridos nesse espac;o de cultura. 
Podem colaborar na formac;ao de pessoas que se tornem 
capazes de desenvolver uma cultura melhor para que se 
tornem mais criativas e questionadoras. 

a que esta acontecendo no trabalho de arte-educac;ao nos 
projetos sociais e que, muitas vezes, deslocamos um abismo 
que existe na infancia para a vida adulta. a menino esta com 
sete anos, sem ter 0 que fazer, e acaba optando por uma 
atividade artfstica. So que, quando ele faz dezoito anos, 
acaba trombando no abismo que deslocamos da sua 
infancia. Porque ele sai munido apenas de com uma tecnica 
artfstica, e a relac;ao de grupo, a capacidade de convfvio 
social nao foi tao bem estruturada. Essa deficiencia 0 priva da 
possibilidade de exercer uma profissao, quando ele deixar 0 

projeto. Sabemos que nem 10% dos alunos vao ser artistas, 
mas vao precisar ter alguma profissao e, para essa profissao, 
existem aspectos importantes a serem trabalhados que, em 
varios projetos sociais, ficam presentes apenas no discurso. 

a preparo da vida nao vem da aula, vem do convfvio. 
Quando um menino opta por estar com um grupo de amigos 
da escola, da rua, um time de futebol, um grupo do projeto 
social, ele esta optando por um convfvio social. 1550 e como 
uma representac;ao do mundo que ele vai viver. A maneira 

como ele se relaciona, como e tratado, como se desenvolve, e 
o que ele vai ser e viver depois, em qualquer outra profissao. 
Essa deveria ser nossa preocupac;ao maior! 

Fui escoteiro dos 10 aos 26 anos de idade. Muita gente mete 0 

pau; eu, hoje em dia, tambem, porque aquela pedagogia 
criada ha quase cem anos foi completamente desestruturada. 
Entretanto, essa pedagogia tem quatro pontes que, para mim, 
sao fundamentais em qualquer trabalho de grupo: 0 trabalho 
em equipe, 0 aprendizado progressivo, a auto-avaliac;ao e 0 

aprender fazendo. a que me vem da experiencia de ter sido 
escoteiro foi desse convfvio social, dessa hierarquia que nao 
era tao militarizada, mas de amigos. Seria importante ler 0 

manual Escotismo para rapazes e, se limparmos toda a parte 
militar, 0 que sobra e muito legal. Estar sempre alerta e estar 
sempre preparado, e isso e muito importante para a vida. 

a educador tem de estar alerta 24 horas por dia. Ele pode 
errar, mas tem de transformar esse erro numa postura de vida. 
Precisa estar preparado para caminhar com 0 grupo. Seja um 
artista ou um pedagogo, nao pode estar reproduzindo a 
educac;ao retrograda que viveu. A gente acaba usando um 
discurso e, na prc\.tica, pelas dificuldades que se apresentam, 
nivelando por baixo, e mesmo aceitando pessoas sem 
preparo que nos sao impostas. Sao pessoas que vem da 
prefeitura, mas, as vezes, dessa mesma prefeitura, poderia vir 
alguem, outra pessoa, mais qualificada. Eprecise firmar 0 pe e 
falar "quero trabalhar com tais e tais porque eles e que vao 
funcionar aqui". 

o 
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o presente trabalho busca mostrar uma forma de 
atividade ludica desenvolvida em comunidade, junto a crianc;;:as 
e adolescentes, utilizando manifestac;;:oes artfstico-eulturais para 
lidar com categorias sociais estigmatizadoras, objetivando 0 

enfrentamento e fortalecimento contra as mesmas. 
Este trabalho e fruto da dissertac;;:ao de mestrado em 

Psicologia Social intitulada Trajet6rias juvenis: alguns 
projetos e muitas hist6rias, na qual procurei recuperar, sob 
analise cientffica, a vivencia e experiencia de brincar, 
emocionar e ed ucar com a arte. 

Destaca-se 0 grupo juvenil formado a partir da 
minha iniciativa, quando trabalhava como animadora 
cultural, no Projeto Recrianc;;:a9

, da Subsecretaria de Desporto 
do Municipio do Rio de janeiro, em 1989. 

Aproveitei minha experiencia como animadora 
cultural e bailarina, para elaborar meu pr6prio projeto. Na 
epoca, como ja estava desenvolvendo uma forma de 
intervenc;;:ao social com grupos exclufdos localizados em 
comunidades carentes'O da Zona Norte carioca 
(especificamente morros do Campinho, no bairro de 
Madureira e, depois, do "Faz Quem Quer", no bairro de 
Colegio''), aventei a possibilidade de aplicar tal pratica 
tambem em municipios da Baixada Fluminense, onde havia 
muitas pessoas privadas do acesso ao que eu estava 
desenvolvendo naquelas comunidades carentes. Alem do 
mais, a Baixada Fluminense e 0 meu lugar de origem, onde 
poderia trabalhar com meus pares tanto territoriais/locais 
como etnicos e sociais, por carregar alguns dos trac;;:os das 
culturas, das tradic;;:oes, das linguagens e das hist6rias 
particulares dos sujeitos sociais pesquisados (HALL, 1998). 

Reconhecida e valorizada pela comunidade, em 
func;;:ao do meu trabalho, sentia-me envaidecida e via aumen
tada minha carga de responsabilidade para com 0 grupo. 

No decorrer do trabalho, percebi que eram muitas as 
crianc;;:as negras na comunidade. Tambem, segundo 
presenciei, cac;;:oava-se constantemente dessas crianc;;:as, que 
sofriam com toda sorte de preconceitos, sobretudo as 
meninas, reforc;;:ados em expressoes como: "neguinha do

8 
cabeloduro", "cabelode bombril", "palhade ac;;:o".~ 

o A problematica racial e uma queslclo delicada e
"o dolorosa, sobretudo quando se esta Iidando com crianc;;:as,~ 
~ um universo em formac;;:ao que deve ser respeitado, alem de 
c 

~ ser perigoso, porque influenciavel. 
« 
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Para essa abordagem, uti Iizei man ifestac;;:6es artfstico
culturais, como danc;;:a afro, oficina de tranc;;:as e de leitura '2

; 

busquei tambem 0 resgate das cirandas e danc;;:as de rodas da 
cultura popular brasileira, formas de recreac;;:ao e jogos 
infanto-juvenis, valorizando a cultura local. 

Com 0 apoio do Grupo Uniao e Consciencia Negra 
(Grucon), iniciei a formac;;:ao do meu grupo artfstico-cultural, 
convidando meninas e meninos do bairro de Agostinho 
Porto, do municipio de Sao joao de Meriti, onde, inclusive, 
eu residia. 

Os primeiros convidados a participar do grupo de 
danc;;:a foram dois membros da minha familia: as primas 
Vanila, de oito anos, e Cristal, de doze anos. Logo depois, 
vieram Selma, Edna e Vilma, de nove anos, Paula de oito 
anos, e Ana de treze anos, todas, moradoras do bairro. 
Outras crianc;;:as aceitaram nosso convite, mas nao se 
integraram ao grupo, denominado Nucleo de Danc;;:a Afro do 
Grucon. Na ocasiao, 0 grupo formou-se apenas por meninas, 
por preconceitos sofridos pelos dois meninos que 
participavam, que foram pressionados pelos colegas. 

Note-se que estou falando das crianc;;:as de ontem 
(1990), infcio do trabalho, que sao as adolescentes de hoje 
(1999), e como tal se autoclassificam. 

As meninas que constituem 0 grupo sao, em sua 
maioria, negras, residem no estado do Rio de janeiro, no 
municipio de Sao joao de Meriti, na Baixada Fluminense. 
Sao meninas de classes sociaisde baixa renda ou classes 
trabalhadoras'3, e sem envolvimento com os chamados 
grupos de risco (prostituic;;:ao, trMico de drogas, entre outras 
atividades ilfcitas). Detenho-me na observac;;:ao do processo 
de inclusao ou exclusao social da adolescencia e da 
juventude empobrecidas na inserc;;:ao na vida adulta. 

Vanila, a primeira entrevistada, e minha prima paterna, mora 
com sua mae Gilda, de 42 anos, e sua irma Cristal, de 20 anos 
(tambem umadas pesquisadas). 
Edna concluiu 0 segundo grau do curso de tecnica em 
construc;;:ao civil. Sempre estudou em escola publica 
estadual; 0 primeiro grau foi conclufdo em escola pr6xima a 
sua casa, no mesmo bairro onde mora, e 0 segundo no bairro 
de Sao Cristovao, aproximadamente a 20 km de sua casa. 
Cristal trabalhava em uma rede de lanchonetes de fast food, 
no bairro de Ipanema, distante de sua casa aproximadamente 



27 km. Deixou de trabalhar depois de quase dois anos 
priorizando 0 trabalho em detrimento dos estudos, dizendo
se muito cansada para conciliar as duas atividades. 
Selma e estudante do terceiro ana do segundo grau no curso 
de tecnica em administrac;ao, em uma escola particular, no 
bairro da Pavuna, distante no maximo 5 km de sua moradia. 
Ela e a mais velha entre os quatro irmaos, mora com sua mae 
e ava, ambas viuvas. A avo e costureira e a mae trabalha fora. 
A ultima entrevistada foi Vilma, estudante do terceiro ana 
do segundo grau no curso de tecnica em enfermagem em 
uma escola particu lar. 

Esse depoimento de Cristal (concedido em 1998) 
ilustra sua experiencia e inteligencia para lidar com as 
desigualdades, por meio de gestos solidarios e 
compartilhados. 
o fato de Cristal estar inserida no mundo do trabalho e 
extremamente significativo para 0 entendimento dos atos 
que ela propria selecionou para lidar com as diferenc;as e 
desigualdades que cotidianamente experimentava. Suas 
vivencias e conhecimentos anteriores, de fato, auxiliaram
na, em parte porque ela buscou vfnculos com seus valores 
culturais e simbolicos e, em parte, pela disposic;ao de lutar 
pela igualdade de oportunidades. 0 ingresso no mundo do 
trabalho pode tambem ser visto como um ritual de 
passagem, que marca subjetiva e objetivamente a vida de 
um indivfduo, ou seja, a inserc;ao na vida adulta. 

Einteressante perceber como elas se posicionam e como se 
confrontam com a autoridade (no caso da Vilma, a 
professora). Nao e 0 saber nem 0 conhecimento que estao 
sendo postos sob suspeic;ao, mas 0 fato de aquela que estaria 
ali para intermedia-Ios desempenhar 0 papel do mediador 
entre 0 conhecimento e 0 aprendizado. A aluna pode ter 
notado alguma postura equivocada ou formas 
preconcebidas ou preconceituosas de essa professora Iidar 
com a tematica. 

Menciona, tambem, muitas situac;oes de debate, 
estimuladas pelos professores, e lembra das nossas reunioes, 
dos temas em que seus professores tentaram provocar a 
exposic;ao de opinioes e ideias dos alunos. 
nas quais discutfamos justamente alguns dos temas em que 
seus professores tentaram provocar a exposic;ao de opinioes 
e ideias dos alunos. 

Nao e comum ouvir jovens brincando com questoes 
que poderiam machuca-los, mas e facil ouvir as piadas 
racistas por parte destes ou de quaisquer outros. Edna faz 
pouco daqueles que convencional e social mente sao 
valorizados. Ela inverte a posic;ao, usando sua propria pessoa 
como exemplo maior. Como e boa aluna, tais circunstancias 
tornam-se possfveis e toleradas, 0 que nao seria possfvel caso 
seu desempenho escolar nao fosse reconhecido. E uma 
maneira relativamente nova e tem modos muito proprios de 
se ver e se relacionar com as variadas formas de preconceito. 

No momento, as diferenc;as no padrao de gostos culturais 
juvenis estao mais evidenciadas. Apenas uma delas, Selma, 
continua a adorar e frequentar os bailes funk; para ela "funk e 
cultura e nao um movimento de violencia" ou "eu nao vivo 
sem 0 funk". As demais justificam 0 afastamento de variadas 
maneiras: "0 baile funk se tornou muito violento". Essas 
narrativas mostram parte da consciencia na mudanc;a dos 
estilos pessoais e culturais de lazer juvenis das entrevistadas, 
e podem tambem estar associadas avariac;ao e amudanc;a de 
percepc;ao dos valores e papeis sociais desempenhados pelas 
proprias jovens. 

, Esse projeto consistia na ideia de levar para algumas comunidades carentes atividades 
ludicas, culturais e folcl6ricas (como 0 teatro, artes plasticas, danc;:a, educac;:ao flsica, 
capoeira etc.) possibilitando 0 acesso ao lazer a crian~as e adolescentes. 
'" Evito 0 termo favela por julga-Io impregnado de outras conota~6es, marginalizantes, que 
nao desejo enfatizar, embora reconhe~a que algumas atividades ilfcitas, como 0 trMico de 
drogas, eram desenvolvidas nesta localidade. 
" Os bairros de Madureira e Colegio estao localizados na area suburbana da cidade do Rio 
de Janeiro. Os moradores dessa regiao, na sua maioria, pertencem as classes trabalhadoras. 
Heilborn (1984) contrap6e as areas da Zona Norte ou suburbanas com as da Zona Sui, 
relacionando-as com os valores de tradi~ao e modernidade nas sociedades complexas. 
Segundo a autora, 0 suburbio estaria pr6ximo dos aspectos tradicionais por valorizar formas 
holfsticas nas rela~6es sociais, como maior importancia a famrlia e a coletividade, em 
detrimento da individualizac;:ao do sujeito; 0 contrario disso estaria nas formas mais 
individualistas das pessoas situarem-se no mundo. 
" Entenda-se, por danc;:a afro, a manifesta~ao artfstica, estetica e corporal que se pronuncia 
par meio de movimentos estilizados, oriundos das religioes afro-brasileiras, e utilizando 
tecnicas do bale classico para 0 apuro da performance da(o) bailarina(o); a oficina de tranc;:as 
consistia na busca de tratar os cabelos crespos e nao-crespos das crian~as sem produtos 
quimicos (hene, pasta ou outros tipos de alisamentos), ou seja, de forma natural. Para isso eu 
{azia as tran~as nas meninas, ao mesmo tempo que as ensinava e tentava seduzi-Ias a usar 0 

cabelo a ssim, em seu cotidiano. Finalmente, a oficina de leitura pretendia familiarizar as 
crianc;:as com a leitura de hist6rias infantis que inclufssem crian~as negras, brancas e, se 8 
possfvel, indfgenas tambem, isto e, que fossem representativas dos varios segmentos da ~ 
popula~ao brasileira. o 

"0 

" Segundo Luiz Fernando D. Duarte (1986), em Da vida nervosa nas classes trabalhadoras ,g 
urbanas, as classes trabalhadoras podem ser "entendidas nas sociedades modernas como c 

u

os grupos que nao s6 dependem exclusivamente de seu pr6prio trabalho para a reproduc;:ao ~ 
social como expressam nessa condi~ao sua marcadeauto-identifica~ao positiva" (p.l 0) 

~ 
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Vou abrir esse tel'fla,sem me r 
de brincar. /0 qa; e 0 direit! 
Estatuto dacCrian~a? 

Quando sJ'colocou'esseJdiJeito, criou
porque, em uma sociedaae co 
perda ~e tempo. Para t~o mel 
gente costuma falar: 
- Este me"ino esta perd~ndo te~l?<:J,"d~via 
~uando vemos um I adolescehte _~e 

aragalo, dizemos: 
- ~fviaestar estudando! trabalh.ando!llFa soltando papag~o 
o G:l\a in!eiro? Nao tem n1ais 0 qye-faternao? /! 
Entao q~e. direito eesse ~..de"'brincar, e por que lutar ~ ele, 
se ~\uma~rda de tempo e nao traz conhecimento algum? I,(

~, ~ ~ 

esco}a fal que I)finca, mas 0 que ela tem ebrinquedo ped':>~ 
g6giFo, qu~ e0 brincar para algo. Entao, quedireito eesse? 
Em \ \1 994" f.Ui convidado para trabalhar na Secretaria 
MUrl~ipal <\e qQ'tl,lra. ~~ resposta que enviei para a 
SecrJtaria, a "nt~niete, u~a pe'S'Soa-mar.aYl!!i0sa, foi ~e~ue 
eu toparia tr~ijal~ar, desd~ que ficasse Iigado a-COnStl"~ao tie 
um eS~~(Tae reflexao \ob\e a crianc;a. 
Uma~Elas"grana~ dific~ldAd-es que eu enfrentava e que, ao 
dar uma oficina e apresentargeterminados materiais CDs, 
Videos, etc., os alu'nos-~eriam saber onde e como 
poderiam adquirir aquele material. Egeralmente 0 material e 
acervo pr6prio, nunca vai estar disponivel para outras 
pessoas. E quando se faz uma oficina e, como acontece as 
vezes, a pessoa tem duvidas ela tenta reproduzir um 
exercfcio e nao funciona? A quem vai recorrer para dialogar? 
Minha ideia era criar 0 Centro de Referencia Cultural da 
Crianc;a e do Adolescente, um espac;o com acervos sobre a 
questao do brincar. Para a construc;ao desse espac;o, fizemos 
um Seminario Nacional com 0 objetivo de discutir as 
pol iticas publicas voltadas para as crianc;as e adolescentes. E 
foi nesse seminario que conheci uma pessoa que se tornou 
muito importante para mim, Lidia Ortelio. Ela e de Salvador, 
trabalha com musica e tem uma pesquisa maravilhosa sobre 
o brincar. E nessa palestra ela comec;ou mostrando algumas 
fotos de obras de arte que documentavam 0 brincar. 
Comec;ou mostrando um vasa grego de antes de Cristo, com 
meninas jogando 5 pedrinhas aqui em BH n6s chamamos de 
5 Marias. Depois, mostrou um quadro de um pintor chamado 
Bruegel, holandes do seculo XVII, com um grupo de crianc;as 

como ~;r~;ts
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desen\!olvtmento cognitivo-porque;para fazer urn papagaiO, 
tern decortar umaiigura geometrica quadrada, 
produzir uma taquara, fazer 0 areo, dehar 0 lugar ont!le 
amarrar a linha, que se chama bJ:lrbela, para 0 pap~garo subir, 
porque se amar'rar muito embaixQo papagaio gira;lem cima, 
nao pega 0 vento. E tudo isso e conhe€imentd fie 
aerodinamica, de geometria, de matemaHca. Ao~mesmo 

tempo que ele esta produzindo conhecimentO, esta 
trabalhando a sensibilidade porque, aaempinar 0 papagaio, 
ele tem prazer, e se 0 perder vai (fhorar., gritar. E esta 
trabalhando tambem 0 ffsico porq_ue empinaj'il cortar a 
taq1Jara, exigem habilidade fisica. 0 cerob trabalha 
como urn tOdo. 
Uma das {antes das difiq.lldades e que, quan'do Ct, crianC;a 
entra na escola, a forma d.e tr'an,srissao de conhecimento 
muda. Quando aprendo brtn'<:1nao, aprendo inteiro, com 
meu corpo, aprendo alg9 que'l'{esponde a uma necess'daqe. 
e c:I gente for vp.r, cada brincadeira acontece nurn momenta 

sa vida, depois, passa, nao adianta mais. T.Qdos qu 
ganharam um carrinho chique quando pequenos, e ficararn 
com esse carrinho novinho dentro de casar sem usc, isso 
aconteceu porque, quando'sarram p-4,xando 0 carrinho, 0 pai 
Ihesdisse; 
~ Voce ainda nao sabe brincar com esse carripho. QlJand 
voce crescer e soubE'r como e, vai pqder brincar com ele_ 
E 0 cauinho esta. 103 ate hoje_ Passou 0 momento de 
de~cobertacom ele. 
Quando eu entro na estoli'l, 0 que e que a escola faz.comigo? 
Me poe sEftado para Que durante a maioLQarte go tempo eu 
desenvolva minha cabe~. Uma ou duas veze~por semana, 
resolve tratar do meu aorpo na aula de educa\;ao ffsica. A 
maior drga horaria e para a cabe<;:a. A emoc;ao tambem nao 
faz parte desse aprendizado, 0 sensfvel esta fora. Na 
hora que eu acerto a conta da maternatiea e grito, a 
professora me repreende: 
.- Silencio! Imagine se todo mundo na sala come<;:ar a gritar 

porque acertou, vai virar uma bagun<;:a. 
Eum grande desafio quando se fala do direito de brincar. 
Porque a nossa sociedade esta sendo construfda na direc;ao 
contraria do brincar. 
Nos brincavamos nas ruas, nos lotes vagos. Hoje, 
progressivamente esses Iugares vao sendo cerceados. 
o brincar est3 ligado anatureza. Os brinquedos sao uma m 

forma de 0 homem cOnhecer a natureza. Tem os brinquedos 
da agua, do ventO: da terra, do fogo. A crianc;:a lida com todos 
os elementos da na~urezFl. 0 ser I;lumano qu~ passe por todos 
esses elementos yai s-e tomar um adulto equilibrado 
emocienalmenle, va~ ter habili€lade ffsica e um 
desenvolvimento intelectu~1. 

No brincar, a gente vai el1contrar musica nos brin~uedos 
cantados, darka nas I"princadeiras coreograficamente 
organizadas, teatro nOj faz-de-conta, e artes plasticas na 
confecc;:ao dos brinquedos. Todo menino constr6i 0"" seu 
brinquedo. Hoje, cada.dia menos, porque a industria impoe 
mercado de consumo,j.. Mas, na minKa in~ncia, eu pega 
carcic;o de manga e jiJ6 para faz~r boizinho, construfa p I1'1Eiu 
carrinho com lalas e caixoles. S&que isso nao tem .fun~~o 

n~'1huma em apresenta~oes, ~ coisa ligaida ao 
esenvolvimento da sensibilidade. 0 direito ao brincar nos 
briga a pensar numa sociedade em que nao haja ~eparaQao 

entrE' trabalho e prazer. Temos de tomal cuidade co~ a 
recreac;:ao, ela 56 existe numa sociFage Elm que exi~~a 0 

trabalho e 0 momento de reerear. No mundo da, crianc;a, no 
mundo africano, indfgena, nao exi1te essa s~parac;ao ~em a 
palavra brincar. Porque, nesses.lmundos: a vida nao se 
separa. Ao mesmo tempo que alguem esta pilando oaffOZ, de 
repente um Dutro bate palmas no contra-tempo do pilao e 
aquele contra-tempo gel'a um movimento de quadri I, e aquele 
movimento gera 0 canto, eo canto, a danc;:a. E se danc;a, se 
canta e se trabalha ao mesmo tempo. 
Nao me lembro de quem eessa fala, mas gosto muito dela: 

- Eu vou ficar feliz no dia em que a 
escola nao precisa.r de recrelo. Porque 
o aprendizado sera um prazer. 

Se enatural do ser humano 0 desejo de aprender, se a crianc;:a 
pergunta tantos porques, por que a professora tem de brigar 
uma enormidade para a crianc;:a aprender na escola? Porque, 
naquilo que se aprende na escola, a crianc;:a nao l.Ie sentido, ja 

ue oensino 0 ensino da escola e semprepara depois; 8 
'i; 
:3 

- Voce tem de aprender 1550 aqui 
o 

" 
I~ 

porque um dia ... ~ 
c"Puxa, e hoje? Eu quero saber de hoje?" 
'5 

~ 
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Qu,~rn ~ ~du,Cdd0r? 

Sou educador do program a Meninos do Parque, tambem 
sou nascido nesse territ6rio que voces estao, que e a favela. 
Enquanto educadores, temos sempre de nos perguntar por 
que estamos fazendo assim, por que disso? Por que 
daquilo? .. como fazem as crian<;as. Qual e a trajet6ria de 
cada um de n6s? Como se deu nosso processo de 
aprendizado? Foi via escola? Quais outros espa<;os educativos 
que ajudaram na nossa forma<;ao? 

Como podemos ajudar crian<;as e adolescentes, muitas 
delas exclufdas, abandonadas, a se tornarem pessoas? Como 
podemos fazer uma contribui<;ao, numa inser<;ao mais 
positiva, de crian<;as e adolescentes na sociedade? E como 0 

ludico pode contribuir para a consciencia crftica, inicia<;ao 
positiva, forma<;ao polftica? Nem todos van virar artistas, 
jogadores de futebol, musicos, mas van se tornar pessoas com 
capacidade de intervir no mundo, como Ifderes comunitarios, 
pais de famflia. 

Eu nasci na favela, hoje tenho uma interven<;ao polftica, 
sou militante do movimento negro, muita coisa que eu 
aprendi nao foi na escola formal. .. 

e-dUCdc;,aOry Clllb5rd ~
 
dr irrndc;,ao do n~sro
 

Quando se come<;a a trabalhar com 0 ludico, em 
especffico com as rela<;6es raciais, se come<;a a trabalhar com 
aquilo que foi retirado durante muitos anos. Euma retomada 
de um processo hist6rico de contribui<;ao da cidadania do 
negro, que foi exclufdo desse pafs; e um processo de auto
estima, de auto-apropria<;ao do ser como cidadao. Entao, tem 
de par algo que e interno e nao 56 externo. E nao olhar isso 
com uma visao mecanicista e linear. 0 movimento social 
negro tambem trabalha assim. Mas eu questiono a ideia de 8 

] que e mais faci I preparar para a cu Itura do que para as rela<;6es 
-c
o sociais. Porque quando se esta trabalhando com a sua pr6pria 
,~ 
2' negritude, esta se enfrentando esse social, esta se fortlecendo 
~ aquele ser que diaria, cotidianamente e destitufdo de valor 
~ social. Entao e um trabalho em conjunto, simultaneo. 
0( 
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Obviamente, durante algum tempo, principalmente na 
decada de 1970, 0 movimento negro se pautou muito pela 
cultura, a cultura do negro, como se Fosse uma remissao a 
Africa mftica, que nunca existiu, areconstru<;ao de algo. Mas 
na verdade era uma forma que 0 movimento naquele 
momento tinha para enfrentar as quest6es sociais no Brasil, e 
que se tratava ate de um modelo revisitado pelas polfticas 
norte-americanas que vinham para ca. Mas isso foi um 
momento. A partir da decada de 1980, isso e revisto e, 
cotidianamente, a gente utiliza a cultura nao 56 para a cultura 
negra, mas para a cultura da sociedade brasileira. 

Quando a gente trabalha com essa questao, nao e 56 para 
a auto-estima da e para a cultura negra. Pelo contrario, e para, 
a partir disso, constituir um ser para lidar com as quest6es 
sociais. Eaf, eles poderao se tornar nao 56 atores e artistas mas 
tambem intelectuais. Eu talvez possa ser um exemplo disso e 
dentro do meu trabalho me coloco como uma vitrina, por ter 
safdo desses projetos como uma bailarina afro e hoje ser uma 
pessoa que tenta refletir com esses grupos. 

Cu,l~rd fOfuldr ~ JUCdc;,c10 
As crian<;as que trabalham com a gente tem de se tornar 

capazes de exercer sua cidadania. Uma das coisas que a gente 
tem de inverter no pensamento e a questao da falta. Toda vez 
que a gente trabalha com crian<;as, sao crian<;as destitufdas, 
carentes. Mas 0 que e que essas crian<;as tem? A gente esta 
trabalhando na valoriza<;ao do que elas tem? Quando uma 
crian<;a chega num projeto, nao chega destitufda. Ela traz uma 
cu Itura, que e a cu Itura da crian<;a e de outras cu Ituras pois 
elas participam da capoeira, do congado, do candomble. E 
esse saber, em que momenta n6s 0 requisitamos? Em que 
momenta a crian<;a e chamada a expressar aquilo que conhe
ce? A gente sempre esta no lugar de quem ensina. Eu yOU 

ensinartecn icas disso, daqu ilo; ela nao sabe d isso, daqu ilo. 
A coisa que mais se fala hoje em dia e que crian<;a nao 

tem limite. Mas, observe um grupo de crian<;as pulando 
corda: cada uma fica na fila esperando a sua vez. 0 que 
fazem tres crian<;as grandes e um pequeno quando querem 
jogar futebol? 0 pequeno pode jogar com a mao, pode fazer 
gol de dentro da area, porque a crian<;a sabe lidar com as 
diferen<;as e 0 importante para ela e brincar e ela vai se 



organizar para brincar. Epreciso pensar no que e esse 
limite. Por que Hcar obrigando alguem a fazer a que nao 
quer? Emuito duro. Quando eu fac;o um espet,kulo, meu 
term6-metro sao as crianc;as. Quando elas assistem a um 
espetaculo de teatrinho horroroso, com aquelas bruxinhas 
horrorosas, nao param de falar. As professoras as 
repreendem: 

Prestem atenc;ao! Fiquem quietos! 
Uai, eu sou obrigado a engolir quiabo se nao gosto de 

quiabo? Estou manifestando que aquila ali nao esta me 
atraindo - e uma obra de arte tem de garantir a interesse do 
publ ico. Nos grandes festivais de teatro na Grecia, as pessoas 
ficavam a dia inteiro, e levavam comida la para dentro. 
Quando a pec;a era ruim, jogavam tomates, frutas, vaiavam. 
Porque eu tenho que ter esse comportamento no teatro? Eu 
critico a futebol, por que nao posso criticar a teatro? 

A drty') 0 ludico ~ d fobr~<9d 

Se a violencia esta invadindo as ruas e porque n6s safmos
 
delas. Antigamente, a meninada brincava a dia inteiro na
 
rua. As Sh da tarde, as maes sentavam na calc;ada e la ficavam
 
ate as 6h, contando hist6rias de assombrac;ao para a
 
garotada. A rua era um espac;o de convivencia. Philipe Arie,
 
estudioso da crianc;a, fala que s6 na sociedade industrial a
 
brincar passou a ser uma coisa da infancia. Antes, na Jdade
 
Media, as adultos tambem brincavam. Numa tribo indfgena,
 
todo mundo brinca. Porque no estado de brincar eu sou
 
transportado para um outro Iugar e tempo.
 
as educadores sao a referencia mais pr6xima desses
 
meninos. Tornam-se um exemplo quando estao felizes,
 
mostrando que seu trabalho e bacana. No Brasil, se carrega
 
muito no sofrimento, dizem que as pessoas que sofrem e que
 
lutam sao as que vencem. a Zico, falando sabre uma escola
 
de futebol, disse:
 
.. as meninos mais pobres sao as que mais batalham.
 
E a liberdade nao e estimulante a criac;ao? Ter computador,
 
acesso aos bens culturais, nao estimula, nao?
 

**** 

Um festival da iniciativa privada trouxe espetaculos para a 

classes do lugar na barragem de Santa Lucia. Trata-se de uma 
area de c1asse media, aqui, mas onde tambem, se voce da um 
passo para fora, entra na favela. a festival juntou essas duas 
camadas sociais. a mais fantastico foi a comportamento do 
publico de periferia, que reagia aos espetaculos de uma forma 
mais espontanea, parecia que estava no Mineirao. Quando 
comec;ou a tocar uma musica dos Racionais, a arquibancada 
quase veio abaixo. E a pessoal da elite ficava dizendo que a 
periferia nao entendia de teatro. 

**** 
Existe uma preocupac;ao de que as projetos SOCialS que 
trabalham com arte, percam seu lado ludico. A princfpio, 
esses projetos utilizavam a arte par ela trazer em si mesma 
este componente ludico, mas, com a tempo, isso foi se 
transformando, foi se perdendo. Entao, se ve um menino 
jogando malabares como um rob6. a ludico da coisa se 
perdeu. Sera que a pratica, a dia-a-dia, leva a desvalorizac;ao 
do ludico? 
Cu Itura e arte para pobre sao apenas opc;ao profissional, 
enquanto para a c1asse media e outra coisa, ocupa outro 
lugar? a engenheiro vai para a cinema, gosta de pintura, tem 
acesso aarte, independente de sua profissao. Sera que nao 
estamos engolindo sapo sem saber, tratando arte e cultura 
como safda para resolver uma questao do trabalho? 

Por que a filho das famflias da c1asse media pode fazer aula de 
piano, circa, como apenas mais um elemento de sua 
formac;ao, e a a pobre tem de evoluir e mostrar resultados? 
Como garantir as infancias roubadas? A preocupac;ao, par 
exemplo, do Se Essa Rua... e voltar as suas origens. a projeto 
nasceu com a desejo de ir as ruas para brincar com as 
crianc;as. Ha nove anos, os meninos ja faziam malabarismo 
quando estavam vendendo au roubando. Ja saltavam na rua, 
nas rodas de capoeira livre. a Se Essa Rua... potencializou 
isso, que ja era capacidade deles, apenas resignificou. a 
circa, a teatro, a danc;a e a musica sao instrumentos para a 
potencializac;ao de um indivfduo que pode vir au nao a se 
identificar com essas atividades e optar por ser um artista. 

**** 
Antonio Carlos Gomes da Souza disse uma coisa importante: 
- Nos temos de parar de justificar nossos projetos pela miseria. 
Quando se faz uma quadra no Parque Mangabeiras e para as 
jovens fazerem seu esporte, desenvolver a fisico. Quando se ~ 
faz uma quadra na favela e para diminuir a malandragem, as ~ 
drogas. Puxa, a coisa nunca e pelo esporte, pelo lazer. as ~ 
projetos ja comec;am viciados quando se justificam, trazendo ~ 

uma carga social. ~ 
< 
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CdfO~ird 
Rogerio Chaga Sette Camara 

Spasso 

europeia, nos fizemos a seguinte pergunta: qual e a contr
ibuic;ao que a cultura brasileira pode oferecer a acrobacia 
circense? Ese a cultura acrobMica europeia e a ginastica, qual 
seria a nossa? E, mais uma vez, caimos na capoeira, 
Nao estou querendo dizer que queremos substituir a ginastica 
pela capoeira, nao e este 0 nosso intuito. Porque a cultura que 
assimilamos da Europa ja faz parte do circo, Nao temos que 
tirar isso e colocar outra coisa. A ideia e comec;ar a nos situar 
para ampliar os nossos horizontes, 

A gestualidade do brasileiro ediferente da dos outros povos, 
o flickflack do brasileiro e diferente do russo. Em termos de 
pontuac;ao de ginastica olimpica, nos podemos estar 
perdendo, mas em termos de expressividade do movimento, 
a gente ganha. 

c '" ·u 
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que tem dentro de uma roda de capoeira ou em um terreiro 
de candomble e 0 que Grotowski e Eugenio Barba buscam 
com 0 teatro antropol6gico. 
A ritualizac;:ao da capoeira e muito importante. Saber como 
entrar e sair de uma roda, os diversos toques do berimbau, a 
improvisac;:ao. A capoeira e sempre improvisada. Por que 
muita gente pensa que as coisas na capoeira sao combinadas 
anteriormente? Por que? Eque os movimentos circulares 
permitem emendar uma coisa na outra. Trabalhar em giro 
possibilita que 0 outro va entrando. Na capoeira tem 0 jogo 
de dentro, tem um jogo mais pr6ximo, um acompanhando 0 

outro, tem os jogos mais de longe, tem os jogos acrobaticos 
que sao .linda mais de longe. Eai vem os estilos da capoeira 0 

toque de Angola, 0 Regional. E tem tambem a falsidade. A 
capoeira tem uma grande falsidade: 
-Ai, eu to machucado. To machucado! Vem aqui, vem aqui ... 
Etome-Ihe um tapa na orelha. 
Essa coisa de estar mentindo, representando um para ooutro, 
e muito importante na capoeira. Ela joga com a falsidade, que 
e um elemento bom para 0 artista perceber sua capacidade 
corporal. Porque eu nao falo que estou doente ou cansado, 
eu mostro corporal mente. 

A capoeira tem uma bagagem de informac;:oes que nos faz 
pensar, estudar e experimentar. Nao temos uma coisa pronta 
como acrobacia para capoeira ou a capoeira para 0 circo. 0 
que temos hoje sao fragmentos de coisas que achamos 
importantes. E, dentro disso, podemos estar estudando, 
pesquisando e discutindo mais sobre outras formas de 
acrobacia. Mas ai nda nao temos um grupo de acrobatas feras, 
como pretendemos ter um dia. No entanto, ja temos muitas 
coisas legais: criac;:ao de movimento de deslocamento em 
cena, criac;:ao de ligac;:ao de um movimento acrobatico da 
ginastica terminando em movimento de capoeira, fusao de 
movimento da capoeira com danc;:a. Nas nossas aulas de 
acrobacia, procuramos sempre misturar um pouco de 
capoeira. Por exemplo, emendar 0 rabo-de-arraia com a 
pantana, fazer diversos movimentos acrobaticos num 
drculo pequeno, emendar movimentos acrobMicos e semi
acrobaticos. 0 break tambem usa varios movimentos 
acrobaticos e semi-acrobaticos da capoeira, como 0 macaco, 

ro 
c a queda-de-rim, movimentos curtos, pequenos, mas que
:Q 
i5 servem para deslocar 0 adversario. Quando a capoeira 
&8 

entrou em Sao Francisco, 0 break estava comec;:ando e dai, 
mesmo que indiretamente, influenciaram-se mutuamente. 
Muitos movimentos particulares do break, como a rodada de 
cabec;:a, sao da capoeira. Nao digo que sejam da capoeira e 
entao passaram para 0 break, mas sao influencias entre 
pessoas que vem da mesma pujanc;:a. 0 hip-hop nasceu dos 

. negros la nos EUA, como acapoeira aqui no Brasil. 
A utilizac;:ao da capoeira no circo: 

•	 0 aspedo cultural: Se estamos formando um artista 
circense, quanta mais cultura ele tiver, melhar. Nao pre
ciso s6 falar da cultura circense, mas tambem de outras. 

•	 0 ritmo: 0 fitmo da capoeira tem uma marcac;:ao basica, 
tempo binario, mantra. Essa pulsac;:ao como aprendizada 
emuito importante. 

•	 A movimentac;ao: 0 kung fu e a karate sao parados, jd a 
capoeira acontece em movimento, e a unica luta que tem 
musica. 0 molejo da capoeira, d movimentac;ao dentro 
de uma roda, a relac;ao com um toque rftmlco e musical e 
com 0 outro, 0 adversario, comec;a a criar percepc;oes 
dentro da cabec;a do artista que ampliam sua 
movimentac;ao. Se eu sou um artista de teatro au do circo, 
quando estou em cena precise me transformar numa outra 
pessoa. 0 meu t6nus tern de ser mudado, assim como a 
minha gestualidade. Eacapoeira comec;a a se desenvolver 
formando caraderfsticas importantes para uma pesso 
que vai estar fazendo cena daqui a a pouco. Alem disso, 
tem a movimentac;ao semi-acrobatica, movimentos 
criados pela capoeira que a gente nao ve em lugar 
nenhum. 0 desenho acrobiltico da capoeira ediferente da 
ginastica, 0 espac;:o tambem. Aroda e pequena, exige 
muita agilidade e destreza do capoeirista. 

Aquilo que 0 Raul Olimecha escreveu e verdade. No 
Nordeste, todos os dias, os caras inventam saltos novos. Tem 
um tal de envergado, por exemplo... Se eu tentar expl icar para 
voces 0 que e um saito envergado, voces van rir de mim. Eum 
saito que passa com as duas pernas por cima. 
-Equase uma estrela sem mao. 
- Nao! Euma armada voadora. 
- Umaarmadadupla? 
- 56 que a armada dupla passa uma e outra perna, 0 envergado 
passa com as duas ao mesmo tempo. Foi inventado pelo 
Envergado, urn capoeirista do Ceara, e recebeu 0 nome do 
seu inventor. Hoje, 0 Brasil inteiro faz esse saito. 

Pode ser ate pretensao, mas na hora em que os brasileiros que 
fazem circo comec;:arem a utilizar a capoeira em prol da 
apresentac;:ao, da encenac;:ao, as pessoas que trabalham com 
acrobacia, de todos os lugares do mundo, nao van entender 
aquela movimentac;:ao. 



Or ic illd fdrd CdfdC it3(,dO d~ Jucddor~s 

ASPEcrOS DAMETODOLOGIA DA RODA 

CrrGulo Gorno $1rnbolo 
Circulo como sfmbolo de perfeic;ao, equilfbrio e sentido 
c6smico, aparece em todas as epocas e culturas, como 
tambem e constantemente utilizado em imagens e trabalhos 
praticos nas mais diversas areas do conhecimento. 

A irnfr Gid r-r$iGd 

Do ponto de vista fisico, os trabalhos coletivos para grupos 
com diversos numeros de integrantes, sentados em cadeiras, 
banquinhos ou almofadas colocadas nQ chao, na grama, na 
areia etc. formando um circulo (Roda), permite-nos 
desenvolver diversas dinamicas participativas, ,somo tam
bem manter um dialogo com uma visao comoda, de todos os 
integrantes, estreitando ainda mais a proximidade corporal. 

~ it11yort§1G id GUl~rdl 

E de conhecimento de todos a importancia cultural da 
man ifestac;ao folcl6rica das cantigas e Brincadeiras-de-roda. 
"...Quem e esta que me estimula a sair deste mesmo colo e 
buscar 0 mundo la fora arriscando mais um rompimento, me 
oferecendo a chance de partilhar com os outros iguais a 
mim... " (Godinho, 1996) 
Segundo Camara Cascudo (1988), as Brincadeiras-de-roda 
referem-se a brincadeiras do folclore danc;adas ou cantadas 
apresentando melodias e coreografias simples. Grande parte 
delas se apresentam com os participantes se colocando em 
roda e de maos dadas, mas existem tambem variac;oes, como 
os brinquedos-de-roda assentada, de fileira, de marcha, de 
palmas, de pegar, de esconder, incluindo tambem as chama
das para bri nquedos e as cantigas para selecionar jogadores. 
As rodas infantis que se apresentam no Brasil tem origem 
portuguesa, francesa e espanhola. Porem com a forc;a do 
cantar e ouvir, abrasileiraram-se muitos destes cantos, sendo 
eles hoje tao nossos como se aqui nascidos. 
Na minhapr6pria experiencia de oito anos como educador 
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no Projeto Menino no Parque observei as mais curiosas 
mudanc;as das letras, na maioria das vezes originadas pela 
percepc;ao e linguagem infantil, que nab segue um padrao, 
que vao mudando de mao-em-mao, de boca-em-boca, na 
improvisac;ao que recria e introduz novas padroes. Outro fato 
evidente, e a facilidade que demostram as crianc;as e 
adolescentes, para agrupar-se em rodas com os mais diversos 
prop6sitos. Sendo uma forma muito natural de encontro e 
comunicac;ao para eles. 

o rit]dl 
o ritual e muito importante, nao tendo para nos conotac,oao 
religiosa, mais servindo-nos para valorizar 0 dia-a-dia, que 
no ato de educar apresenta-nos um desafio diario, sempre 
cheio de novidades individuais e coletivas, que devemos 
estar atentos para destacar e valorizar, os fatos que podem ser 
de extrema importancia na vida das arianc;as e adolescentes. 

Arot!Jld 
A rotina (algumas reflexoes).Rotina tem a ver com a 
organizac;ao do tempo. Neste sentido, cada grupo tem seu 
jeito de lidar, de ver 0 tempo de que dispoe; tem seu ritmo e a 
sua organizac;ao no tempo e no espac;o em que vive. 
Construir uma rotina e um exercfcio de democracia comigo e 
com as pessoas com as quais convivo. Eum exercfcio de 
socializac;ao. A rotina nao e rotineira, tem um ritmo que 
atende as necessidades do espac;o e do tempo. 
Na rotina 0 ritmo do grupo, 0 jeito de viver 0 tempo, e 
constitufda dos ritmos de cada participante. 0 ritmo 
constitui-se de variac;oes; de modo que uma rotina 
constitui-se de ritmos diferentes e semelhantes (nao 
homogeneo) de seus participantes. 
A rotina estrutura 0 tempo (hist6ria), 0 espac;o (geografia) e as 
atividades onde os conteudos sao estudados. Assim, uma 
rotina estrutura. Localiza 0 educando no tempo, no espac;o 
e nas atividades. Neste sentido a rotina e alicerce basico 
para que 0 grupo construa seus vfncu los, estruture seus 
compromissos, cumpra suas tarefas, assuma suas 
responsabi Iidades para que a construc;ao do conhecimento c 
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A rotina e uma dinamica, tem vida, vive uma hist6ri~"'por isso 
ela me ajuda a refletir e repensar 0 vivido. 
o ato de criar uma rotina ja e um grande desafio, pois e a
 
primeira exigencia de organiz,!~ao que nos fazetnos.
 
Para construir rotina eprecis0 constancia:
 
.temporal: horariode enco1~os, r~unioes
 
• espacial: lugar onde 0 grupo..sa~V,r)~ 

• de atividades: possibilita 0 processo de arlendizagem, mas
 
para isso acontecer e necessario:
 
"ruminac;:ao", esboc;:o das ideias, do pensC\inento:
 
"elaborac;:ao" de um planejamento paraJo desenvolvimento
 
das ideias;
 
"avaliac;:ao" do produto conquistado;
 

~ Or~dfli<9d<;aO 

~ara a organizac;:ao do trabalho, alem p~ fic~a de insai~o, 
IIstas de chamada, controle de fr~u~ncla, quadro de 
atividades, reunioes pedag6gicas ~tc. Aroda e uma 
excelente forma para organizar 0 dia-a-dia, de acordo com a 
realidade, In loco, que sempre sofre vJria~oese imprevistos, 
ocasionados por atrasos ou falta dos e~ucadores, problemas 
na infra-estrutura, nos servic;:os, e' ate mesmo fatores 
c1imaticos, que causam serios transtornos nas atividades 
realizadas ao ar livre. Sendo assim ~ roda nos permite 
socializar estas informac;:6es, com as crian~s e adolescentes, 
para juntos encontrarmos soluc;:6es 'que beneficiem a 
maioria, permitindo manter um ambiente~ucativoealegre, 

mesmo com as dificuldades que sempre nos CJesafiam. 

fo~ncidl d~ COnhe...£im~nt9 
Aroda oferece um universo de informac;:6es, para u 
educador atento e devidamente capacitado, as crianc;:as e 
adolescentes trazem e externalizam na roda, de forma 
espontanea todos os sinais do seu estado emocional. Desta 
forma podemos detectar a carencia afetiva, a agressividade, a 
revolta, a baixa auto estima, a timidez excessiva, como 
tambem estes valores no seu sentido positivo, como 
eloquencia ,descontrac;:ao, participac;:ao, alegria etc. 
A observac;:ao de todas estas informac;:6es, permitirao ao 

educador trabalhar melhor a individualidade, como tambem 
aprimorar 0 seu conhecimento da real idade das crianc;:as e 
adolescentes, com asquais trabalha. Isto e fundamental para 
melhorar a relac;:ao educativa, refletindo diretamente nos 
resultados ,especfficos da atividade, e estimulando as 
expeetativas profissionais do educador em particular. 

fot1e.....rlCidllCldiCO 
Para 0 desenvolvimento de brincadeiras e jogos coletivos, a 
r~a e ideal, como explicamos nos numeros 2 e 3. Existe uma 
a~pla variedade de brincadeiras que pOOem ser usadas, com 
prpp6sito educativo ou simplesmente ludico. No caso do 
grf.Po de educadores do Pr.6jeto Menino no Parque, 
trabalhamos estes conteudos, como parte da reciclagem e 
<;1apacitac;:ao de nossos educadores, neste sentido 
encontramos uma certa resistencia inicial, por este motivo e 
importante uma boa bibliografia de apoio, acompanhada de 
Lm trabalho pratico, para desenvolver ditas dinamicas, onde 
se faz necessario um treinamento col"etivo, com todos os 
~ucadores do projeto. 
o momenta da brincadeira na roda nao deve ser olhado, com 
o nosso olhar de adulto que na maioria dos casos, estamos a 
muito tempo afastados desta pratica tao sadia e prazerosa. Ao 
contrci~io devemos procurar entender a importancia da brin
cadeira para as crianc;:as, adolescentes e para nos mesmos. 

~ e.vr iciLncld nd re.vld<;aO ~CdtYd 

1000 educador que trabalha com grupos de crianc;:as e 
adolescentes, em situac;:ao de risco social, sabe das 
dificuldades que temo~ que enfrentar, para mantermos 0 

interesse pela atividade, d respeito as regras de convivencia e 
os limites, a supera~ao das dificuldades indivicluais, 0 

cuidaCio com a seguran~ pessoal nas atividades, 0 cuidado 
com os materiais muitas vezes cams ou diffceis de conseguir. 
Tudo isto misturado a nossas expeetativas de desenvol
vimento, a nossa responsabilidade na forma~o de cidadaos, 
participativos e atuantes, protagonistas da sua historia. 



Perante estes desafios temos a---prrncipio duas 
possibilidades, a da escola Formal que parte do pressuposto 
de ser detentora dos conhecimentos, que 0 seu publ ico alvo 
precisa e fara esfor~os para consegui-Ios (nao e nosso 
caso).A segunda alternativa e uma constru~ao coletiva, 
onde teremos que sentarmos, todos jURtOS, educadores, 
crian~as, adolescentes, familia e comunjd'!de. Isto seria 0 

ideal, na nossa experiencia nao conseguim'os ainda, mais 
nas atividades do dia-a-dia, temos conseguido muitos 
resultados positivos. (ver informa~6es na hhme-page-~ 
www.meninonoparque.hpg.com.br, ou no e-mail,da ACES: 
acesorg@bol.com.brl, registrados nos documentos.Projeto 
Menino no Parque 2000, Mem6ria do Menino no Parque, 
Relat6rio 2000 para PUEBLlTQ- Canada. 
Conseguimos atraves da capacita~ao e a pratica, qu~ os 
nossos educadores Incorporem e utilizem a roda, para 
resolver qualquer problema referente a sua ativiq~de, 
deixando de transferir a responsabilidade para a 
coordena~ao , que mio possui nenhuma f6rmula !l1agica 
para resolver ditos problemas, nem instrumento algum a 
nao ser 0 dialogo. Ejustamente desta rela~o que d~vemos 

. .~
extralr ou encontrar as respostas, para tornar as cnan~as e 
adolescentes os nossos cumplices, desta forma e s6 assim 
conseguiremos atingir nossos objetivos. • 

Con~iJe...rdC~$ r;nd;~ $Ob~e... d 'KOl.)A 

A Roda vista pelos aspectos, acima comentados, mostra a 
sua relevancia para 0 Projeto Menino no Parque, enquanto 
uma metodologia que traz em toda sua dinamica, a questao 
fundamental da transdisciplinaridade no ato de educar. 
Trabalhar 0 desenvolvimento humano, a partir das 
organiza~6es sociais, requer praticas democraticas e 
competentes, onde os cidadaos ehvolvidos ten ham espa~o 

para desenvolver suas potencialidades. a que observamos 
de fato na sociedade ea falta de oportunidades concretas 
para os cidadaos. 
Com aRoda diminufmos a distancia entre os atores 
envolvidos no Projeto. Na verdade, criamos um espa~o 

privilegiado para as pessoas se colocarem: falar e ouvir. 

Outra importante considera~ao, diz respeito ao aspecto 
ludico das dinamicas desenvolvidas na Roda. As 
brincadeiras, cantigas, jogos e dan~as, conseguem 
descontrair e colocar as crian~as, os jovens e os educadores 
em sintonia. 
Ressaltamos a importancia de buscarmos metodologias que 
facilitam a comunica~ao entre a organiza~ao social e a 
comunidade participante dos projetos sociais. Enecessario 
que haja um dialogo que coloque as necessidades dos 
grupos participantes e as possibilidades das organiza~6es 

sociais. Entendo que a partir dar e posslvel estabelecer 
processos de constru~ao social. 
Finalmente, considero que aRoda e um instrumento 
metodol6gico transdisciplinar - ao trazer aspectos do 
cotidiano de seus participantes trabalha 0 sentido amplo de 
sua supera~ao; competente porque traz resultados 
concretos em varios aspectos do desenvolvimento do 
Projeto, mas 0 que mais chama a aten~ao e sua eficacia no 
processo de social iza~ao entre os participantes; democratica 
pratica 0 direitD de escolher, de falar, de opinar; ludica traz a 
grandeza do riso descontraldo, desafios, ou ate mesmo 0 

medo de perder 0 jogo. 
Meu reconhecimento aos educadores que fazem aRoda 
acontecer construindo rela~6es de respeito e solidariedade 
entre crian~as, adolescentes e 0 Projeto Menino no Parque. 
Espero que as organiza~6es sociais descubram suas manei
ras de fazer suas Rodas estabelecendo contatos permanentes 
e eficientes com a comunidade com a qual trabalha. 
Nas diversas rodas que formamos no dia-a-dia eque nascem 
a maioria das solu~6es dos problemas. 
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