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Resumo
PAIVA, Ana Laura Barros. “Reflexão sobre a prática teatral no Projeto Rondon Operação - Canudos 2013: A permanência e a efemeridade”. 2014. Trabalho de
Conclusão de Curso (Graduação) – Centro de Artes Curso de Graduação em Teatro
– Licenciatura. Universidade Federal de Pelotas. Pelotas, 2014.

Venho expor minhas reflexões quanto às práticas e o resultado de um trabalho que
foi desenvolvido na cidade de Santa Filomena, interior de Pernambuco, através das
atividades ministradas por mim, como aluna da Universidade Federal de Pelotas
participante do Projeto RONDON, na Operação Canudos, em fevereiro de 2013.
Tratou-se de uma oficina de duas semanas que consistiu-se no preparo de jovens,
para o exercício teatral. Os objetivos principais foram à montagem de uma
encenação e a construção de um grupo para a cidade.
Por outro lado, visava motivar o grupo não só para fazê-lo teatral, mas também para
a apreciação artística, propondo aos jovens a construção de cenas, usando como
estímulos a realidade e manifestações culturais da região.
Neste trabalho, proponho-me a uma reflexão sobre minha ação no Projeto Rondon,
em que medida alcançou os objetivos e se revelou perene ou efêmera.

Palavras-chave: Teatro na comunidade, Rondon, criação de grupo e continuidade.
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Abstract
.“Reflexion about theatrical practice in the Rondon Project – Operation –
Canudos 2013: The permanence and ephemerality”. Work of course conclusion
(Undergraduate) - Arts Center - Theatre Graduation Course – Licentiate Degree
- Federal University of Pelotas. Pelotas, 2014

I come expose a refletion about the practice and the result of the work that was
developed in the Santa Filomena city, inner the Pernambuco, through de activities
taught by me – student of Federal University of Pelotas, participant of RONDON
project – in the Canudos Operation on February, 2013.
The project was a wokshop with duration on two weeks which consisted of the
preparation of youth for the theatrical exercise. The main goals was a staging and a
construction of a group for the city.
On the other hand, the project motivated the group for the do theatrical, as well as
the artistic appreciation – proposing to youth the scenes construction, using the
reality and the cultural manifestation of the region as a stimulus.
In this project, I propose a reflexion about my act in the Rondon Project - if my goals
were achieved and revealed perennial or ephemeral.
Key-Words: Theatre in the community, Rondon, group creation and continuity
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INTRODUÇÃO

Este trabalho é uma reflexão que surgiu da minha vivência como Rondonista1
durante a ”Operação Canudos”, em 2013. Senti-me comovida e modificada por esta
grande experiência de vida que tive através deste projeto de extensão. Percebi as
transformações em mim, pois ao chegar a minha casa, aprendi a valorizar tudo que
me rodeia.
O tempo limitado de duas semanas em fevereiro de 2013, as condições de
extrema pobreza da cidade de Santa Filomena – PE e a ausência de políticas para
as artes e cultura, foram um choque de valores, com o qual me deparei.
Este trabalho na comunidade foi desenvolvido com um grupo de 30
participantes com idades variadas entre 13 e 25 anos. Nas atividades eram
empregados jogos e exercícios a fim de construir uma consciência corporal e cênica
para o grupo.
Busquei utilizar como referência comparativa outra prática, esta como bolsista
do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, na qual ainda
estou atuando na área de Teatro na Escola Municipal Núcleo Habitacional Getúlio
Vargas.
Acredito que estes projetos têm alguns afins. Tanto no Rondon como no
PIBID, são realizadas pesquisas, mesmo um deles sendo no Ensino formal, ou seja,
dentro da escola, e o outro, em uma nova comunidade, um espaço não formal.
Sobretudo, minha reflexão se debruça sobre as possibilidades de perenidade
do trabalho de um grupo de teatro e ou a efemeridade ameaçadora em uma
realidade de abandono.
Escolhi falar sobre uma vivência, pois além de marcar minha vida, lançou uma
série de questionamentos, que provocaram uma autorreflexão, desde o início do
percurso ao retorno as minhas atividades rotineiras, aqui em Pelotas.
Foi através da grande oportunidade que tive de ser rondonista, que pude
vivenciar o cotidiano de uma comunidade diferente, porém com semelhanças com a
1

Rondonista é um termo utilizado para nomear os alunos que participam do Rondon
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que convivo, quando falamos em problemas públicos e sociais. Afinal, os
problemas políticos e educacionais são reflexos do nosso país. Esta convivência
proporcionou-me entender como o povo lida com situações de carência extrema.
Busco refletir sobre os conhecimentos adquiridos e o trabalho que realizei,
nesta comunidade, pois quando me propus a ir ao Rondon, pensava, ingenuamente,
que meu trabalho com o teatro iria mudar a vida e a visão da população.
Pensava que quando eles entendessem e valorizassem o fazer teatral, isso
os ajudaria a buscar a transformação da cidade e a vida pessoal, de maneira que
pudesse ser medida e visível. Além da proposta de criação do grupo e a construção
de uma encenação, eu esperava dar-lhes uma oportunidade de encarar a vida de
uma forma diferente.
Após este estudo e experiências, os meus questionamentos a respeito da
vida, são outros. Aprendi a valorizar meu trabalho e a refletir melhor sobre as minhas
escolhas.
Quando ingressei na faculdade, era apenas uma menina querendo fazer
teatro, ou quando estava no Interact, um grupo de ação caritativa, pensava que tinha
capacidade para mudar o mundo, de “uma hora para outra”, apenas distribuindo
agasalhos, remédios e alimentos para os necessitados. No entanto, hoje sinto que
sou uma mulher mais madura, que traça melhor as metas e que valoriza o que tem e
a educação que lhe foi proporcionada. Uma mulher que reconhece as suas
qualidades, percebe as limitações e as grandes dificuldades. Ironicamente, uma de
minhas limitações e dificuldades é a escrita.
Este trabalho parte da autorreflexão sobre uma experiência significativa e
recente em minha vida acadêmica, um relato de experiência aos quais se somam
depoimentos de jovens do grupo teatral de Santa Filomena, de experiências
similares e de entrevistas com professores que participaram do Rondon. Portanto,
possui um perfil qualitativo no qual os aspectos subjetivos se sobressaem.
O objetivo geral deste trabalho é refletir sobre a prática Teatral no Projeto
Rondon - Operação Canudos 2013, pensando sobre a permanência e a efemeridade
desta ação na comunidade. Ao mesmo tempo, vou especificando, no decorrer dos
diálogos e capítulos, detalhes sobre a ação do projeto Rondon quanto ao trabalho de
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formação do grupo de teatro e da continuidade das apresentações do espetáculo
criado no município de Santa Filomena.
Minha questão de pesquisa, que às vezes se confunde com minhas
inquietudes, refere-se ao trabalho comunitário de teatro, dentro do Rondon, ao longe
de duas semanas, se ele alcança os objetivos de formação de um grupo teatral de
jovens, se ele garante a sua continuidade com ou sem o apoio das políticas públicas
do município.
Através desta reflexão desejo discutir e compartilhar ideias de como
funciona o trabalho teatral na comunidade e como deveria funcionar para que seja
eficaz, além de questionar sobre a perenidade e a efemeridade do trabalho.
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METODOLOGIA

Para escrever este TCC, revi todo o material guardado por mim, li bibliografia
sobre temas pertinentes de artigos e publicações referentes educação, Políticas
Publicas, ações comunitárias, ações do Rondon e a construção de grupos Teatrais.
Também foram lidos livros que falavam sobre o trabalho teatral na comunidade, a
construção coletiva, entre outros.
Depoimento dos jovens do grupo de Santa Filomena, através das redes
sociais, também foi importante para a construção do meu trabalho,
Entrevista com a Professora Taís Ferreira, ex rondonista e professora da
Universidade Federal de Pelotas, no curso de Teatro. Escolhi a mesma, pois o
professor Paulo é o meu Orientador e a Professora Mônica fará parte da minha
banca. Em que questionei a importância do teatro e se é possível transformar uma
comunidade em um curto período de tempo e se os alunos que participam são
modificados.
Na metodologia foi realizada uma revisão, utilizando como material
complementar os vídeos do espetáculo, alguns artigos referentes a operações do
Rondon UFPel e também os próprios relatórios da Operação Canudos 2013. Desta
forma houve uma análise da experiência, a partir de uma revisitação da memória
buscando também através dos meus materiais, de fotos, de vídeos, de relatos,
cartas e as aulas das duas semanas.
Por tanto o presente trabalho está organizado da seguinte forma.
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CAPITULO I: PROJETO RONDON

1.1 Rondon

“O Rondon é um projeto de vida e cidadania.” Esse é o slogan do projeto
que busca a formação de pessoas capazes de refletir sobre a cidadania,
solidariedade e política, para que possam contribuir no desenvolvimento da
comunidade, ao mesmo tempo em que tem um perfil multidisciplinar e proporciona
aos

estudantes

universitários

envolvidos,

que

tornem-se

multiplicadores,

estimulando o seu trabalho em equipe.
O projeto proporciona também que os acadêmicos “sintam na pele” as
dificuldades sociais, através da

vivência

na

comunidade carente.

Assim,

consequentemente provoca o grupo de rondonistas a pensar os valores, a tomada
de decisões e a perceber a situação do nosso país.
“O Rondon é uma iniciativa do governo brasileiro coordenado pelo Ministério
da Defesa, com a participação de diferentes ministérios, entre os quais, os
Ministérios da Educação, do Meio Ambiente e da Saúde. Ele se constitui e é
executado em razão de uma triangulação que envolve a participação efetiva
da Coordenação Geral do Projeto Rondon (Ministério da Defesa), das
prefeituras dos diferentes municípios alvo e das mais diversas Instituições
de Ensino Superior do Brasil.” (PAIVA, Ana Laura., 2013. p 1 ).

O projeto é dividido em várias etapas, começando pelo edital do Ministério da
Defesa (MD) para a seleção das universidades que irão atuar nos municípios e
regiões indicados para cada edição do Rondon. Depois, cada Núcleo Rondon das
Universidades faz um desenho de projeto de ação, que é avaliado por uma equipe
em Brasília, por um conselho formado por diversos Ministérios.
Enfim, depois da divulgação do resultado, através do qual a Universidade
recebe a resposta quanto à aprovação e seleção do projeto escrito e enviado para
a seleção de propostas de trabalho, os coordenadores de cada proposta de ação
aprovam, a chamada visita precursora, para as cidades onde irão atuar e realizar as
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operações. O objetivo da visita precursora é o de verificar, junto à comunidade, às
lideranças municipais, aos sindicatos, às cooperativas, entre outras associações
representativas, as reais necessidades e se o projeto necessita de ajuste.
Neste período a Universidade Federal de Pelotas começa o seu processo de
seleção interna baseada nas necessidades desenhadas no projeto e nas habilidades
dos estudantes, para compor o grupo que irá trabalhar durante as suas férias
escolares. É preciso ressaltar que o Projeto Rondon ocorre duas vezes ao ano;
durante as férias de inverno e de verão. Após a seleção é iniciada a capacitação dos
alunos, momento em que a UFPel prepara os estudantes para a viagem e, sem
dúvida, para a atuação no município. Em nosso caso, isto é, da equipe de
rondonistas que integrei, foram realizados durante dois meses, estudos, reuniões,
palestras sobre os assuntos que seriam trabalhados em Pernambuco.

Figura 1 - Rondonistas da Universidade Federal de Pelotas

Posteriormente, foi feita a elaboração mais minuciosa das oficinas que
iríamos ministrar em Santa Filomena, sempre sobre o olhar crítico dos professores e
do grupo de alunos. Depois que as equipes foram formadas e as aulas preparadas,
a instituição realiza a inscrição do grupo no site, a fim de receber as passagens e
conhecer a equipe completa que vai para a operação, pois para cada cidade são
enviados dois grupos de duas universidades brasileiras. É importante salientar que
cada universidade pode inscrever duas propostas de ação, uma para o conjunto A e
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outra para o conjunto B. Estes conjuntos equivalem a áreas do conhecimento assim
divididas pelo MD: Conjunto A - a Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação e
Saúde; Conjunto B - Comunicação, Tecnologia e Produção, Meio Ambiente e
Trabalho.
O MD, assim, quer que a ação desenvolvida em cada município seja bastante
abrangente, capaz de atender ao conjunto de demandas da população. As duas
equipes, de universidades distintas, que vão para cada município, desenvolvem, em
tese, ou o conjunto A ou o conjunto B. Entretanto, a ideia é de que as equipes se
apoiem e trabalhem em conjunto, mesclando os integrantes das equipes e
construindo relações entre as diversas oficinas dos conjuntos A e B.
Em nosso caso, tivemos aprovada a proposta de ação do conjunto A, e a
equipe que nos acompanhou no percurso em Santa Filomena com o conjunto B foi
do IFSUL de Minas Gerais.
Depois partimos para a cidade de Petrolina - PE, sede da Operação Canudos.
Fomos recepcionados no quartel e houve a abertura oficial do projeto, quando
tivemos a oportunidade de conhecer melhor o grupo do IFISUL Minas que iria
trabalhar conosco. No dia seguinte, fomos deslocados até a cidade de atuação.
Foram-nos apresentadas as dependências de uma das escolas do município,
local onde ficamos alojados durante as duas semanas, nossa espécie de QG onde
dormimos, planejamos, fizemos reuniões diárias de avaliação, fizemos as refeições,
etc. No retorno, depois do encerramento das ações na cidade, entregamos os
relatórios de cada oficina aos professores coordenadores que os reúnem e
constroem um relatório final, com destino à Coordenação Geral do Projeto Rondon.
Tivemos um encerramento oficial no quartel de Petrolina

1.2. Inserção das artes/teatro no Rondon UFPel

A UFPel acredita na importância das artes na formação humana, e as utiliza
na capacitação dos estudantes rondonistas, acentuando o caráter multidisciplinar e a
reflexão, a ética e a ação humana. A UFPel pensa as artes como eixo principal, e a
mesma acaba por fazer este papel de mediador. Conforme afirma Graiger
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“As artes e, entre elas, especialmente, a dança, o teatro, o cinema e a
literatura têm esse poder de revelar aquilo que está oculto ou que nos
negamos a ver; têm o poder de colocar a cada um e a todos no lugar do
outro; têm o potencial de conduzir à reflexão ética e de valores”.
(GAIGER, Paulo. 2011. p.3)

Nesse sentido, acredito que seja importante pensar nestas ações como sendo
educativas e fundamentais para o desenvolvimento pessoal. Elas constituem em
uma forma de provocar a comunidade que é carente de cultura. Na entrevista que
realizei com a Professora Taís Ferreira, ela apresenta seu ponto de vista enfatizando
a importância das artes como parte do projeto Rondon.
A primeira pergunta feita para a professora Taís Ferreira foi: No teu ponto de
vista por que é importante a inserção das artes no Rondon?

As atividades artísticas promovidas pelo Rondon estão em consonância com
a carência de atividades de cunho cultural e formativo em grande parte das
comunidades atendidas pelo Rondon. A falta de perspectiva e de espaços de
sociabilização de jovens, adultos e idosos atrai estas populações para as aulas de
artes. O público infantil também participa ativamente. Muitas cidades já possuem
grupos de dança, de teatro, bandas e artesãos, que dificilmente têm a oportunidade
de participar de cursos de formação ministrados por pessoas com conhecimentos
específicos na área. Isso é um dos fatores de adesão das populações a estas
atividades. Há ainda o desejo de experimentar novas formas de relação e de
comunicação, bem como o de conhecer o "desconhecido", já que grande parte das
pessoas jamais fez um curso de teatro ou dança, por exemplo. As artes, em todas
as suas linguagens, são áreas do conhecimento com conteúdos próprios, que no
geral as pessoas desconhecem e muitas vezes desejam aprender e experimentar.
(“informação verbal)”.2

Olhando por este ponto de vista, a importância das artes vai além de cunho
cultural, mas abrange também o social, pois é uma forma de mostrar que as áreas,
embora e necessariamente dialoguem entre si, apresentam distinções e possuem
2

Entrevista concedida voluntariamente pela professora Taís Ferreira, via e-mail.
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conteúdos específicos. Digo isso, pois mesmo pessoas com possibilidades maiores
de estudo, como alguns universitários da própria UFPel, desconhecem estas áreas
de conhecimento, acreditando que as artes carecem de importância porque não são
úteis do ponto de vista do mercado de trabalho e de consumo. Isso revela um préconceito, pois se ouve que para cursar teatro, não é preciso estudar, nem ler.
Alguns acreditam que para ser artista somente se precisa de “talento” e, eu garanto,
que este “talento”, que muitos falam, na verdade, depende da qualidade do trabalho,
do estudo, do treinamento e da dedicação, comum a outras várias áreas de
conhecimento e profissionais.
Imagino que se estudantes de classe média pensam desta forma, o que as
pessoas de uma comunidade carente podem vir a pensar? Talvez o senso comum
que exclui as artes do horizonte da vida mesma.
A segunda pergunta abrangeu a vivência nas operações, “Da vivência das
operações do projeto, o que as artes agregaram no trabalho?”.

As pessoas aproximaram-se muito das equipes, nas duas oportunidades em
que fui coordenadora do projeto Rondon, através das oficinas de arte. As oficinas
mais procuradas sempre são as de artes, e receber pessoas da comunidade
oriundas de diversos lugares e de diferentes idades dá aos participantes uma boa
noção da localidade, de sua cultura, de seus hábitos e crenças, de seus desejos.
Além disso, como nas oficinas há todo um imaginário e um repertório cultural que é
acessado através de jogos, improvisações, conversas, músicas, cantigas e
imagens, penso que seja a melhor forma dos alunos rondonistas relacionarem-se
de modo orgânico com estas culturas e modos de vida tão diferentes dos nossos,
que somos sulistas. E, no meu ponto de vista, viver com e na diferença,
respeitando a alteridade, esse é o grande aprendizado do Rondon na vida dos
estudantes universitários. (informação verbal)

Concordando com a professora, digo que a minha experiência foi muito
semelhante: as artes chamaram um grande público. No caso, tínhamos aulas de
teatro e dança de salão. Especialmente destas duas oficinas, vários integrantes das
duas equipes participaram, o que fez com que os dois grupos se unissem e, por
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outro lado, estimulou uma troca com a comunidade participante muito maior do que
aconteceu em outras oficinas. Acredito que as atividades de arte têm um caráter
lúdico e passam a ser uma forma grandiosa de construção de amizades e troca de
conhecimentos.
A terceira e última pergunta feita a professora foi: “O Rondon, que propõe
ser um projeto de vida e cidadania, realmente proporciona aos estudantes
universitários que reflitam sobre o nosso país ou acaba se tornando apenas
uma vivência passageira?”

Creio que isso depende muito da postura assumida por cada rondonista:
aqueles que estiverem abertos e humildes, dispostos a aprender e trocar com as
comunidades e com desejo de relação, com certeza terão experiências
significativas tanto para suas carreiras profissionais como para sua formação
cidadã e sensível. No entanto, infelizmente sabemos que muitos estudantes não
demonstram maturidade, desprendimento e abertura suficiente a "outro" e,
portanto, não constroem no Rondon experiências tão significativas. Conheci alunos
que estão nos dois grupos. Assim como temos alunos e coordenadores que se
relacionam somente com os colegas das outras equipes, formando uma espécie de
"colônia de universitários", o que também não é o objetivo do projeto, que visa à
relação com as comunidades, seus espaços, suas culturas e seus sujeitos.
(informação verbal)

Ao ler a resposta da professora primeiramente discordei, pois meu grupo na
operação estava disposto a trocar, aprender e crescer com a experiência de
rondonistas. Estávamos aflitos e ansiosos com o que nos esperava em Santa
Filózinha, como carinhosamente apelidamos a cidade. E foi exatamente o que
aconteceu: quando voltamos para nossas cidades e nossas vidas e obrigações.
Encontrávamos repletos de novos pensamentos e o nosso olhar foi alterado diante
das dificuldades e a falta de visão de futuro que a população tinha diante dos
grandes obstáculos. Porém, quando saiu a outra equipe do projeto para a operação
de meio de ano, julho de 2013, da qual um colega de trabalho do PIBID participou.

19

Eu soube, pelos relatos, que não houve uma boa troca com a outra equipe, devido a
desentendimentos entre estudantes.
Meus colegas e eu, em nossa equipe de rondonistas, estávamos dispostos a
ajudar e a aprender com os colegas da outra equipe e por isso nossa amizade,
mesmo com a distância, permanece e temos conseguido nos encontrar em
seminários e congressos realizados em Pelotas e em diferentes regiões do país.
O trabalho com artes, no projeto, proporciona tanto aos jovens como aos
adultos, uma forma de lazer, de bom uso do tempo livre, que pode ser empregada
para a vida, através da descoberta de habilidades e escolhas que serão de grande
importância para o autoconhecimento.

1.3 Minha motivação para participar

Antes de descobrir e me interessar pelo projeto Rondon, eu era uma
adolescente cheia de vontades e ideias mirabolantes que queria transformar o
mundo com minhas próprias mãos, sendo que até mesmo o “meu mundo” que é
como costumo chamar minha vida cotidiana, já tinha suas barreiras e dificuldades.
Interessei-me pela contribuição que eu poderia dar à comunidade, ainda em Bagé,
onde residia. Assim, tive a oportunidade de conhecer o Interact Clube Bagé, do qual
participei durante três anos da minha vida, três anos cheios de ideais e lutas dos
quais meus estudos e interesses para o futuro estavam em constante construção.
O Interact tem como principal objetivo formar líderes e ajudar as pessoas.
Entre seus objetivos, pretende mostrar aos jovens que podem auxiliar a sociedade
em que estão inseridos de uma forma simples e dentro das suas possibilidades. Isso
se dá através de campanhas de arrecadação de materiais de higiene pessoal,
alimentos, remédios, entre outras; ou até mesmo em coisas pequenas como visitas
a creches e hospitais, a fim de levar alegria a quem recebe, porém muito mais, a
quem doa.
Nós jovens lidamos com as diferentes formas de pensar e aprendemos a
selecionar as ideias, assim nossas escolhas quanto a essas atividades a serem
concretizadas na comunidade Bajeense são realizadas de forma democrática, onde
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todos têm a chance de dar ideias e as mesmas são postas em votação no grande
grupo para que ocorra a seleção das melhores atividades a serem realizadas
durante o ano.
Este Grupo era apoiado por um Rotary Club que orienta e auxilia os jovens,
pois grande parte de seus integrantes eram menores de idade, havendo sempre que
possível, um rotariano presente nas ações.
Neste mesmo período ingressei na Liga Feminina de Combate ao Câncer,
ainda na cidade de Bagé, que era um grupo de meninas que buscavam arrecadar
verbas para custear os medicamentos de mulheres que estavam lutando contra o
câncer, através de pedágios, festas, bingos, entre outros. Portanto, pude ter uma
visão sobre “caridade” e compreender como se pode ajudar uma pessoa. Segundo o
dicionário online http://www.dicionarioweb.com.br/caridade/, caridade é Amor ao
próximo; Benevolência; Beneficência; Esmola.
Percebi, no entanto, que a caridade não poderia ser apenas uma esmola, ou
algo que seria passageiro, que traria bem estar para quem ajudou, mas que faria
bem apenas momentaneamente para quem foi ajudado. Meu interesse era ajudar de
uma forma que transformasse de algum jeito a vida dessas pessoas, não apenas por
um dia ou um mês.
O grupo de meninas auxiliava mensalmente nos medicamentos de algumas
famílias, fazendo uma real diferença. A Liga Mãe, composta por mulheres mais
velhas da sociedade bajeense (com J mesmo) e por outro lado mais influentes,
auxiliava um grupo muito maior de famílias.
Quando ingressei na Universidade e vim morar em Pelotas, senti a
necessidade de retomar estas atividades e fazer parte novamente de um grupo com
os mesmos intuitos do Interact. Assim, junto a um grupo de interessados fundamos
um Rotaract em Pelotas, a fim de construir um grupo de amigos e desenvolver um
trabalho na comunidade Pelotense. Este grupo foi crescendo e com o ingresso dos
estudantes de cursos distintos na Universidade, surgiram novas propostas e
pensamentos. Com estas mudanças, comecei a repensar sobre o trabalho deste
grupo.
Fui percebendo que o trabalho do grupo não era contínuo, porém ainda assim
auxiliava em algum momento a vida de alguém. A nossa ação proporcionava
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alegrias, tanto para os que eram ajudados, assim como para nós que contribuíamos,
amenizando o sofrimento de pessoas que precisam de um apoio, este, porém,
apenas momentâneo. E isso me inquietava a ponto de buscar em projetos de
extensão na Universidade as respostas sobre o trabalho comunitário e como
deveríamos fazer com que este trabalho auxiliasse no desenvolvimento da vida de
alguém.
Foi quando ouvi falar dos projetos Teatro nas Escolas, Pibid e o Projeto
Rondon e resolvi pesquisar o que havia de tão interessante e de que forma estes
projetos poderiam ser transformadores para os participantes universitários que
faziam parte deles.
Ingressei no Teatro nas Escolas, onde fiz parte por um ano e no Pibid onde
atualmente sou bolsista e faço parte há um ano e meio. Em ambos trabalhei com
crianças de várias idades e dava aulas de teatro. Nestes projetos, nós alunos,
enquanto educadores em formação, queremos que o teatro se torne uma prática
deliciosa para as crianças e que o decorrer das atividades desperte nelas outros
interesses pela arte como um todo e que às auxilie, na aquisição de um olhar crítico
em relação à comunidade em que estão inseridos.
O Pibid foi uma grande experiência de teatro na comunidade para mim, pois a
escola EMEF Núcleo Habitacional Getúlio Vargas, local onde trabalho é localizado
no sub-bairro Getúlio Vargas, localizado dentro do bairro Três Vendas em Pelotas.
Este é o lugar com maior carência de segurança, o tráfico de drogas e a violência
estão presentes no cotidiano das pessoas. A escola atende crianças da pré-escola
ao quinto ano do E.F. e possui o pior índice do IDEB.
Contudo, foi de grande conhecimento e crescimento para mim enquanto aluna
e educadora, perceber o quanto o trabalho na comunidade é lento e necessita de
tempo para realmente modificar a vida das pessoas, mas esta modificação se dá
vagarosamente e, ao mesmo tempo, em que vai formando cidadãos capazes de
observar, pensar e agir por si só, tanto dentro como fora do âmbito escolar
educacional.
Percebi a transformação de um aluno: ele, no primeiro dia de aula não falava,
não lia, não escrevia e não se relacionava com os colegas. Logo que chegamos, a
professora disse que ele não tinha jeito, que o deixássemos sem participar. No
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entanto, no decorrer das aulas e atividades, ele foi se interessando e se enturmando
com os colegas. Começou a falar de uma forma enrolada, ainda aprendendo a lidar
com as sílabas, mas ele estava falando! E o melhor é que ele conseguia criar formas
com o corpo e tentava dialogar com os colegas nas ações, inclusive nas
improvisações. Foi esta relação de vitória conjuntamente com surpresa, que me fez
acreditar que seria capaz de levar até as pessoas uma visão distinta de como
podemos usar o teatro como meio transformador.
Desta forma acabei acreditando que o projeto Rondon era bem mais eficaz
que estas experiências, pois proporciona uma experiência ainda maior por estarmos
inseridos e vivendo como a comunidade, comendo o que eles comem e passando
por dificuldades semelhantes, ao mesmo tempo em que estamos trocando
conhecimentos e ensinando formas de melhorar a vida cotidiana da população
através

das

nossas

propostas

de

ações.

incansavelmente fazer parte do Projeto Rondon.

Por

este

motivo

eu

busquei
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CAPITULO II: TEATRO NA COMUNIDADE

2.1 A busca do teatro na comunidade

Antes de conhecer o teatro na comunidade senti a necessidade de saber o
que era esse teatro e como deveríamos trabalhar. Para tanto, li um artigo da Márcia
Pompeu chamado “Tentando definir teatro na comunidade” que conceitua
comunidade de duas formas, de Local e de Interesse. A de Local seria criada
através de um determinado espaço físico por uma rede de relacionamentos cara a
cara. Enquanto a de Interesse, seriam as relações criadas a partir de um interesse
em comum.
A autora sentiu a necessidade de nomear o trabalho teatral na comunidade e,
em alguns aspectos, “define” ou busca a definição das ações dando as seguintes
nomenclaturas: Teatro com comunidade, teatro para a comunidade e teatro por
comunidade.
“Teatro para comunidades
Este modelo inclui o teatro feito por artistas para comunidades periféricas,
desconhecendo de antemão sua realidade”.
Teatro com Comunidades
Aqui, o trabalho teatral parte de uma investigação de uma determinada
comunidade para a criação de um espetáculo. Tanto a linguagem, o
conteúdo - assuntos específicos que se quer questionar - ou a forma manifestações populares típicas - são incorporados no espetáculo.
Teatro por Comunidades
O terceiro modelo tem grande influência de Augusto Boal. Inclui as próprias
pessoas da comunidade no processo de criação teatral. Em vez de fazer
peças dizendo o que os outros devem fazer, passou-se a perguntar ao povo
o conteúdo do teatro, ou dar ao povo os meios de produção teatral.”
3
(POMPEU, Marcia. p.3)

Desta forma sabemos que é teatro na comunidade quando o foco da ação for
à própria comunidade e sua história, ou quando foi trabalhada a cultura do local.

3

Não consta no artigo “Tentando definir Teatro na Comunidade” o ano de sua publicação

A partir destas definições, infiro que estas três maneiras podem se dar em um
fenômeno comum, pois percebi em minha experiência que o trabalho na
comunidade pode não ser algo estanque, e sim diferente de comunidade para
comunidade porque devem ser considerado, as vivências, as necessidades e a
própria história da localidade ou grupo.
Estas definições feitas pela autora ajudam a compreender minhas ações em
Pernambuco, como em Pelotas, sejam declarado teatro “com” e “por” comunidade.
Pensando sobre esta prática, que utilizo para embasar minhas reflexões sobre
perenidade e efemeridade, e considerando as características culturais da região que
utilizamos para a construção do espetáculo “Lampião e Lamparina”4, é, ao mesmo
“teatro por comunidade”. Os processos de construção do espetáculo não somente
envolveram os jovens da comunidade como a mim, meu professor e meus dois
colegas de coordenação de trabalho. Nós quatro fazemos o papel de artistas
diretores.
Ao longo do trabalho surgiram necessidades de se entender o processo na
comunidade, e apareceram as dúvidas, os anseios e os medos. Senti-me mais
preparada ao ler o texto desta autora. Porém o mais importante foi construir um laço
de confiança para que a comunidade não se sentisse invadida e ao mesmo tempo
tivesse liberdade de colocar suas ideias e vontades para a construção do trabalho.
Desta maneira descobri que não temos uma receita pronta para se trabalhar
com o teatro na comunidade, somos guiados parte pelo conhecimento, parte pela
intuição.

2.2 O percurso de troca enquanto educadora

Durante o meu percurso na universidade descobri como o teatro está
presente na educação, porém compreendi que ele não é apenas uma representação
realizada para um determinado público, mas sim uma possibilidade de descoberta
de cada indivíduo. E que o ensino da arte na escola ainda está se desenvolvendo,
44

Nome do espetáculo, não é uma referencia ao Virgulino cangaceiro, no mais usamos o nome por ser
reconhecido na região. Ambos são o mesmo personagem, pois Lamparina vira Lampião para defender seru
povo do tirano que dominava a água.
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que mesmo este percurso do teatro, da dança, da música como área de
conhecimento importantíssima só vem a ser valorizados com o auxílio dos PCNs,
1997, pois nele contém a importância e a necessidade de se trabalhar com as artes:
A arte da criança como manifestação espontânea e auto expressiva:
valorizando a livre expressão e a sensibilização para experimentação
artística como orientação que visavam o desenvolvimento do potencial
criador, ou seja, eram propostas centradas na questão do desenvolvimento
do aluno (PCNs, 1997, p.20).

Na construção do meu trabalho para o Projeto Rondon, pensei em minha
vontade de ensinar tudo que eu sabia de teatro, do que havia aprendido na
faculdade, praticamente queria formá-los atores, conscientes de seu corpo, de sua
respiração, de sua voz, do uso do espaço cênico, entre outras conquistas.
Ao mesmo tempo, eu estava trabalhando com pessoas que nunca fizeram
teatro na vida, e que a visão que tinham de artes era muito superficial, apenas
acreditavam que o teatro era pegar um texto e decorar, ou que seria como nos
filmes e novelas.
Eu me perguntava: quais eram as minhas referências, o que me motivava a
buscar mais leituras para suprir minhas limitações?
Claro, eu não sabia que a maioria das atividades e a oficina de teatro que
eu estava idealizando para a população ainda estavam muito distantes do
que eu efetivamente viria a executar. Afinal, eu estava criando um projeto
através das informações que eu consegui buscar na internet, da realidade
do município. Contudo, a realidade desvendada, nua e crua, diante de meus
olhos, revelou-se bem diferente e, ao mesmo tempo, provocativa.(PAIVA,
Ana Laura, 2013, p. 3)

Primeiro, foquei na técnica teatral e preparei aulas com aquecimentos vocais
e corporais, a fim de fazê-los entender o seu corpo e como entender o espaço de
cena.
Foi muito interessante, eu ter criado minhas aulas baseadas neste
conhecimento, pois na hora da prática em Santa Filomena, isso me fez perceber o
quanto eu estava equivocada em acreditar que eu formaria atores preparadíssimos
para um espetáculo e, além disso, formar um grupo teatral que seria o futuro da
cidade em relação as atividades de cultura.
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No entanto, eu não havia percebido como ocorre o trabalho na comunidade,
e o Projeto Rondon foi o que me fez entender realmente que uma ação vai além da
técnica, além do objetivo de criar um grupo teatral e um esquete em duas semanas.
Quando tal crise é evocada, portanto, não se está referindo apenas a
questões epistemológicas acerca dos modos de obtenção do conhecimento.
Antes, ela se manifesta como uma situação de desconforto que ocupa o
mais prosaico coditiano; ela nos cerca e nos assusta em nossa vida diária, e
é nesta, que seus sintomas devem ser buscados, com visitas a uma
reflexão mais abrangente. (DUARTE, 2003, P.75.)

O medo tomara conta de mim, eu percebia que teria pouco tempo e muitas
atividades para realizar. Lembrei de um trecho do espetáculo “Olhar do outro”, do
qual faço parte, que é baseado no texto da peça A Gaivota, de Anton Tchekhov, que
fala sobre as frustrações e os medos dos artistas, que diz assim:
Agora já está tudo bem diferente... E, nestes dias aqui, tenho andado sem
parar, e pensando e pensando, e eu tenho a impressão que, cada dia, estou
ficando um pouco mais forte. Agora eu sei, Kostia, agora eu compreendo
que o essencial em nossa profissão – tanto faz que seja no palco ou na
literatura – o que importa não é a glória, nem a fama, nem nada daquilo com
que eu sonhava, e sim saber aguentar com paciência. Saber carregar a sua
cruz e ter fé. Eu tenho fé, e já não sofro tanto. E quando penso em minha
vocação, não tenho medo da vida.

E eu, enquanto oficineira, atriz e diretora em crise de criação, tive a
necessidade de mudar o rumo do trabalho, quando percebi que não teria tempo para
tudo que eu queria passar para a turma. E foi meu professor que abriu os meus
olhos e mostrou que a vontade dos participantes, unida com a as minhas ideias e
atividades, seriam capazes de dar conta das metas previstas.
Foi uma grande experiência, embora a responsabilidade estivesse me
preocupando. Eu consegui desenvolver em pouco tempo um novo planejamento
visando um outro rumo. Claro que eu não seria capaz de fazer isso se o grupo não
tivesse a capacidade grandiosa que tinha. Eram pessoas alegres e espontâneas,
incrivelmente criativas e tinham, no meu ponto de vista, a maior qualidade de
todasvontade de fazer teatro. E ali estava a essência humana, a forma mais simples
de expor as vontades e ao mesmo tempo criativa que é a espontaneidade aliada a
vontade de trabalhar.
Vi a importância dos jogos que comecei a propor, jogos que mostravam a
troca entre palco e plateia, com ações e manipulação de objetos, trabalho em grupo,
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criação e solução de problemas em grupo, através de temas que fui sugerindo, com
o objetivo de instigá-los a pensar na sociedade e nos problemas que vivenciam e em
soluções que poderíamos dar e ali começamos a criar o nosso espetáculo.
Foram estes acontecimentos que me fizeram entender o que a Márcia
Pompeu queria dizer quando falava no artigo que estava tentando nomear o teatro
na comunidade, pois ele é um conjunto de ações.
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CAPÍTULO III: EXPERIÊNCIA EM SANTA FILOMENA
TRAJETÓRIAS E ESTRATÉGIAS

3.1 Realidade

Ainda aqui em Pelotas, no início do trabalho, nós não sabíamos nada sobre a
realidade da cidade na qual iríamos trabalhar, no entanto fomos buscar dados
através da internet e realizamos ligações para as secretarias, a fim de obter
informações precisas sobre a população.
“Quando olhei a terra ardendo qual fogueira de São João
Eu perguntei a Deus do céu por que tamanha judiação
Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação
Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão”.
Utilizo as palavras de Luís Gonzaga na letra da música “Asa branca”, para
descrever as limitações que vivenciei. Chegando ao sertão Pernambucano, depareime com imagens apenas vistas em livros e na televisão. Ainda da janelinha do avião
já era possível avistar a terra avermelhada, quebrada, o ar seco e as plantas secas.
Foi um grande revés, pois embora soubesse o que me esperava, ainda assim era
complicado pensar nisso enquanto estamos em casa, com água nas torneiras e
chuveiros, ainda mais para nós que moramos no sul do país e temos o verde como
cor símbolo do Rio Grande devido aos campos do pampa gaúcho, aceitar e perceber
esta situação tão distante da nossa realidade.
Estas dificuldades do agreste nordestino vão além das políticas educativas,
que estão em todo o país, pois o povo sofre com o clima. A seca é massacrante, nós
não sobrevivemos sem água, e lá o povo não tem água para as atividades rotineiras
como lavar a louça, tomar banho, lavar roupa.
Sabemos que todos dependem da água, porém a carência de alguns
moradores se dava na medida em que dependiam da água para sustentar suas
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famílias através da plantação e da criação de animais. Não há açudes, nem irrigação
para manter suas plantações. Para isso, dependem de caminhões pipa e muitos
acabam utilizando a água de cactos para que o gado não morra de sede.

Figura 2 - Fotografia de uma das ruas de Santa Filomena

Todos nós (ou quase todos) aos treze ou quatorze anos de idade achamos
que temos alguma ingerência sobre o mundo que nos cerca e que podemos
transformá-lo a partir de nossas ações e vontades.
(FERREIRA, Taís. 2010. p.1)

Quando chegamos a Santa Filomena, nos deparamos com uma realidade
bem distante da nossa e ao mesmo tempo provocativa, pois nos fazia questionar a
forma que lidamos com vários acontecimentos e como a população lida com certos
desafios, como com a precariedade no saneamento básico ou a falta de água em
sua rotina diária. Essa realidade nos fez refletir sobre o que poderíamos fazer para
ajudar. Os problemas eram maiores, mas uma transformação na forma de pensar ou
agir era uma perspectiva radical para uma cidade com muitos problemas.
Na cidade nos deparamos com outras dificuldades, as pessoas, com a vida
simples e com problemas pela falta de dinheiro, mantinham suas casas pequenas
construídas com esforço, ganhando pouco e com vários filhos.
A escola em que ficamos estava em estado crítico. Incrivelmente, depois de
dois anos sem chuvas, nós vivenciamos esta alegria. Porém com a chuva vem os
problemas, pois as casas e as escolas, principalmente, não têm uma boa estrutura
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de telhado e isso ocasionou em um grande escoamento de água por todos os lados
e nós não tínhamos onde dormir, pois dormíamos no chão. Como solução
emergencial, pegamos classes e mesas e colocamos todas as nossos pertences em
cima,como verdadeiras palafitas.
A cidade não tinha nenhuma estrutura de saneamento básico, o escoamento
das casas saia direto nas ruas. O lixo, nas ruas era assustador, pois o povo estava
acostumado a jogá-los no chão e acabavam não percebendo o quanto a cidade era
suja.
O posto de saúde tinha apenas uma médica, e a mesma era a secretaria da
saúde. Ela comentou que
não tinham mão de obra devido a falta de material. Os antigos enfermeiros se
recusaram a ver as pessoas precisando de ajuda e não poderem fazer nada para
auxiliar. Fico pensando que no país inteiro é assim, os trabalhadores da área da
saúde reclamam desta falta de material, porém em Santa Filomena, não tinha nem
mesmo ambulância funcionando, portanto se alguém adoecesse gravemente,
morreria. Tudo isso era minimizado por todo o carinho e amor que nos davam.
Nossa maior prova desse cuidado foi quando precisamos pegar água e eles ficavam
nos oferecendo o seu lugar na fila da COMPESA, empresa que fornece água na
cidade, por sentirem vergonha em enxergar os “visitantes” carregando baldes de
água, como eles faziam diariamente ou, então, nos ofereciam seus galões de água
para que não precisássemos estar indo todo o dia buscar mais. Além de toda a
preocupação com a nossa alimentação, pois eles estavam tentando nos
proporcionar uma boa estadia.
A experiência se dá com essa vivência, e hoje posso falar que sentimos na
pele o calor, a seca, a obrigação de buscar água para suprir as nossas
necessidades básicas como tomar banho, lavar roupa, escovar os dentes ou dar
descarga. Para isso tivemos que aprender a organizar a água para que um balde
pudesse render por um dia.
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3.2 Adolescentes sem atividades

Logo que chegamos, observamos uma cidadezinha de interior, onde não
havia atividades de lazer tanto para crianças como para adultos e jovens, porém a
necessidade maior vinha dos jovens, pois eles necessitam de movimento e
atividades que os ocupassem no tempo livre e ao mesmo tempo desenvolvessem
suas consciências e olhares críticos, para que pudessem identificar sua realidade e
buscar uma vida mais digna pra si e suas famílias.
Jovens estes, com os quais convivi diariamente e por quem me apeguei no
percurso das oficinas de teatro, afinal, tínhamos encontro todas as noites. E isso foi
criando um laço muito forte, uma cumplicidade que fez com que o trabalho fluísse
bem. Durante as atividades do Rondon, tudo corria bem e os jovens estavam
contentes e dispostos a tudo, a alegria tomava conta. No entanto ouvíamos ao
mesmo tempo as constantes reclamações do que já havíamos enxergado sobre a
falta de atividades na cidade e era isso que estávamos buscando transformar de
uma forma bem direta.
Outro fato que me impressionou muito, ao observar o comportamento jovem
da cidade, foi identificar o que seria o “divertimento”, ou melhor, dizendo, a distração
deles. Enfim, as únicas atividades eram desenvolvidas pelas igrejas Evangélicas e
Católicas, ou ir para a praça principal conversar e tomar bebidas alcoólicas, pois a
atividade principal durante todas as noites é ir a um boteco simples tomar cachaça e
cerveja. E, infelizmente, isso pode influenciar alguns deles e futuramente podem
acabar se tornando viciados.
Triste pensar que em nosso país e no mundo temos tantas formas diferentes
de usar o tempo livre. Em minha cidade, por exemplo, temos cinema, teatro, praças
lindas aonde os jovens vão para passear, ler um pouco, fazer piqueniques, temos
também museus, a prainha do Laranjal que é de água doce, o Quadrado que é o
outro lado da lagoa, onde ocorreram shows no verão com bandas da cidade, festas,
bares, pubs, Além de cachoeiras, shopping, as charqueadas, o mercado público,
entre outras muitas possibilidades de distração. No entanto lá em Santa Filomena,
na ausência de espaços de lazer, as oficinas de teatro e dança se apontaram como
a

grande

alternativa

para

jovens

e

adultos

de

Santa

Filomena.
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Aluna K:
O trabalho do projeto rondon foi muito bom pra nossa cidade pois é muito
pequena e não tem muito o que fazer. Com o grupo de teatro ficou melhor, pois os
jovens daqui gostam muito, mas precisamos de apoio das autoridades maiores que
não estamos tendo, mas quanto ao trabalho deles não temos de que reclamar foi
muito bom, foi uma experiência e tanto...

Este fato nos agradou muito, pois sabíamos que se conseguíssemos deixar
nem que fosse uma sementinha plantada já poderia ser uma grande diferença no
futuro, afinal são eles os que podem fazer a diferença na comunidade por serem o
presente que pode ser transformado para que pensem diferentes e consigam ter
uma visão de futuro mais otimista e justa para Santa Filomena.
Assim, propusemos filmes, jogos e ações que integrassem este público e que
pudessem vir a ter continuidade, como o costume de ler, olhar filmes, bolar jogos
com os amigos, além das oficinas de dança e teatro que tinham a função de unir um
grupo e incentivar a continuidade do mesmo. No teatro, especificamente, busquei
conversar, despertar e estimular o pensamento dos participantes. Mostramos coisas
novas, modos de pensar diferentes e que certas coisas podem ser observadas de
outro modo.

3.3. Experiência geral das equipes em Santa Filomena - PE

Éramos oito alunos da Universidade Federal de Pelotas, grupo formado por
integrantes de várias áreas do conhecimento como: Odontologia, Geografia,
Administração, Teatro, Biologia, Enfermagem, Turismo e Relações Internacionais,
além dos dois professores; sendo um da Dança e outro do Teatro. A outra equipe,
vinda de Minas, do IFsul, tinha o mesmo número de componentes, igualmente de
diferentes áreas de conhecimento como Biologia, Informática e Agronomia.
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Figura 3 - Equipe completa, estudantes da UFPel e IFSul de Minas

Ao chegarmos fomos recebidos com uma festa feita pela comunidade, com a
presença do Prefeito e de alguns vereadores, com direito a fogos de artifício. Porém,
para que a comunidade soubesse do plano de atividades que as equipes do Rondon
elaboraram, visando buscar a capacitação da população, divulgamos as inscrições e
os nomes das diferentes oficinas, através do uso de carro de som e no” boca a
boca”, indo às ruas ao encontro da população. Não foi preciso muito tempo para
perceber que havíamos atingido o objetivo inicial de mobilizar a comunidade, pois a
mesma demonstrou interesse, já no primeiro dia de inscrições, lotando algumas
oficinas.
No decorrer das primeiras horas do primeiro dia de inscrição, fomos
percebendo o quanto o povo se interessava pelas oficinas. Infelizmente, por outro
lado, os professores e servidores públicos, e não se sabe exatamente a razão, não
demonstraram interesse pelas atividades propostas, tais como, “transparência na
gestão pública”, “humanização dos agentes de saúde”, “educação inclusiva: novos
desafios”, entre outras.
Eu era a responsável pelas oficinas de Teatro para jovens, Educação
Inclusiva e Alfabetização para Professores. Porém tinha a responsabilidade de
ajudar as seguintes oficinas: Mulheres em Pé de Paz, que tratava da questão de
iniquidade de gênero, Saúde Bucal e Papo Jovem, que tratava sobre a sexualidade,
prevenção da gravidez precoce e métodos contraceptivos.
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Além do conteúdo da minha área que compartilhava com os colegas de
equipe, obtive muitos conhecimentos das outras áreas, pois quando os auxiliava em
suas oficinas, também tinha a oportunidade de entrar em contato com matérias
diferentes, e que desconhecia. Afinal cada universitário rondonista deveria ficar
responsável por três oficinas e auxiliar nas dos outros durante o período inverso das
suas atividades.
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CAPÍTULO IV: FORMAÇÃO DO GRUPO

4.1 Desenvolvimentos das aulas

Ao deparar-me fisicamente com a realidade, percebi que a população
necessitava de muita ajuda. Assim, passei a refletir que somente as minhas aulas de
teatro e a formação de um grupo não bastariam para que o trabalho fosse
efetivamente concretizado.
Mas para que o grupo fosse capaz de dar continuidade ao trabalho, deveria
superar a visão de arte que conheciam que era confundida com a programação
acintosa da TV. Dei-me conta de que, como eles, eu também raramente leio poesia
e contos. Muitos deles, por sua vez, somente conhecem trechos da bíblia, porque
são obrigados a ler no templo.
Para refletir sobre a importância da ação, utilizo um trecho do artigo do
professor Paulo Gaiger.
A ação educativa é necessariamente transformadora, possui metas que de
nenhuma forma contemplam a manutenção da pobreza, da desigualdade e
da injustiça. Por outro lado, não menos importante, acreditamos que a
extensão possibilita a formação complementar e a aproximação a temas
que as grades curriculares apenas tangenciam ou omitem: em países de
realidades injustas, o tema de gênero não é circunstancial ou secundário.
(GAIGER, Paulo; LANZETTA, Suzana. 2011.p.8)

Eu tinha que cumprir nossas metas e também formar um público teatral, pois
na cidade as pessoas nunca tinham visto uma peça de teatro, revelando que as
artes, de modo geral, ainda não pertenciam ao horizonte e aos desejos das pessoas
naquela comunidade.
A partir da abertura das inscrições, verificamos que a primeira a ter suas
vagas esgotadas, foi a oficina de teatro: as 40 vagas oferecidas foram preenchidas
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antes do primeiro dia de inscrições encerrar. No grupo de inscritos formado, os
participantes tinham uma faixa etária entre 13 e 40 anos e, em sua maioria, eram
mulheres, muitas religiosas e, entre todos os interessados no teatro, apenas um
participante

já

havia

tido

contato

com

a

prática

e

arte

teatral.

Quando o trabalho efetivamente começou, a certeza que eu tinha é a de que
teria apenas duas semanas para iniciar um grupo de pessoas para a arte teatral e,
como parte do processo, a montagem de um esquete através da construção
coletiva.

Figura 4 – primeiro encontro do grupo de teatro

“Iniciei os encontros com alguns jogos a fim de descobrir o potencial de
cada um e, igualmente, de construir uma ideia de grupo, aspecto
indispensável para o exercício teatral. Através de jogos teatrais, da
participação e comprometimento na elaboração do texto criado, passo a
passo, através de improvisações sobre temas, alguns previamente
escolhidos por mim e pelo meu orientador, outros por integrantes, o grupo
foi se consolidando.
Recebemos a péssima notícia, durante a nossa estadia, de que alguns
vereadores, deputados e, inclusive, o prefeito estavam por trás de um
desvio de água. Triste perceber que a corrupção que está presente em todo
o país. Entre os diversos exemplos que posso citar ressalto o saneamento
básico, que não existe na cidade”. (PAIVA. ,Ana Laura. 2013. p . 2)

Os hábitos e cuidados com o lixo inexistem, afinal, boa parte da população
não tem o costume de utilizar lixeiras; retomo também os pontos marcantes como a
falta de posto médico, a falta de medicamentos, de funcionários para trabalhar; a
biblioteca fechada devido à falta de bibliotecária, entre outros e tantos problemas
graves.
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Todos estes assuntos foram abordados com o grupo de teatro, para que
repensassem sobre a situação e visualizassem soluções, que através dos jogos de
improviso colocariam em prática.
A cada dia pedia tarefas no fim das aulas e uma delas foi uma pesquisa de
personagem da região, para o qual eles deveriam trazer objetos do local e uma
história que deveriam contar para os outros.
Ao mesmo tempo em que eu ia lidando com os imprevistos cotidianos de um
professor, dou como exemplo as meninas da Igreja que não poderiam colocar calças
para as práticas, que no fim, acabamos encontrando uma solução que era usar o
shorts por baixo da saia e uma outra situação seria um aluno alcoólatra que chegava
muito debilitado para as aulas, mas que estava sempre presente e tinha vontade de
aprender, desta forma fui lidando com estas e outras dificuldades de uma forma
calma, conversando e por fim consegui que todos que estavam presentes
participassem do espetáculo. Logo, nos dois primeiros dias houve um abandono por
parte de alguns participantes, pois algumas pessoas perceberam que não era o que
idealizavam, pois chegaram ao grupo com outras motivações que não encontraram
guarida no trabalho teatral.

Figura 5 – conversa no final das atividades da noite

4.2 Jogos lúdicos e de improvisação e temas locais e sociais
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Meu trabalho com os jogos consistiu em trabalhar com os jovens, a sua
presença cênica, o potencial criativo. Explorar a emoção, o sensível, a reflexão de
forma a construir uma compreensão do teatro. Apoiei-me nos jogos teatrais da Viola
Spolin, que sistematizou os jogos improvisacionais que utilizamos para construir o
espetáculo.
Seu método, assim como jogo dramático, possui regras explícitas e tem
caráter lúdico. No entanto, existem diferenças entre ambos, sendo as mais
específicas delas o fato dos jogos teatrais possuírem um problema a ser
resolvido através do jogo e a presença de plateia. (BARBOSA, Bianca. tcc,
2013 p. 26)

Quando comecei a replanejar as aulas e jogos, fui explorando a criatividade
do grupo e incentivando para que percebessem o seu corpo dentro do espaço
cênico. Utilizando jogos como “dublagem e escravos de Jô”, a dublagem é realizada
com dupla de alunos responsáveis por improvisar uma cena sem fala e outra dupla
fica reproduzindo as fozes a partir dos movimentos dos colegas.
E Escravos de Jó, é um jogo que faz com que o grupo perceba o quanto
necessitamos uns dos outros e para que funcione todos devem fazer um trabalho
coletivo. É um jogo que ao mesmo tempo que cantamos uma música, fazemos uma
coreografia com o corpo com movimentos circulares.

Música:

Escravos de Jó jogavam caxangá
Tira, bota deixa ficar
Guerreiros com guerreiros fazem zigue zigue za

Escravos de Jó jogavam caxangá
Tira, bota deixa ficar
Guerreiros com guerreiros fazem zigue zigue za
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Figura 6 - grupo de teatro durante uma atividade

Foi ao perceber o grupo e a vontade que eles tinham de aprender que
consegui de uma forma mais sucinta, passar para o grupo, um pouco sobre a
importância do ensino da linguagem teatral, o porquê dos jogos teatrais e das
atividades de expressão corporal.
Segundo Stokoe e Harf (1987, p.17) O indivíduo pode sentir-se, perceber-se,
conhecer-se e manifestar-se. Sendo este um aprendizado sobre seu próprio corpo e
uma forma de pensar suas ações.
Ao mesmo tempo, eu ia utilizando, para as improvisações, temas baseados
na região onde viviam. Desta forma fui introduzindo questões a fim de inquietá-los e
incentivá-los a procurar soluções que, de alguma forma, pudessem, no terreno da
ficção, melhorar as condições abordadas.
O teatro não imita os fatos, mas as ideias abstratas”; “a imitação é natural
do homem desde a infância, [...] Disse que e ressaltou ainda que, pois ele é
uma das criaturas mais imitativas da terra e aprende primeiro por imitação
(ARISTÓTELES apud COURTNEY, 2006, p. 7).

Estes temas variavam entre problemas pessoais, raciais, sociais e problemas de
cunho maior como a seca, o calor, a falta de saneamento básico. Também era
abordada a cultura popular, através de músicas, poemas e objetos populares, estes
muitas vezes, trazidos pelos jovens a pedido meu, no decorrer dos encontros. Para
instigar os integrantes a refletir sobre os problemas que a população da cidade
estava vivenciando, como a falta de água, a corrupção na entrega de água pelos
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caminhões pipa, o prejuízo que a seca causa às plantações e às pequenas criações
de gado, de porco, de cabras e de aves.
Assim o grupo foi se sentindo mais a vontade e buscando novos horizontes
para as aulas e acabaram mostrando-me, que a capacidade deles era muito grande,
Enquanto o conhecimento parece dizer respeito á posse de certas
habilidades específicas, bem como limitar-se á esfera mental da abstração,
a sabedoria implica numa gama maior de habilidades, as quais se
evidenciam articuladas entre si e ao viver cotidiano de seu detentor- estão
em suma incorporadas e eles. É bem este o termo, na medida em que
incorporar significa precisamente trazer o corpo, fundir-se nele: o saber
constitui parte integrante do corpo de quem possui, torna-se uma qualidade
sua. (DUARTE, Junior. 2003. p.14

Assim, o grupo se mostrou esforçado, dedicado, criativo e muito talentoso, que viam
o mundo e refletiam sobre os seus problemas.

Através das redes sociais, a aluna J falou o que sentiu quando começamos
este trabalho.

Aluna J:
O teatro trouxe muitas coisas boas pra mim, Uma delas é que eu era muito
tímida e com essa oportunidade que eu tive eu pude se entrosar mais com os
outros.

Através de improvisações, cenas lindas foram sendo criadas e eu as
alinhavava, mostrando uma possibilidade de espetáculo, o grupo me questionava,
perguntando “como vamos apresentar as cenas criadas por pessoas diferentes? “e
como organizar uma dramaturgia se as cenas tinham sido improvisadas”. Na visão
deles, eu deveria criar algo sozinha e eles apenas deveriam decorar as falas e
marcações, porque não sabiam o quanto eram bons. No entanto, foi um aprendizado
para mim também, enquanto diretora, pois estava passando pela disciplina de
Encenação II, no mesmo período. Eu nunca tinha trabalhado com construção
coletiva, e esta foi uma forma de instigar a diretora que tem dentro de mim a
construir um trabalho com o coração e a alma, que era o que aqueles jovens de uma
comunidade cheia de problemas, estavam fazendo.

Em razão disso, algumas pessoas se afastaram e o grupo ficou de 24
pessoas. Os que decidiram por viver a experiência teatral, não faltavam aos
encontros e faziam as atividades da melhor forma possível. Nos jogos, os jovens se
saiam muito bem, mostraram os problemas da cidade sem medo, mesmo sabendo o
quanto era doloroso, mas ao mesmo tempo compreendiam que era necessário para
que houvesse uma transformação no pensamento da população.
Trabalhávamos grande parte das atividades com atividades de grupo, desta
forma, criavam a partir de fábulas populares e conhecidas e posteriormente, passei
a dar temas mais objetivos, como a falta d’água, a desejada chuva, a seca, entre
outros.Fui especificando aos grupos o que deveria ter nas improvisações. Fui
explicando que uma história deveria ter “início, meio e fim”, e que as improvisações
que estavam criando também deveriam ter. Assim, foi se construindo o grupo e a
montagem teatral.
Aos poucos fui interferindo nos grupos menores, que montavam as
improvisações de forma a dar mais dinâmica, propus a mistura dos grupos para que
todos tivessem a oportunidade de trabalhar juntos. Assim em cada atividade o grupo
de pessoas trocava desta forma os participantes que geralmente se uniam por
afinidade, e eram mais desinibidos, passaram a ajudar os outros nas atuações.
O grupo foi se saindo muito bem, começaram a surgir histórias interessantes
e percebi o quanto eles estavam compreendendo aonde eu queria chegar com os
temas e, fui mostrando as cenas que ficavam mais interessantes e as que eram mais
significativas eu pedia que eles não esquecessem e aos poucos fui construindo um
enredo coerente para a história. .

4.3 A construção da peça “Lampião E Lamparina” e a influência dos finais
felizes.

Percebi algumas semelhanças deste trabalho no Rondon com o trabalho de
construção do Grupo Teatral Davi, de Uberlândia, pois o processo de construção e
elaboração de seu espetáculo é muito semelhante a este trabalho de construção que
estou descrevendo, ao passo que vem ao encontro do teatro a partir da comunidade
e para a comunidade.

Através de diálogos, práticas com jogos teatrais,
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improvisacionais, cada integrante do grupo de participantes contribui com sua forma
de pensar sobre alguns “temas problemas” da sociedade.
O Espetáculo Bem-te-vi, Tibery não foi criado no silencio de um quarto ou
de um gabinete. Não foi forjado pela imaginação prodigiosa de um autor. Foi
criado por meio de diálogos, palavras, gestos, posturas, atitudes e ações.
(TELLES, PEREIRA, LIGIÉRO, 2009 p. 66).
.

Ler este trecho do livro faz com que as lembranças venham à tona,
lembranças estas, muito boas de um grupo maravilhoso, que através de vários
fatores auxiliaram na construção de um espetáculo.

Figura 7 - cena da peça no dia da apresentação, onde Lamparina tem a ideia de se vestir de
homem

Antes mesmo de chegar a Santa Filomena eu tinha algumas ideias para
construção do espetáculo e havia levado alguns poemas e um diálogo para que
pudéssemos trabalhar e aprimorar para a devida construção do espetáculo, que
seria através de construção coletiva. Também trabalhei com músicas e com o coro
teatral, para estimular o trabalho de grupo dos alunos.
Sendo assim, com o decorrer das oficinas e das improvisações com o grupo,
fomos criando um espetáculo, escrevendo em cima das ações e saídas encontradas
pelos participantes, pois eu dava algumas tarefas como encontrar soluções para
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alguns problemas enfrentados pela população, buscando incentivar o pensamento
crítico de cada um deles.
Aos poucos fui buscando construir a dramaturgia, de forma que os conflitos
prevalecessem entre as oposições de pensamentos e sentimentos como o amor e o
ódio, a coragem e a covardia e a ignorância e a compreensão.
“A fábula construída a partir das improvisações contava as artimanhas de
um Coronel que controla a água da cidade e de uma moça chamada
Lamparina, que cansada de ver a população passando necessidades
resolve interferir na situação. A moça a fim de surpreender o Coronel, em
uma terra machista, se veste de homem e o enfrenta de “igual para igual”, o
que desencadeia uma disputa mortal pela água”.
(PAIVA, Ana Laura. 2013. p.3)

Mas o grupo ainda não estava satisfeito com o final, pois eles queriam um
final feliz, como eles mesmos comentavam: os finais de novela e contos de fadas
professora.
Quando penso em contos de fadas e nas histórias infantis que nos são
contadas no decorrer da vida, é bom refletir na verdade sobre eles, pois alguns
foram criadas pelos irmãos Grimm e nem todos tem finais tão bons assim. A história
machista da Branca de Neve, ela é odiada pela madrasta pela sua beleza e quando
encontra sete homenzinhos acaba cuidando dos afazeres domésticos deles em
troca de casa e comida.
Colocando-me ali enquanto “organizadora e criadora da dramaturgia” eu
queria fugir do óbvio, e assim fazer um final surpreendente. Desta forma, no final da
peça, no momento da ”guerra”, o rapaz se colocaria na frente da munição disparada
por seu pai, o suposto Coronel, em direção a Lamparina. Desta forma ele pouparia a
vida da amada se colocando no lugar dela.
Não posso pensar pelos outros, nem para os outros, nem sem os outros. A
investigação do pensar do povo não pode ser feita sem o povo, mas com
ele, como sujeito do seu pensar”. (FREIRE, 1980, p.119)

Percebi que eu precisava visualizar o “final feliz”. Pedi, então, que em grupos,
construíssem a cena final que acreditavam ser a ideal.
Formados quatro grupos, cada um deveria apresentar uma cena.
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No primeiro grupo, o Coronel deixava de dominar a água e ensinava o povo a
poupar; no segundo grupo, a Lamparina morria na guerra e o filho do Coronel
acabava perdendo a vida de tristeza e ambos viviam felizes no céu. O terceiro grupo
criou uma cena mostrando o coronel arrependido e pedindo perdão ao povo e
permitindo também o casamento de seu filho com Lamparina. No entanto, o quarto
grupo criou uma cena onde Deus descia na terra, tocava nas pessoas e elas
mudavam de opinião.
Fui envolvida com as diversas histórias que surgiram, algumas lembravam os
contos de fadas ou remetiam ao divino, à fé, e a transformação através da mágica. E
acabei partindo para o alojamento a fim de reescrever o final, afinal quem sou eu
para negar o desejo desse grupo?
Utilizo mais um trecho do meu artigo, apresentado no Seminário Internacional
de Teatro na Comunidade, para ilustrar minha ideia.
“Refleti por que eu não poderia proporcionar ao grupo a oportunidade de se
transportar do suposto “mundo real” para um mundo onde os fatos
pudessem mudar como nos mitos e contos que são contados de geração
em geração e que podem, sim, levar para uma viagem a um mundo repleto
de sonhos, onde as pessoas têm o poder e as coisas podem ser conduzidas
pelo imaginário”. (PAIVA, Ana Laura. 2013. p.5)

Esbocei uma proposta na qual haveria uma grande guerra, que se passaria
na praça principal da cidade, todo o povo estaria lá na hora marcada para o
combate. No momento da guerra o Coronel, que não sabia que estava lutando com
uma mulher, pois Lamparina que estaria travesti de homem, lhe daria um tiro, mas
um ser mágico desceria do céu e virava a bala fazendo-a voltar ao Coronel. Ele não
morreria devido a um amuleto de seu santo protetor, que estaria no bolso. Esse
acontecimento faria com que refletisse sobre seus erros e o espetáculo acabaria o
Coronel pedindo perdão a todos e permitindo o casamento do casal apaixonado e o
povo feliz com o início de uma chuva.
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Figura 8 - Ensaio Geral da cena final do espetáculo na praça principal da cidade

Os jovens aprovaram, pois ali tinha um pouco da crença de cada um deles.
Mesmo sem perceber, o que fizemos, serviu para a população se colocar no lugar
dos personagens, identificar-se com a situação.
Ao ler “Arco Iris do desejo”, de Augusto Boal, percebi algumas semelhanças
não como técnica, mas como forma de percepção dos sentimentos.
Um dos objetivos da oficina, era que os participantes conseguissem pensar
na sua relação com a sociedade, e Boal descreve que a técnica ajuda a classificar
os desejos e as emoções de uma forma a proporcionar aos participantes que se
percebam a relação com os outros e também enquanto protagonistas. .
No dia da apresentação todos estavam inseguros e amedrontados, pensando
que o povo poderia não gostar da comédia que montamos. Tive que explicar que
nunca agradamos a todos, ao mesmo tempo em que eu os encorajava, comentando
que era um lindo espetáculo, pois tínhamos criado juntos.
Fomos surpreendidos com a quantidade de público presente para prestigiar o
trabalho. As pessoas que adoraram a peça e no decorrer das cenas, divertiam-se ao
mesmo tempo em que muitas vezes se colocavam no lugar dos personagens,
conseguiram se identificar em cada acontecimento que a peça tratava, pois de certa
forma eram cotidianas da cidade. Enfim, mostrando que através do teatro, também
podemos refletir sobre a vida.
Contudo, formamos um grupo de teatro na cidade e incentivamos a população
a assistir as apresentações artísticas. Porém o ponto fundamental que era a
continuidade do trabalho, não aconteceu.
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CAPITULO 5: O TRABALHO EFÊMERO E PERENE NA COMUNIDADE

5.1 A continuidade do trabalho

A proposta do trabalho de teatro do Rondon em Santa Filomena, era que
após a construção do grupo e da peça, o grupo de teatro construído, conseguisse
dar continuidade ao trabalho, apresentando o espetáculo nos distritos da cidade e
nas cidades vizinhas. No entanto, não foi o que aconteceu e o grupo
consequentemente terminou, antes mesmo de apresentar o espetáculo novamente.

Figura 9 - Parte do grupo, depois da apresentação, no caso a ultima apresentação na cidade.

No último dia, após a apresentação final e encerramento das atividades na
praça principal, antes da despedida, entregamos um projeto de apresentações
deixado nas mãos do prefeito da cidade e junto a ele um pedido de espaço para os
ensaios e um cronograma direcionando os distritos e os dias de apresentações, a
fim de motivar o prefeito e os jovens a continuar com o grupo de teatro e fazer com
que esta linda construção realizada nas duas semanas do Rondon pudesse ser vista
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pelas demais comunidades da região, a fim de valorizar e incentivar outras
comunidades a trabalharem a arte.
Voltando para Pelotas continuei tendo contato com alguns dos jovens de
Santa Filomena através das redes sociais. E.R. uma linda e talentosa menina da
igreja, que surpreendeu a todos quando no espetáculo vestiu uma calça escondido
do Pastor, pois em sua religião as mulheres são obrigadas a usar saias e que
consequentemente nos emocionou com tanta coragem e decisão dando vida a
personagem. Lamparina, a personagem de E.R mandou um recadinho enviado via
redes sociais que diz assim:

Aluna E.R:
A lamparina está morrendo de saudades... kk
Apresentação artísticas Na Cidade de Santa Filomena Era Uma Parte Que Não
tinha, amei a apresentação gostei muito da parte da Lamparina. Fomos ensinados
por pessoas que realmente tem capacidade, amei tudo “desde” o primeiro ensaio até
o dia tão esperado da grande apresentação. O Projeto Rondon está de parabéns.
O grupo de teatro de Santa Filomena não continuou por falta de apoio, vontade de
continuar, todos tem, porém não houve ajuda e era necessário. Pois é um trabalho
onde não depende só do grupo teatral.

Outros integrantes do grupo, também se manifestaram:

Aluna J:
Bem, eu não sei direito o porque de não ter continuado, pode ser por falta de
vontade de alguns sei lá, mais por mim teria continuado

Em seguida tive um diálogo pelas redes sociais com umas jovens, do qual
recortei uma parte para mostrar o quando ela estava magoada com o final das
atividades.

Aluna B: Oiii minha linda ainda lembra de mim?
Ana Laura Paiva: Claro querida! Como andam as coisas por aí? Beijo
B: Muito mal pró
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Ana Laura Paiva: Sério, o que foi?
Aluna B: O pessoal da secretaria nem ligaram pra nois e ajente numca mais fizemos
nem uma aprasentação por que eles só prometem e numca cuprem

Aluna G:
Ana o teatro trouxe muitas coisas...
Primeiro pq eu sou louca por teatro, por atuar n importa em q for! e ele mim ensinou
muitas coisas,como atuar,saber interagir melhor com os outros,a se interagir de
certa forma com a comunidade,ensinou a n desistir d nada por mais difícil q seja, a
sonhar, a matar a timidez kkk, e a se divertir, responsabilidade enfim muitas coisas...
2: por que aqui não tem muita oportunidade, e o grupo se distanciou...as entidades n
ajudava em nada,nem em carro,e a mulher q disse q tinha lugar p gente ir quando
agente ia falar com ela ficava só enrolando, ai o jeito da gente ter continuado era se
tivessem nus ajudado,pois ai as pessoas do grupo ia sentir mais vontade, para fazer
teatro, e enfim Ana acho que foi por falta de oportunidades mesmo, por que agente n
tem como correr atrás de algo, por que não temos muita condição p arrumar carros p
nus transportar, não temos contatos tipo dos lugares... Não tem quem possa dar
uma força para o grupo... E aqui parece q nada vai p frente... E o grupo tipo tirou as
esperanças de conseguir seguir em frente... Agente chegou a se apresentar ainda p
professores e a maioria gostaram nos elogiavam muito, mais depois faltaram
oportunidades mesmo... E a força de vontade do grupo, por que n adianta uma
querer e a maioria não... Faltou à determinação, compromisso... Acho q foi isso...

Portanto o que realmente dificultou o percurso de continuidade do trabalho
foram as prioridades na cidade, as quais não contemplam políticas culturais, o bem
estar da juventude, espaços de manifestação e criação artística. Suspeito, que a
manutenção da pobreza e da injustiça é mais lucrativa do que ações mais perenes
que busquem a qualidade de vida e bem estar de todos.
Dialogando com os jovens, ficamos sabendo que o grupo foi abandonado como
as demais atividades do projeto, ficaram apenas as lembranças para a população e
este não era o nosso objetivo, pois queríamos ensinar o grupo a dar valor ao seu
trabalho e continuar buscando outras formas de realizar outras construções tetrais.
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Afinal, o grupo de jovens que fazia parte da atividade tinha uma capacidade incrível
de criar e de se comunicar.
Desta forma eles poderiam até mesmo incentivar outros jovens e criar outros
espetáculos quem sabe repassando os conhecimentos adquiridos nas duas
semanas de trabalho do Rondon.
Sem disfarces, o que se vê em nosso Brasil tropical, abençoado por deus e
bonito por natureza, é indigência e embuste. O mais escandaloso no país
que se louva de seu grande território, da natureza exuberante, de seu povo
alegre e pacato, da economia em ascensão e das bênçãos do panteão
divino, são suas medalhas de desigualdade social, de perpetuação da
injustiça, da corrupção, da tortura nos serviços públicos de saúde, da falta
de políticas sérias para da educação. (GAIGER, Paulo. 2011.p. 4)

Assim, me refiro às grandes dificuldades do trabalho na comunidade. Percebi
que, para o trabalho funcionar efetivamente é necessário que haja continuidade, pois
um trabalho perene tem mais possibilidades de dar certo. Percebi que mesmo sendo
intenso e maravilhoso o período que estive lá, foi só aquilo e terminou. Voltei para as
minhas atividades e os jovens de lá voltaram para as suas e ficam as lembranças e
as vontades do E SE desse certo, E SE continuássemos a apresentar.
Falo isso, pois embora a vivência tenha sito intensa e marcante a coisa mais
marcante nestas duas semanas de trabalho, foram, as trocas que fizemos. O
lamentável é que nem a experiência e o conhecimento adquirido foram suficientes
para o trabalho ter continuidade, uma vez que os jovens não têm meios para levar
adiante o grupo sem o apoio institucional.

5.2 Efêmero ou perene?

Para falar a respeito do efêmero e perene, primeiramente vou falar sobre
cada um, segundo o dicionário online “Significados “efêmero é um termo de origem
grega que vem a significar “apenas por um dia”, perene é um termo derivado
do latim

que vem a significar “por- anos”. Pesquisando no dicionário online

“Dicionário informal”, penere é algo duradouro, inacabável, eterno, abundante, e o
Efêmero é algo passageiro, transitório, volúvel, de curta duração, que dura um dia.5
5

Os grifos desse parágrafo são da autora.
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Neste caso, o termo escolhido por mim para descrever trabalho é “efêmero”.
Infelizmente afirmo isto, pois quando parti em direção a outro estado, buscando
melhorar a vida das pessoas com os meus conhecimentos não percebi o quanto
estava sendo ingênua e infantil ao pensar que com o meu trabalho de teatro poderia
mudar o rumo das pessoas de uma cidade inteira. Mas para est mudança realmente
acontecer, implica em uma
reflexão profunda e contínua a respeito da condição e da ação humana,
especialmente em um país de grandes desigualdades e de injustiças
históricas. A partir do postulado de que toda e qualquer ação e intervenção
deve mirar o ser humano que se deseja, o Núcleo vem se debruçando sobre
teorias e práticas que possam provocar um repensar e o despertar de novas
condutas, de uma consciência de alteridade, de fraternidade e respeito.
(GAIGER, Paulo; LANZETA, Suzana. 2011. p .3)

Uma atitude transformadora exige paciência, tempo, gente dedicada, desejo.
Seria uma transformação total de uma sociedade cheia de conflitos e injustiças.
Mas em meio a maravilhosas recordações, frustações e esperanças voltei
para Pelotas e continuei os meus estudos. Logo fui participar pela primeira vez de
um Seminário Internacional de Teatro na Comunidade em Florianópolis- SC, onde
apresentei um artigo denominado “Uma comunidade artisticamente Ativa”. Tratava
um pouco desta experiência em Pernambuco, quando iniciaram as atividades do
seminário. Vivenciei uma coisa que, em meu ponto de vista, foi de muito
aprendizado. Pois ela proporcionou a mim a aos demais participantes uma troca de
conhecimento grandiosa, através das atividades propostas pela organização.
Assisti a palestras, peças, rodas de conversa, apresentações orais, entre
outras. Pude conhecer grupos teatrais de diversos países e descobrir como eles
trabalham e como foi a consolidação do grupo e do trabalho, além de conhecer
alguns dos teóricos que estudamos na faculdade como a Márcia Pompeu e Ana
Claem. Tive a oportunidade de apresentar meu trabalho na mesma mesa de Márcia
e Ana. Os grupos que apresentaram sua história, a qual estão utilizando são as
Pombas Urbanas (São Paulo), com direção de Marcelo Palmares e o Catalinas Sur
(Buenos Aires), com direção de Adhemar Bianchi.
Longe de mim, querer comparar meu simples trabalho, o qual estou
começando a compreender e a discutir, com a história e o longo percurso destes
dois grupos de teatro na comunidade. Afinal ambos passaram por muitas gerações
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de lutas políticas para chegar onde estão hoje.

Mas sim quero utilizá-los para

exemplificar o meu pensamento enquanto forma de trabalho que realizo na
comunidade de Pelotas, pois esta é a minha vivência na comunidade a minha
história e minha descoberta.
O grupo Pombas Urbanas, atualmente é um instituto e mesmo com seus 20
anos apenas, há pouco conseguiu ter um local para construir uma sede para realizar
suas atividades. Desenvolvimento local, cultural e humano através da arte é o que o
Instituto Pombas Urbanas quer garantir à comunidade, mostrando que todos têm
direito à educação e à cultura.
Eles trabalham com cerca de 40 mil pessoas por ano e o grupo sobrevive
através de Projetos de incentivo fiscal. E, atualmente, tem 6 projetos, 15 espetáculos
que visam levar adolescentes e crianças a sair das ruas através da Arte Circense e,
consequentemente, movem todas as famílias destes jovens, seja nas apresentações
ou buscando colaborações para que possam pagar pelo material que utilizam como
figurinos e maquiagens.
Estão aos poucos plantando “sementinhas’ que são regadas todos os dias do
ano, há 20 anos. Sendo assim mesmo um grupo forte, tem seus obstáculos, tiveram
o seu líder assassinado pela própria comunidade e não desistiram dela, estão ali
fazendo sua arte e ensinando por que estão vendo uma transformação. Afinal não
foi uma transformação rápida e geral de uma comunidade Paulista, mas sim uma
mudança na visão de futuro de famílias que estão dispostas a participar das
atividades.
Já, quando penso nos grupos de teatro que já possuem um trabalho longo na
comunidade, como o Catalinas Sur, na Argentina, que é um grupo com 30 anos de
trabalho e que se denominam um grupo de vizinhos que encontram no teatro uma
forma de comunicação e resistência para chegar aos outros “vizinhos”, ou seja
outras comunidades.
Eles veem a arte como meio transformador, levando a visão do grupo como
ponto forte nas criações, a fim de expor que a cultura e a sociedade andam juntas e
são cada vez mais democráticas e justas.
É um grupo que possui um bom local de trabalho, que é fruto do grupo que
ajudou a comprar o local. O Galpão do Catalinas é uma sala de teatro, onde criam,
apresentam e fazem as atividades culturais.
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Contudo se nem estes grupos com seus anos de construção e trabalho contínuos
conseguiram transformar uma comunidade e ainda hoje lutam por espaço e por
buscar a construção e o desenvolvimento de jovens continua a cada dia, como eu
pude acreditar que em duas semanas conseguiria mudar tanta coisa? Eu julgava
que iríamos levar a mudança para eles, no entanto levamos a oportunidade,
mostrando que o estudo é importante, todos nos perguntavam como fazer para um
dia dar aulas e quem sabe serem rondonistas um dia e tivemos que falar que para
isso deveriam estudar, estar na universidade e assim tentar ser um. Mas que eles
deveriam também ser pessoas boas, honestas, interessadas. Que não se
acomodassem, depois de formados, se não conseguisse continuassem as vidas
trabalhassem, e construíssem suas famílias, pois sabíamos que nem todos que
estavam ali teriam condições de mudar de cidade ou sequer passar em uma
universidade pública.
E para a nossa alegria enquanto estávamos lá tivemos um exemplo para
provar que é possível, um menino que estava conosco todos os dias, vendendo seus
picolés foi aprovado na faculdade de Matemática em uma Universidade Federal e
com o auxílio do governo ele poderia ir estudar e morar na casa do estudante.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve por objetivo desenvolver a minha reflexão quanto à
efemeridade e à permanência de um trabalho teatral realizado na comunidade de
Santa Filomena, PE, durante duas semanas de minha participação no Projeto
Rondon, em fevereiro de 2013.

Ao longo deste TCC cito as estratégias

pedagógicas, fenômenos, limitações, crises, qualidades e influências sentidas e
percebidas durante essas semanas.
Essa prática teatral que descrevi nesse trabalho visava construir, com um
grupo de jovens de um município bastante pobre do sertão de Pernambuco, um
espaço de arte, de criação coletiva, de bom uso do tempo livre e autoestima. A
experiência apresenta algumas semelhanças com outros projetos de teatro, bem
como com o PIBID e Teatro nas Escolas, em razão dos aspectos de formação
humana.
Os jovens de Santa Filomena estavam na busca de "coisas para fazer",
sobretudo porque a cidade não possuía (e ainda não possui) nenhum espaço
adequado para as artes, para o esporte, para atividades alternativas através das
quais pudessem desenvolver seus potenciais humanos. O teatro, para além das
breves cenas religiosas dos templos, era uma linguagem desconhecida. Desta
forma, nossa proposta atendia à necessidade urgente dos jovens - ávidos por
alguma coisa que pudesse dar um novo rumo às suas vidas, cujo destino de miséria
parecia já demarcado.
Para alcançarmos um trabalho perene, provavelmente, seriam necessários
um período maior e continuidade, pois “dar-se” conta da realidade e as mudanças
que devem ser iniciadas não são produtos à venda em um mercado, mas parte de
um processo lento e paciencioso. Depende de um trabalho de formação continuo e
de informação continua. Entretanto, infiro que as lembranças dos bons momentos,
unidas com o conhecimento e as descobertas de cada um no trabalho, foram
conquistas dos jovens que, cedo ou tarde, poderão vir a ser remexidas e fazer
sentido. Isso, embora componha parte desta nova realidade, não é suficiente para
medir, definitivamente, até que ponto os jovens foram atingidos efetivamente.
Embora as duas equipes do Rondon, UFPel e IFSul Minas, tenham acordado
com a prefeitura municipal a garantia da continuidade de algumas ações,
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especialmente de teatro e de meio ambiente, o que constatei através de conversas
via redes sociais com os jovens do grupo de teatro, foi o descaso do poder
municipal. Tentei contato com a secretária de educação de Santa Filomena,
Humildes Feitosa, mas ela desconversou.
Os jovens estavam muito entusiasmados com o grupo e as perspectivas de
continuidade a partir do compromisso assumido publicamente pela prefeitura,
especialmente, pela secretária de educação. Passadas algumas semanas, a
frustração tomou conta do grupo e a tristeza revelou minha impotência.
Esta condição me fez constatar que sem a construção de uma rede social e
política, iniciativas como essa tendem a morrer, a tornarem-se efêmeras porque o
potencial de perenidade é cortado em seu brotar. As duas semanas de trabalho
intenso e muito lindo foram desprezados pelo poder municipal que mostrou não ter
interesse nenhum pela qualidade de vida da juventude de sua cidade.
Soma-se a isso, a fato de que nenhuma escola abraçou a iniciativa para si.
Infiro que os professores e diretores, não havia demostrado interesse pelas ações
específicas na área de educação do Rondon, ou estão tão desestimulados ou, como
o poder municipal, não possuem uma reflexão madura sobre projetos e horizontes
que desenhem uma melhor perspectiva para os jovens e para a cidade.
As diferentes igrejas, quase onipresentes no município, compõem um quadro
conservador, um retrocesso, um obstáculo intencional a todas as ações que possam
minimizar as condições de pobreza econômica e anímica. De fato, por intermédio
dos jovens, fiquei sabendo do descontentamento de alguns pastores em relação ao
grupo de teatro e de dança.
Para que o grupo teatral se concretizasse seria necessário que os secretários
municipais, as escolas e as igrejas vissem a necessidade da cidade em ter um grupo
teatral, para pensar e movimentar a cultura e, principalmente, para ser um espaço
autônomo e livre de criação e manifestação.
Conversando com os jovens, através de redes sociais, também tive algumas
informações sobre a comunidade de Santa Filomena que foram de grande
importância para a minha reflexão, pois, ao mesmo tempo em que o trabalho foi
motivador para os jovens, percebi que realmente a falta de comprometimento das
políticas da cidade foi o ponto decisivo para o fim do trabalho e do grupo.

56

Aluna R:
Me Trouxe objetivo na vida,objetivo de ser melhor a cada aula,objetivo de ser
uma boa profissional. Me trouxe amigos e aprendizados que eu vou levar pra vida
inteira. Não continuou porque algumas pessoas estava com vergonha de mostrar
para o mundo nosso trabalho

Reconheço que é difícil medir a transformação e como este trabalho afetou
seus participantes. O que tenho hoje de concreto, embora tampouco possa medir
porque é um sentimento, é o quanto e como essa ação se refletiu em mim. Para
mim, que trabalho na construção de um indivíduo pensante mudou muita coisa;
começando pela forma de ver o mundo, de agir, de trabalhar com o teatro, entre
outras.
Hoje não sei exatamente sobre os reflexos que esta ação teatral despertou
nos jovens, mas através do relato de algumas das participantes, pude ter noção que,
ao menos para elas, foram significativos. Às vezes, olhar para a cidade de outra
forma é bom para que percebamos que nada se faz sozinho e que dependemos uns
dos outros, além do crescimento pessoal - o que já é um ótimo para um trabalho de
duas semanas.
Através dos relatos percebi que o grupo tentou prosseguir, mesmo com
dificuldades, mas não foi possível o deslocamento deles para as comunidades, bem
como, a capacitação com os teatreiros de cidades próximas. É também muito grave,
o fato de a prefeitura ter proibido o uso do espaço para ensaios.
É preciso levar em consideração, também, que o prefeito e seus secretários,
estão todos compromissados com as igrejas evangélicas e, alguns deles, são
pastores. Portanto, aqui vejo um retrocesso a uma condução política medieval
quando o poder político se confundia com o religioso. As decisões da prefeitura são
de ordem moral e religiosa, daí que as artes não têm vez.
Infelizmente, o que sinto, é uma espécie de assassinato do potencial da
juventude do município, quase um genocídio das capacidades de desenvolvimento
pessoal. Esta realidade se vê também em Pelotas, embora não com a violência
expressada em Santa Filomena.
Meu trabalho teatral não foi em vão. Vejo pelos relatos que ele ficou marcado
na retina dos jovens, em suas experiências mais queridas. Todavia, a força desta
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experiência foi vilipendiada pelos "podres poderes". O teatro é uma experiência de
vida muito forte, mas que sem uma rede de apoio e de políticas públicas,
precocemente expira.
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Apêndice A – Relatório das Oficinas do Rondon

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

RELATÓRIO DAS OFICINAS DO RONDON

Data: 14 á 25
Local:
Início: 17h
Término: 20h
OBS: nos dias 23,24 e 25 trabalhamos em três turnos, nos seguintes horários: Dia
23/01 - 9h ás 11h, 14 ás 16h e 17 ás 19h
Dia 24/01 – 10h ás 12, 14 ás 16h e 17 ás 19h
Dia 24/01 – 10h ás 12, 14 ás 17h 30mim e 19h ás 22h (sendo o fim das atividades do
projeto).
Oficina (temática e nº):Teatro
Responsáveis: Ana Laura Paiva, Patrícia Matteo e Luiz Maurício Pires
Observações acerca dos (as) participantes
Esta oficina consistiu no preparo de adolescentes, para o exercício teatral.
Tendo como foco a criação de um grupo teatral para a cidade, sendo assim
começamos o trabalho com os alunos-atores, através de jogos teatrais e a sua
participação na investigação do texto dramático, que foi criado através de
improvisações sob um tema antes discutido.
A turma é de 30 alunos, porem nos dois primeiros dias tivemos mais participantes que
não haviam feito a inscrição na turma. Todos muito jovens e receptivos, na maioria
meninas, tivemos algumas desistências na segunda semana, que são normais em
turmagrandes, afinal algumas pessoas pensam que fazer teatro é fácil e que não
precisam trabalhar muito para isso.
Na primeira semana realizei muitas atividades a fim de descobrir o potencial do
grupo e uni-los para que deem continuidade com o teatro no município. Infelizmente
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nem todos os participantes moram em Santa Filomena, alguns estão apenas passando
as férias.
Todos demonstraram grande interesse e responsabilidade com as aulas, foi um
dos pontos positivos que fizeram o trabalho ser tão gratificante. Ao fim da segunda
semana, percebi que havíamos alcançado o objetivo e conseguimos formar um grupo
de teatro, além de ter criado uma esquete de comédia, com 24 minutos, que falava de
assuntos regionais e locais, que foi de grande importância para percebermos durante a
apresentação que a cidade não tinha público. Foi na apresentação que pudemos
perceber que o grupo acabou também auxiliando na formação do público, pois
adoraram a apresentação e vinham abismados parabenizar os integrantes do grupo e
pedir que se repetisse.
Pontos Positivos
Os alunos gostam de ir às aulas e houve mudanças de comportamento. Os mais
tímidos estão se soltando e confiando mais neles mesmos, ao mesmo tempo os que
mais interagem estão conseguindo além de desenvolver as atividades auxiliar os
colegas em certas atividades em grupos, onde realizam sozinhas as atividades através
de improvisação.
Pontos Negativos
Tivemos dificuldades pela quantidade de alunos, quanto à organização e o
espaço onde ocorreram as atividades, afinal o lugar era perigoso devido a altura do
palco e ficávamos apreensivos em algumas atividades, caso algum dos participantes
pudesse vir a cair e se machucar.
Depois tivemos uma desistência grande, pois alguns trabalhavam na prefeitura e
tiveram que parar de frequentar as aulas pelo trabalho, outros voltaram para suas
cidades.
Contudo terminamos a oficina com 20 alunos.
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Apêndice B- Projeto de apresentações do espetáculo

RONDON 2013 OPERAÇÃO CANUDOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
IFSULDEMINAS-CÂMPUS MACHADO

Grupo de teatro “Santa Filó”
Uma das ações do RONDON, foi a formação do grupo de teatro de Santa
Filomena. Considerando que o município carece de espaços de lazer e arte, o grupo
teatral recém formado é uma oportunidade de ação positiva para jovens e adolescentes
de Santa Filomena. No entanto, para garantir a continuidade do grupo é fundamental o
apoio do poder público através de sua Secretaria de Educação e Cultura.
A equipe de estudantes Rondonistas, responsável pela criação do grupo, solicita
e sugere à Prefeitura de Santa Filomena as seguintes ações:
•

•
•

A promoção de apresentações do esquete teatral “Lamparina e o Coronel” nos
distritos do município:
•
Quinta feira, 31 de janeiro: Feira de Santa Filomena – 10h
•
Sábado, 2 de fevereiro: Feira de Socorro – 10h
•
Sábado, 2 de fevereiro: Serra do Inácio – 15h
•
Quinta feira, 7 de fevereiro: Feira de Santa Filomena – 10h
•
Sábado, 9 de fevereiro: Livramento – 10h
•
Sábado, 9 de fevereiro: Campo Santo – 15h
•
Quinta feira, 14 de fevereiro: Feira de Santa Filomena – 10h
•
Sábado, 16 de fevereiro: Poço Comprido – 10h
•
Outros povoados
Contratação de monitor de teatro (Juazeiro do Norte, Petrolina, Recife, etc) para
ministrar oficinas de capacitação para o grupo teatral.
A coordenadora se coloca a disposição para estudar ações e atividades para
garantir a continuidade do grupo
Ana Laura Barros Paiva(Estudante Rondonista)
E-mail: nalaurapaiva@gmail.com
cel: 53- 99671735
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Patrícia Mattei (Estudante Rondonista)
Luiz Maurício Pires (Estudante Rondonista)
Mônica Borba (Coordenador UFPEL)
Renato Coelho (Coordenador IFSUL)

APENDICE C- registros das conversas dos alunos

Aluna J:
O teatro trouxe muitas coisas boas pra mim, Uma delas é que eu era muito
tímida e com essa oportunidade que eu tive eu pude se entrosar mais com os outros.
Aluna E:
A lamparina está morrendo de saudades... kk
Apresentação Artísticas Na Cidade De Santa Filomena Era Uma Parte Que Não Tinha,
Amei A Apresentação Gostei Muito Da parte Da Lamparina, Fomos Ensinados Por
Pessoas Que Realmente Tem Capacidade Amei Tudo “Desdo” Primeiro Ensaio Até O
Dia Tão Esperado Da Grande Apresentação Projeto Rondon Estão De Parabéns. O
Grupo De Teatro De Santa Filomena Não Continuou Por Falta De Apoio, Vontade De
Continuar Todos Tem, Porém Não Houve Ajuda e Era Necessário Pois É Um Trabalho
Onde Não Depende Só Do Grupo Teatral.

Outros integrantes do grupo, também se manifestaram:

Aluna J:
Bem, eu não sei direito o porque de não ter continuado, pode ser por falta de vontade
de alguns sei lá, mais por mim teria continuado

Em seguida tive um diálogo pelas redes sociais com umas jovens, do qual
recortei uma parte para mostrar o quando ela estava magoada com o final das
atividades.

Aluna B: Oiii minha linda ainda lembra de mim?
Ana Laura Paiva: Claro querida! Como andam as coisas por aí? Beijo
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Bianca Carvalho: Muito mal pró
Ana Laura Paiva: Sério, o que foi?
Aluna B: O pessoal da secretaria nem ligaram pra nois e ajente numca
mais fizemos
Aluna B: O pessoal da secretaria nem ligaram pra nois e ajente numca mais fizemos
nem uma aprasentação por que eles só prometem e numca cuprem

Aluna G:
Ana o teatro trouxe muitas coisas...
Primeiro pq eu sou louca por teatro,por atuar n importa em q for! e ele mim ensinou
muitas coisas,como atuar,saber interagir melhor com os outros,a se interagir de certa
forma com a comunidade,ensinou a n desistir d nada por mais dificil q seja, a sonhar,a
matar a timidez kkk a se divertir,responsabilidade enfim nuitas coisas... 2: pq aki n tem
muita oportunidade,e o grupo se distanciou...as entidades n ajudava em nada,nem em
carro,e a mulher q dice q tinha lugar p gente ir qnd agente ia falar com ela fikava so
enrolando,ai o jeito da gente ter continuado era se tivessem nus ajudado,pois ai as
pessoas do grupo ia sentir mais vontade,p fazer teatro,e enfim Ana axo q foi por falta
de oportunidades mesmo,pq agente n tem como correr atras de algo, pq n temus muita
condição p arrumar carros p nus transportar,n temus contantos tipo dos lugar...n tem
qm possa dar uma força p o grupo...e aki parece q nada vai p frente...e o grupo tipo
tirou as esperanças de conseguir seguir em frente...agente xegou a se apresentar
ainda p professores e a maioria gostaram,nos elogiavam muito,mais depois faltou
oportunidades mesmo...e a força de vontade do grupo,pq n adianta uma querer e a
maioria n...faltou a determinaçao,compromisso...axo q foi isso...
Aluna R:
Me Trouxe objetivo na vida,objetivo de ser melhor a cada aula,objetivo de ser
uma boa profissional. Me trouxe amigos e aprendizados que eu vou levar pra vida
inteira. Não continuou porque algumas pessoas estava com vergonha de mostrar para
o mundo nosso trabalho

Aluna E:
A lamparina está morrendo de saudades... kk
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Apresentação Artísticas Na Cidade De Santa Filomena Era Uma Parte Que Não Tinha,
Amei A Apresentação Gostei Muito Da parte Da Lamparina, Fomos Ensinados Por
Pessoas Que Realmente Tem Capacidade Amei Tudo “Desdo” Primeiro Ensaio Até O
Dia Tão Esperado Da Grande Apresentação Projeto Rondon Estão De Parabéns.O
Grupo De Teatro De Santa Filomena Não Continuou Por Falta De Apoio, Vontade De
Continuar Todos Tem, Porém Não Houve Ajuda e Era Necessário Pois É Um Trabalho
Onde Não Depende Só Do GrupoTeatral.
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Apêndice D

“Lampião e Lamparina”
OBS: Deixo claro que este texto é uma mera forma de dar sequencia ao que foi
improvisado sem perder o foco nas cenas, não podemos chamar de uma dramaturgia
completa.

Personagens:
Coronel (pai de Maria)
Capanga
Lamparina
Trabalhadores
Moças
São Gonçalo

Cena 1 (início)

Cansados, música entram dançando e começam a falar sobre a espera da água,
a preguiça de buscar água.
(Até que um ator se dirige à plateia para contar sua história)
- Sabe que há muito tempo uma moça aqui de Santa Filomena mesmo, o seu
nome
era
Lamparina

Cena 2 (Lamparina furiosa)

Coronel indo para a Igreja e lamparina passa por ele e o ameassa dizendo q sabe
o que ele tem feito com o povo.
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Cena 3 ( pedidos na Igreja)

- Coronel manda seu ajudante cuidar para ver que ninguém o veja ali;
- Pede ao santo uma mulher que cuide dele, pois ele esta cansado e tudo mais.
-Coronel se escondendo e indo rezar, para pedir proteção e erra o santo.
-Ofende o santo e ele deixa claro que terá seu pedido aceito.
Quero uma mulher doce, pura, que venha na igreja seu santo. Pois muito bem...
primeira pessoa que aparecer aqui ficará loucamente apaixonada.
- Santo responde dizendo que é impossível
- Coronel briga e ordena que o Santo faça algo para mudar a situação.

Cena 4 (puxando o saco do coronel)

Mulheres fofoqueiras querem entrar na igreja e o ajudante da com a língua nos dentes
(sem querer) e conta que o Coronel quer se casar. Logo as mulheres se interessam,
- Coronel parado e todos pedindo água e elogiando ele. Logo ele dá gotinhas de
água.
-As mulheres debocham falando de suas plantações e de seus filhos... dizendo que
ele é o melhor, mais bonito e tudo mais. (todas juntas no chão e ela vai dando a água)
-Vai dando gotas de água a todos. Filha revoltada briga com ele e diz que o povo não
merece isso... e logo vai atrás de lamparina, para que ninguém mais peça água e ele.
Porem quando o Coronel percebe que é apenas pela água, fica furioso.

Cena 5 (falta de água entre visinhas)

Visinhas pedindo água nas casas e falando do coronel.
- falam do coronel
-falam que não tem água para nada
- entre outras ideias
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Lamparina- não é possível não ter água, ela vai procurar e saem todas
(cochichando) Vish home, onde esta a água?(vai tirar satisfação com o
coronel) O senhor me desculpe, mas não tem mais água, o senhor usou toda.
Coronel- Como não tem mais água?
Lamparina- Só se eu mijar
(Lamparina vai embora e bola um plano para acabar com o coronel)

Cena 6 (revolta na casa do coronel)

-O boato: Chega uma mulher e fala ao coronel que estão tentando derruba-lo e ele
furioso nem escuta direito e quer pegar este cabra e matar. Pega a arma e corre, grita
e manda o “cabra” aparecer marca uma briga em frente a igreja as 20h.
- Revolta da população, e uns roubam dos outros. Logo as mulheres começam a
protestar. Porem Lamparina pega e briga com o coronel quando ele joga água nelas;

Cena 7 (feitiço errado)

Avisa o público: Capacho resolve pedir um casamento também e vai entrar na igreja,
faz dancinhas e piadinhas. Depois ele pede para se apaixonar pela primeira pessoa
que ele enxergar(pensando que seria uma das fieis). Quando sai, acaba ficando
apaixonado pelo coronel, porem só quem sabe é o público. Ele fica suspirando e
brincando com isso... soltando riminhas e musicas para o coronel.
Entra coronel GRITANDO por seu ajudante e não entende nada.. e fica
desfazendo as coisas....
diacho.. Le larga... que isso.. Tem festa hoje coronel..
vamos? Ora home..

Cena 8 (romance)

Cena em que Lampião/lamparina e o filho do coronel se apaixonam)
(Todos saindo de cantos diferentes da praça falando o texto juntos e ficam no centro).
Elas- dão um suspiro e apaixonadas olhando para eles:
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Eles- Se um dia nós se gostasse;
Elas- Se um dia nós se queresse;
Eles- Se nós dos se impariásse,
Elas- Se juntinho nós dois vivesse!
Eles- Se juntinho nós dois morasse
Elas- Se juntinho nós dois drumisse;
Eles- Se juntinho nós dois morresse!
Elas- Se pro céu nós assubisse?
Juntos- Mas porém, se acontecesse qui São Pêdo não abrisse as portas do céu e
fosse, te dizê quarqué toulíce?
Elas- E se tu te arriminasse e eu cum tu insistisse,
Eles- prá qui eu me arrezorvesse e a minha faca puxasse, e o buxo do céu furasse..
Elas- Tarvez qui nós dois ficasse
Eles- tarvez qui nós dois caísse
Eles- e o céu furado arriasse e as virge tôdas fugisse!!

CENA 9 (separação dos amantes)

-Casal se vê sem chances de continuar juntos devido aos maus olhares do coronel.
-Lamparina se transforma em Lampeão coma ajuda do povo

Cena 10 (Guerra do coronel)

(Entra ela vestida de homem com os braços erguidos para lutar!)
Coronel-20 horas e ele entra dando tiros... onde este este homem!
Lamparina- Vamos esta com medo??
Coronel- Li mato com uma só bala...
(Começa a discução e a luta até que ele tira o chapéu dela e seus cabelos caem.)
Coronel- UMA MULHER?? Como assim!
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