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A presente publicação tem como objetivo reunir e compartilhar
experiências nos campos da arte, cultura, infâncias e juventudes. O
disparador desta produção escrita é o  5º Seminário Petiz:
Cultura, Infância e Juventude,  que ocorreu no período de 15 a
18 de março de 2022. 

Ao longo da programação os convidades compartilharam suas
experiências, que neste momento passa também a ser socializada
em formato de um texto-relato livre e poético sobre os
atravessamentos em torno dos eixos de discussão aqui propostos.
Assim, o nosso desejo aqui é refletir os fazeres, quereres e
inquietudes de todes que contribuíram para a concretude do
Seminário. 

A proposta curatorial desta edição teve como norteador o
desejo de construir redes e pontes, ao estabelecer conexões
entre diferentes práticas artísticas, dentro e fora de
Salvador, que tenham na centralidade crianças e jovens.
Para o Petiz é fundamental ecoar narrativas contra-
hegemônicas que evidenciam a importância da arte como
um elemento de encantamento, estética e política.

Por fim, esta publicação busca  gerar memória e contribuir com a
pesquisa e a investigação no campo das arte, cultura, infâncias e
juventudes. Desejamos ainda que esta leitura inspire, outros
fazedores culturais a qualificar suas ações voltadas para as
infâncias e juventudes, por todo o Brasil. 

APRESENTAÇÃO
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A música chegava pelo rádio diariamente e pela vitrola, em especial
nos domingos, na hora do almoço. Cresci escutando o Rei Roberto,
mas também tinha Rita Lee que sempre chegava de presente de
Natal.

As canções de Elis Regina na voz de minha mãe e aquelas músicas
entoadas com a voz esticada por uma prima-avó, que adorava
Aracy de Almeida e Nelson Gonçalves. Aquelas canções que
naquele tempo, eu criança chamava de “antigas”. Antiga era coisa
que não era do meu tempo. Aquele tempo. Que tempo era o meu? 

Poderia dizer que assim começava uma das minhas grandes
paixões: a música. Quando me dei conta das letras das canções
comecei a copiá-las num caderninho para que não escapasse uma
só palavra e que, deste modo, elas pudessem continuar velando e
revelando, até o inominável que havia em mim.

Desde muito criança comecei a gostar dos arrepios, dos olhos
marejados e dos insights que os encontros com a arte iam
produzindo no meu existir. Vivências corporificadas.

Poderia continuar a escrever outras histórias. Mas deixo que este
começo de escrita te co-mova a inscrever nas entrelinhas suas
próprias memórias com a arte.  

Somos seres cujo o desejo de expressar pulsa nas paredes de
pedra das cavernas, imagens de possíveis narrativas produzidas há
milhares de anos, estudadas por arqueólogos e que brincamos de
tentar decifrar. Força que pulsa na pedra, na pele, nos rituais, nos
muros, no papel. Que ecoa nas melodias, nos aromas, nas cores,
sabores, texturas, no barro, na dança da vida.

EDUCADOR(A): 
O QUE TE MOVE? 
REFLEXÕES SOBRE 
A ARTE E A EDUCAÇÃO.

 

Por Gisela Tapioca

Psicóloga,
coordenadora
do Leituras na
Infância 

F alar de arte e educação inevitavelmente, remete a
memórias que me transportam para distantes lugares e
espaços afetivos. 
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Neste instante presente me vem de cor, de
coração, a canção Palavra de Chico Buarque:

Palavra prima
Uma palavra só, a crua palavra
Que quer dizer
Tudo
Anterior ao entendimento, palavra
Palavra viva
Palavra com temperatura, palavra
Que se produz
Muda
Feita de luz mais que de vento, palavra
Palavra dócil
Palavra d'agua pra qualquer moldura
Que se acomoda em balde, em verso, em mágoa
Qualquer feição de se manter palavra
Palavra minha
Matéria, minha criatura, palavra
Que me conduz
Mudo
E que me escreve desatento, palavra
Talvez à noite
Quase-palavra que um de nós murmura
Que ela mistura as letras que eu invento
Outras pronúncias do prazer, palavra
Palavra boa
Não de fazer literatura, palavra
Mas de habitar
Fundo
O coração do pensamento, palavra

Viver arte é experimentar modos de ver. É
vestir os sentidos de caleidoscópio.
Encontrar o que espelha, se re–conhecer e,
ao mesmo tempo, viver o dessemelhante, o
diferente, o estranho de si.

 E então, o que te move?

Retomo ao propósito que trago no título
deste texto que é tecer algumas reflexões
sobre a arte e a educação. 

Eu sempre sonho que uma coisa gera. O
que não parece vivo, aduba.  
O que parece estático espera.

 Adélia Prado 
No livro: Poesia Reunida 

Gosto de imaginar a Escola como um lugar
de trânsitos, processos e transformações,
de itinerários e culturas.  

Nesse contexto me dedico a pensar a arte
como um campo de experiência, de
expressão e de produção de
conhecimento. Portanto, atuo para
posicioná-la como essência dos processos
educativos e na perspectiva de uma
educação humanizada, que estaria zelando
pelo encontro com a pluralidade, múltiplos
sentidos, pelo respeito a si próprio, ao
alheio e ao comum.  

Citando Francisco Duarte Jr., no livro Os
sentidos do sentido - a educação (do)
sensível: “O mundo, antes de ser tomado
como matéria inteligível, surge a nós como
objeto sensível”, reflito sobre uma educação
que não impeça o ser humano de criar.
Aprender é criar. Criar o viver. 
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Quando tratamos de programas de
Formação Continuada de Professores, me
interesso em destacar o caráter
emancipatório da arte e a construção da
autonomia como princípios que devem
fundamentar uma experiência formativa. 

Nos itinerários com os professores, vamos
desenhando, trilhando caminhos com
vivências estéticas, mobilizando
criativamente os recursos próprios. 
É sobre reconectar com as possibilidades
inventivas e com os desafios de
experimentar. 

Ex perimentar. Sair do perímetro.
Habilidade de se dedicar aos processos e re
ordenar contextos.  

Sobre este ponto gostaria de destacar um
trecho do texto “Notas sobre experiência e
o saber da experiência” de Jorge Larrosa:

O sujeito da experiência é um sujeito
“ex-posto”. Do ponto de vista da
experiência, o importante não é nem
a posição (nossa maneira de pormos),
nem a “o-posição” (nossa maneira de
opormos), nem a “imposição” (nossa
maneira de impormos), 
nem a “proposição” (nossa maneira de
propormos), mas a “exposição”, nossa
maneira de “ex-pormos”, com tudo o
que isso tem de vulnerabilidade e de
risco. 
Por isso é incapaz de experiência
aquele que se põe, ou se opõe, ou se
impõe, ou se propõe, mas não se “ex-
põe”.

Larrosa também expande a minha
compreensão para conceber a formação
de professores como um espaço de
criação, de autoconhecimento e de
linguagens expressivas.

Outro fio que me aprimoro em tecer é o
da interação com produções artísticas
produzidas no tempo espaço da
humanidade. Os artistas, suas obras e
percursos como inspiração. Se inspirar ao
invés de copiar. Ins e Ex. 

Diálogos e experimentações a partir de
outros pontos de vista. Novos horizontes
para mirar. Voar.

Um outro caminho da minha pesquisa
conduz ao trabalho com as memórias.
Entender seus próprios processos de
aprendizagens. Olhar os desafios,
trajetórias e suas marcas. 

Rememorar, elaborar e “repetir, repetir até
ficar diferente”, como diz o poeta Manuel
de Barros. 

Um abraço afetuoso e o meu
agradecimento aos professores pela
companhia e pelos mergulhos até aqui.  
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Assim nos fala Gaston Bachelard em seu belíssimo “Poética do
Devaneio”, livro-chave para vasculhar as relações entre criação,
memória, imaginação e infância. A partir dessa pista e crença, que
pensa a infância como uma chama a ser ativada, uma centelha de
fogo que ressurge em nós, conscientemente ou não, que sigo
produzindo e criando para e a partir das infâncias, há quase vinte
anos.

Mais do que um tema ou período, largo e definidor do que
nos tornamos, o desejo aqui é antever as infâncias em sua
pluralidade e pensar nas artes produzidas para esse público
como palco de experimentação e liberdade. Este cerne é ao
mesmo tempo força motriz da criação que me interessa e
encontro comigo mesma, revendo o vivido e recriando as
histórias a partir do presente, do nosso tempo. É muito
diversa, inesgotável e não linear a experiência de crescer.
Contém abismos.

E foi crescendo (e isso não acaba) que olhar para as infâncias foi
reunindo meus cacos e interesses, aparentemente desconectados,
compondo uma artista brincante, que alimenta a professora, que
alimenta a pesquisadora, que alimenta a artista, que continua a
brincar. Desde a primeira experiência, ali por volta de 2004, como
intérprete criadora do espetáculo de dança para crianças, “Chuá”,
do então Grupo Dimenti, uma inquietante e recorrente pergunta
tomou forma: e isso é infantil? 

CRIAÇÃO ARTÍSTICA
PARA AS INFÂNCIAS:
BRINCANDO FORA DO
CERCADO

.

 

Por Paula Lice

“É sempre desse modo, como um
fogo esquecido, que a infância

pode ressurgir em nós”. 
Bachelard

Atriz, diretora,
dramaturga e 
professora do
CECULT / UFRB
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Essa pergunta, a um só tempo, nos coloca
diante do enigma que é a criança, desmedida,
selvagem, indomesticável e das expectativas
adultas de normatização, de lapidação dessa
força bruta.

A estética do referido espetáculo, cujos
figurinos aludiam a roupas de tratamento de
queimadura e outros objetos de uso
hospitalar, como máscara de nebulização, bem
como os conteúdos, não lineares e muito
pouco interessados em contar uma história
com começo, meio e fim, dialogava com o balé
“O lago dos cisnes”, inventando versões
contemporâneas e lançando mão da potência
do corpo, em sua diversidade, para a
construção de um espaço de  brincadeira e
liberdade. Ali estavam as nossas infâncias
brincando com o tempo e com o espaço.

Na minha primeira proposição autoral para
crianças, “Miúda e o guarda-chuva”, de 2009,
uma parceria com o co-autor Victor Cayres,
buscávamos contar uma história com começo,
meio e fim e assumir o risco de estabelecer um
tempo mais dilatado, menos colorido e
frenético na encenação.  E também ouvi
bastante a mesma aflitiva pergunta. Ela se
tornou, inclusive, um norte e problema de
pesquisa, no desenvolvimento da minha tese
de doutoramento, no PPGAC – Programa de
Pós-Graduação em Artes Cênica na UFBA,
intitulada “Isso é infantil?: perspectivas,
expectativas e tabus transmidiáticos a partir de
Miúda e o Guarda – Chuva”. Mesmo sem
calcular, a pergunta me trazia uma abertura
epistemológica e unia algumas pontas na
minha vida.

O pode ou não pode da infância, a
recorrente dúvida sobre o que é ou não
adequado, seja em termos temáticos ou
formais, bem como a não menos
recorrente prerrogativa do que os pais,

professores e escolas vão pensar sobre
as escolhas criativas acompanha o
processo de quem escolhe esse público
como meta, seja em que linguagem
artística for, muito embora cada
linguagem estabeleça seus próprios
códigos e convenções. Essas
expectativas, claro, não são estáveis e
se deslocam de cultura para cultura, de
lugar para lugar e através do tempo.

Sobre elas, trago uma importante
contribuição de Graciela Montes, escritora e
tradutora argentina, que em seu livro, “O
cercado da infância”, de 1990, recupera a
discussão em torno dos usos da
dicotomização entre realidade e fantasia, na
produção literária para a infância. Para a
autora, essa relação de oposição,
estabelecida historicamente, tantos por
pedagogos e professores, quanto por
artistas e órgãos institucionais, “esconde
mecanismos ideológicos de
revelação/encobrimento que servem aos
adultos para domesticar e submeter
(colonizar) as crianças” (MONTES, 1990, p.
11).

Até o século XVIII, retoma a autora, teria sido
insólito um escritor pensar em escrever para
a infância. Essa ideia de especialização, como
construção moderna, suplantou, em certa
medida, o anterior hábito de cruzar,
indiscriminadamente, no mundo das
crianças, as mensagens veiculadas no
mundo dos adultos, a exemplo dos
sanguinolentos contos do século XVII. A
autora especula que essas informações
devem ter sido recebidas pelas crianças
daquela época, de forma apaixonante e
também incompreensível, como acontece
até hoje quando esses mundos se cruzam.
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Com a lógica de especialização, que atrelou a
infância a uma circulação de pensamento e
produtos destinados a ela, os contos
tradicionais passaram a ser vistos, primeiro
como mentirosos, depois como cruéis e
imorais. E o que não é passível de controle,
como a fantasia, não pode ser apropriado para
a formação de crianças saudáveis. Continua
Montes (1990), afirmando que bruxas, fadas e
ogros, agora clandestinos, sobreviveram nas
classes populares e nas edições de má
qualidade. 

Falar em direitos humanos para crianças é
possível, desde que sobre a égide do “deve
ser”, nunca sobre a égide do relato de
suas violações. Essa des-historização da
história, através da manipulação do duo
realidade/fantasia, permite aos adultos,
segundo a autora, exercer um poder
tranquilo e seguro sobre as crianças.
Entretanto, aponta, apesar de todos os
esforços de controle, tanto a fantasia
desmedida, quanto a realidade se
despejam dentro do cercado. Estão nos
jogos das crianças – em que alguém vive,
morre e se salva fantasticamente, mas
com intensidade muito real – estão nos
disparates, nos encadeamentos, nos
velhos contos e também em alguns livros
que burlaram a vigilância e circularam
com suas loucas fantasias e suas intensas
realidades por toda parte (MONTES, 1990,
p. 17). O cercado da infância, com vistas a
proteger pela submissão, elaborou regras
claras de como deveria ser, em literatura,
por exemplo, um conto para crianças.

Em poucas palavras, tinha de ser simples e
completamente compreensível (havia ainda
uma pauta que fixava a porcentagem de
vocabulário desconhecido que seria
tolerável), tinha de ser dirigido claramente a
uma determinada idade e atender aos
interesses estabelecidos rigorosamente para
ela.  

Não podia incluir crueldade, nem morte,
nem sensualidade, nem história, pois tudo
isso pertencia ao mundo dos adultos e não à
“infância dourada”; eram animais do outro
lado do cercado e era preciso mantê-los
confinados. Era comum que essa literatura
chamasse o seu pretenso interlocutor de
“amiguinho” – uma tentativa de ganhar sua
confiança e, ao mesmo tempo, mantê-la em
seu lugar (MONTES, 1990, p. 14).

Ela cita um exemplo que vivenciou, ao editar
livros que falavam, sem papas na língua,
sobre os desaparecidos da ditadura, para
crianças. Era a série de livros “Entender y
participar”, que ativou a ira do jornalista
Carlos Manuel Acuña, que também
considerava imoral a educação sexual nas
escolas. Não à toa, a autora retoma as
narrativas de Lewis Carroll como baluartes
de uma fantasia tão vigorosa que fazia com
que as convenções vitorianas
desmoronassem como um castelo de cartas.
A autora investe ainda em apontar os
ganhos para o século XX, pós-freudiano e
pós-piagetiano, que, em certa medida, busca
virar a mesa dos pedagogos do século XIX.
Com a insurgência da psicanálise,
aproximando a realidade do sonho,
assumindo que não se pode controlar tudo e
a recuperação das dimensões do jogo e da
brincadeira, como importantes ferramentas
para a construção do real e da inteligência, a
fantasia ganha novas dimensões, que
reivindicam, inclusive, os aspectos
terapêuticos dos contos de fadas,
sanguinários, violentos e ferozes, de outrora.

No entanto, apesar de o século XX
reposicionar alguns paradigmas no trato
com a infância, o máximo que se pode
afirmar é um estatuto de crise. O duo
realidade/fantasia em sua vinculação com o
que pode ser revelado e o que deve
permanecer  oculto  ainda  é   balizado  por 
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muitos segmentos que desejam manter a
criança onde ela deve ficar; no cercado
dourado da infância. E a autora segue: “é que o
adulto não quer renunciar ao método do
cercado, que lhe parece tão eficaz e que lhe
facilita tanto a tutela sobre as crianças”
(MONTES, 1990, p. 19). E, para ela, é a própria
literatura, como um fluxo não dirigido por
regras de um discurso que se organiza
segundo leis próprias, que vai nos tirar do
cercado, aceitando que adultos e crianças não
estão tão separados assim. Nesse sentido,
abrir a porteira do cercado é desmistificar
ideias-tabu.

A reflexão de Graciela Montes, que
dialoga com o seu repertório e recorte
histórico-cultural, inclusive a partir da sua
própria definição de literatura, encontra
consonância em diversos setores
artísticos que se propõem a criar para a
infância. O que necessariamente invoca a
perspectiva de crença adotada por quem
cria. Da maneira como a infância é
tratada na sociedade, decorre inclusive a
maneira como as produções voltadas para
a infância são historicizadas e alinhadas
nas macronarrativas adultas.

O período do meu doutoramento trouxe
muitas leituras férteis e inquietantes como
Bachelard, como Montes, que tomaram parte
do processo de unir as pontas da vida, sobre o
qual falei: a artista brincante, que alimenta a
professora, que alimenta a pesquisadora, que
alimenta a artista, que continua a brincar.

Ao longo desses anos de estudo e nos anos
subsequentes, estreei outros trabalhos para as
infâncias. “Quarto Azul”, de 2013, cuja
dramaturgia e produção assumi, acontecia de
forma aérea, em árvores, com crianças e pais,
professores e público em geral assistindo ao
espetáculo de dança, deitados ou sentados,
em grandes tapetes e almofadas.
Disponibilizávamos água e frutas.

O interesse central era a criação de uma
atmosfera de contato entre dançarinos e
público, de forma poética e acolhedora,
buscando no improviso a potência da
criação de imagens que se faziam e
desfaziam para nunca mais acontecer.

No ano seguinte, escrevi, dirigi e produzi
“Para o menino-bolha”, uma fabulação sobre
amizade, que buscava falar de encontros,
através do encontro de Pedro e Alice, dois
amigos que estouravam suas bolhas, de
timidez e dificuldade de conexão, com a
ajuda de um amigo imaginário, uma girafa,
bicho criador de pontes. Essa peça, sem
dúvidas, teve um acolhimento no circuito
oficial, maior do que a minha primeira
montagem, com tripla indicação, texto,
direção e montagem, ao Prêmio Braskem de
Teatro, única premiação local de que
dispomos e boa repercussão, entre público e
crítica. Penso que, assim como Pedro e Alice,
ali também eu encontrava alguma coisa do
outro lado da quarta parede. A peça foi, mais
tarde, publicada pela EDUFBA e ainda criei,
ali pela estreia, em 2014, um
desdobramento literário, “A Gilafa”, livro que
apostava na ponte entre a cena e intimidade
de uma boa leitura.

A partir daí dirigi mais duas peças de teatro, 
sob encomenda, “O mundo de dentro”, de
2015, com texto de Luciana Comin e “Priscilla
e o tempo das coisas”, de 2016, celebração
dos dez anos do maravilhoso grupo de
palhaças “Nariz de Cogumelo”, com texto
meu, a partir do processo colaborativo
desenvolvido em sala de ensaio. Esses
trabalhos, também interessados na explosão
do espaço cênico, levavam a encenação para
a área externa no Museu Rodin, em Salvador
e  para as ruas, ampliando as estruturas já
vivenciadas por mim, o que estimulava a
busca de novas soluções e ajustes.
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Estes trabalhos criam chão para “Bonito”, de
2017, espetáculo de dança, que radicalizou
ainda mais o meu modo de pensar a relação e
produtividade do encontro entre espetáculo e
plateia. Ali a criação se deu de forma
colaborativa com os dançarinos e a
dramaturgia e direção, ou direturgia, como
costumo brincar, se deu a partir desse
encontro e da transformação e edição dos
materiais produzidos em sala de ensaio. A
peça, permeável à entrada das crianças,
permitia interação, salvaguardando alguns
limites de segurança e pensando a cena como
brincadeira espetacular.

A partir dali, estreei mais três trabalhos que,
apesar de não serem para a infância,
dialogavam explicitamente com ela, “Santa
Maravilha – entrevistas perforMágicas”,
espetáculo de entrevistas ao vivo, com
convidados que cruzavam uma jornada
conectada com um oráculo, que compunha a
dramaturgia da peça, o “Pequeno oráculo
invisível de crianças imaginadas”, que foi
lançado no formato de livro de artista, em
2018. O oráculo é um conjunto de treze cartas
que alegorizam arquétipos conhecidos de
quem lida com tarot, através de treze crianças
imaginadas, que vão de personagens da ficção,
como Flora, escrita por Bartolomeu Campos
Queiroz à Rosa do Pequeno Príncipe, de Saint-
Exupéry, passando por personas lidas sob essa
égide, como Elke Maravilha.

O terceiro trabalho, “Criança Ferida ou de
como me disseram que eu era gay”, de 2018, é
um solo do ator Vinícius Bustani, com texto
autoral dele e direção e dramaturgia minhas.
Nele escolhemos olhar para a infância dele,
encontrando as marcas da homofobia, que
contribuíram para compor o adulto que ele  é,
com as cicatrizes que, inclusive através do
processo criativo e abertura à recepção, ele foi
transformando em tatuagens. Aqui me
aproximei do teatro como cura, em muitos
níveis.

E com a infância como talvez a maior das
vulnerabilidades. E é justamente por isso
que todas as obras para crianças deveriam
antes de mais nada ser abraços, na íntima
compreensão de que respeito à diversidade
é mais do que uma agenda política, é
também uma questão de saúde pública, na
construção de adultos menos adoecidos e
mais dispostos para o exercício real de uma
cidadania que de fato pratique equidade
entre todas as pessoas.
Tirar ou não tirar a infância do cercado é
sempre uma questão central para quem
trabalha com elas, inconsciente ou
conscientemente. Olhar para ela, retomando
aquela ideia bachelardiana, do fogo
esquecido que pode ressurgir, pode
contribuir para, através da empatia com a
criança que fomos,  recuperar ou produzir
novas formas de empatia com esse
território, poroso, infinito e diverso, das
infâncias.
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Clarice Cardell é atriz e diretora do Canal Bebelume e co-fundadora da
companhia teatral La Casa Incierta. Desde o ano 2018, funda em
parceria com o produtor Leonardo Hernandes a produtora Bebelume,
dedicada à criação audiovisual poética para os primeiros anos. 

1.Como se deu o seu engajamento nas linguagens artísticas
do teatro e do cinema para a primeira infância?

De uma forma mágica, como uma aproximação inicial
despretenciosa de se aventurar no mundo da criação para os
primeiros anos, mas que à medida que o tempo foi passando,
transformando-se numa paixão em uma constante aventura. O
processo de criação de diferentes obras com diferentes temas e
desafios, assim como a confrontação continuada das nossas
criações com grupos de crianças de 0 a 5 anos de idade, levou-nos
a pesquisar em diferentes linguagens transversais como a
pedagogia, a psicologia, a antropologia, neurociências, entre outras
linguagens. 

2.Como surgiu a companhia de teatro “La Casa Incierta”?                         

A companhia nasce no ano 2000 em Madri - Espanha. Nesse
momento, o diretor espanhol Carlos Laredo dirigia um grande
festival dedicado à infância em Madri - chamado Teatralia, que
vinha trazendo algumas experiências de criação para a
primeiríssima infância de companhias da França e da Itália. Eu era
atriz, recém-chegada à Espanha e desde o primeiro momento que
tive contato com essa experiência, surgiu o desejo de  aventurar
por esse território. E assim no ano 2002, nasce o primeiro
espetáculo da companhia: Pupila d´Água. Em 2022, encerramos a
companhia para dar passo a novos projetos. 

ALGUMAS QUESTÕES:
A PRODUÇÃO
ARTÍSTICA PARA A
PRIMEIRÍSSIMA
INFÂNCIA.

 

Por Clarice Cardell

Atriz, curadora e
produtora
do Festival Primeiro
Olhar. 
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3. Quais são os espetáculos que compõem
o seu repertório teatral? 

*Pupila d´Água - uma experiência sonoro
musical sobre o universo do fio da vida. Com a
participação da atriz e musicista Fernanda
Cabral.
* A Geometria do Sonhos - uma obra teatral
que conta do sonho de uma pedra que queria
ser nuvem para poder voar.
* O Circo Incierta - uma aventura no mundo do
circo, onde em colaboração com os artistas
Antonio Catalano e Hugo Perez, navegamos
pelo circo da natureza da beleza de uma folha
que cai.
* Anda - uma obra que fala dos mundo que
vivem dentro da barriga de uma mãe. Em um
grande vestido branco, imagens poéticas são
projetadas dentro de uma barriga de uma
mãe, promovendo esse encontro entre mãe e
bebê.
A Trilogia lírica em colaboração com o maestro
russo Mikhail Studionov
* En la punta de la lengua - em colaboração
com a cantora lírica ucraniana Tatiana
Melnichenko
* A Caverna Sonora - em colaboração com a
cantora lírica espanhola Maribel Per
* A Gruta da Garganta - com colaboração com
a cantora lírica brasileira Aida Kellen
* Se tu não tivesses nascido - uma obra de
texto sobre o arrebatamento de amor entre
pais e filhos, com elementos de dança e teatro.
* Quem sou eu antes de ser eu - uma
experiencia no campo do teatro de bonecos
* Café Frágil - uma experiencia no campo de
teatro de formas animadas em colaboração
com Antonio Catalano
* Canto do Medo - uma obra que aborda o
tema dos medos na primeira infância.

4. Quais os desafios de ser pioneiro na
arte da expressão cênica para a
primeira infância?

Convivemos na nossa rotina de diferentes
apresentações teatrais com pais e mães com
filhos de 0 a 3 anos, que vão esmiuçando sua
visão mais ou menos profunda sobre a
primeira infância. Trata-se de uma
oportunidade de observação social e pública
muito especial, onde se põe de manifesto
uma enorme quantidade de informação
sobre como se relacionam adultos com seus
filhos recém-nascidos. Hoje em dia, a
Cultura continua fortemente vetada às
crianças recém-nascidas e por extensão
a seus familiares. Iniciar-se na arte do
Teatro ou Cinema, através do encontro
entre diferentes gerações, permite
entrar na Cultura de uma outra maneira.
Ainda hoje, continuamos a ver a infância
avaliada desde o ponto de vista da falta,
das necessidades detectadas em relação
a um modelo pré-determinado e do que
acreditamos em poder oferecer dentro
de um princípio de um mundo
supostamente superior: o do adulto.
Simplificamos as capacidades dos recém-
nascidos, projetando-lhes em uma
página em branco, que deverá ser
preenchida de conhecimentos, afetos e
conceitos mediante a passagem por uma
série de etapas previstas. Adulto que se
coloca a si mesmo como modelo a alcançar e
à infância, como carência a resolver. Essas
faculdades, medidas numa escala em que o
bebê se encontra em 0 e o adulto representa
o pleno desenvolvimento, deixam uma visão
de mundo consolidada desses que que se
convertem um dia em progenitores, ou por
professores que formam parte do modelo
educacional vigente atualmente.
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De uma forma muito estereotipada e muito
longínqua de toda exploração científica,
chegamos a acreditar que os recém-nascidos
são uma página em branco, que não
entendem nada, que não são capazes de
expressar o que lhes ocorre, com os quais
somente podemos nos comunicar através de
uma linguagem sensorial e superficial. Vemos a
primeira infância como uma etapa onde o ser
humano está completamente deficiente para
toda experiência, incluída a experiência
artística. Trabalhar com cultura nesse contexto
nos aproxima de uma missão política, onde
nosso trabalho pedagógico mais do que com
crianças é com os adultos que as
acompanham, para tentar reverter essa visão
equivocada do ser humano quando nasce.

5. No que consiste o projeto BEBELUME?

BebeLume é um espaço de criação
audiovisual, que nasce da parceria entre
Clarice Cardell e Leonardo Hernandes em
2018, com o intuito de desenvolver conteúdos
audiovisuais para a primeira infância capazes
de oferecer uma alternativa poética dentro do
espectro da produção audiovisual vigente,
principalmente no ambiente da internet,
propiciando uma aproximação diferente da
arte audiovisual e da primeira infância.

Surge, assim, a ideia de criar o Canal
BebeLume para oferecer aos bebês e crianças
e seu entorno adulto uma experiência estética
diferenciada, onde a infância é tratada com
respeito e sensibilidade, contemplando toda a
potencialidade poética com a qual nasce o ser
humano. Propomos a criação de um conteúdo
audiovisual diferenciado, que tenha sempre o
acompanhamento e mediação dos pais e que
seja oferecido de forma parcimoniosa. Obras
que ofereçam um momento de
compartilhamento e ajam como objeto
transacional entre a relação dos adultos e
crianças.

6. De que forma a arte presente no
cinema e teatro pode tocar bebês e
crianças? 

Do ponto de vista da experiência estética, as
crianças recém- nascidas compartilham uma
linguagem complexa de comunicação e
percepção das intensões do outro e criam
ao mesmo tempo novas formas de
expressão verbal, sonora e gestual, para
transmitir ao outro a urgência das
necessidades vitais dos seres humano.
Aqueles, que não confiam na capacidade de
entendimento do ser humano quando
nasce, fazem-no sem observar que o bebê
capta tudo, compreende tudo, inclusive
aquilo que não entende. Assim observamos
que, em muito pouco tempo, surgem
perguntas existenciais na criança de grande
importância filosófica ou observações de
detalhes mínimos que, como adultos, não
teríamos sido capazes de perceber.

Nossa experiência nos demonstra que
os bebês nascem plenamente
preparados para a experiência estética,
trazendo consigo toda a capacidade
para entrar no templo da contemplação.
Nas creches, podemos observá-los
recriando as estruturas arquetípicas
herdadas, os recém-nascidos
participando da vida do símbolo dentro
do mito e dentro da poética. Vivem na
poética.  Despertar as memórias herdadas
num ambiente novo situaria o potencial de
evolução do ser humano em outra linha de
saída. E consequentemente em outros
parâmetros educativos, artísticos, culturais,
sociais e políticos.
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7. De que forma o seu trabalho influencia a vivência dos
bebês e das crianças em situações de plateia? 

Os bebês são capazes de se aventurar como exploradores e viver
sem travas nem medos tudo aquilo que é novo ou que eles não
são capazes de entender. É um encontro potenciador, disparador
do dinamismo estético do ser. Espalhar rastros de respeito pelos
que nascem é uma forma de renovar a humanidade em sua
transformação de modelos sociais através da Cultura.

8. Na sua opinião, as vivências que envolvem as artes do
teatro e do cinema podem ser levadas para escola em
atividades rotineiras? De que forma?

Talvez levar o cinema e o teatro para os centros escolares seja a
forma mais democrática de oportunizar a todos, diferentemente
das suas condições familiares, de terem a possiblidade da
experiência estética. A melhor forma seria a realização de
apresentações teatrais ou cinematográficas nos próprios centros
escolares ou na ida dos alunos para teatros ou cinemas. La Casa
Incierta e Bebelume vem trabalhando de uma forma intensa nos
últimos anos para levar arte para as escolas, em diferentes
projetos. 

 

15

Acesse e conheça! www.bebelume.com.br
https://www.youtube.com/c/BebeLume

http://www.bebelume.com.br/


Também não são uma corrente do instagram, o blackout,
lembram? Aquele “apagão”; que aconteceu em junho de 2020,
depois do assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, onde
muitos de nós, alguns de vocês talvez, postaram uma imagem
preta nas redes sociais, enquanto milhares de pessoas, pretas,
indígenas, morriam, e continuam morrendo por conta de um
projeto de genocídio, que não é novo, todo mundo sabe, ou pelo
menos deveria saber, que ganhou força com a pandemia.
Enquanto a violência policial continuava e crescia nas favelas e nas
periferias, a branquitude da classe média e elite brasileiras, do
conforto de suas casas, postava uma tela preta nas redes.
Enquanto nossos corpos estavam à mercê do vírus e das balas.

Então esses pretos na tela não são um erro, mas um convite.
É um convite para que a gente descanse os olhos e acorde os
ouvidos. Nesse momento de excesso de imagens
instantâneas, que nossas vozes possam ser uma imagem e
que a gente possa imaginar. Então convidamos vocês a
entrarem na escuridão conosco.

Joacine Katar, historiadora, pensadora e primeira deputada negra
eleita em Portugal, vinda de Guiné Bissau - mulher que quando fala
dança com tempo - nos disse em uma de suas palestras, também
às escuras, que o início de todas as coisas é a escuridão.

Bom, nós somos o Museu dos Meninos. Somos meninos,
meninas e menines homens, mulheres e agêneres, jovens e
adultos; pretos, pretas e pretes de cores variadas - nascidos
e criados em várias das 15 favelas do Complexo do Alemão -
aqui no Rio de Janeiro.

O Museu dos Meninos é uma obra criada por Maurício Lima - ator, 

DAS RUÍNAS
SURGE UMA
NOVA CIDADE

 

Por Maurício Lima, Nely Coelho
e Museu dos Meninos

E
sses pretos na tela não são um erro, não são um problema
de conexão, ou qualquer falha da plataforma de
transmissão; também não são nenhum desses fantasmas
que assombram a gente nesse momento de vida e
atividades remotas…. 

Ator, performer e
criador do Museu de
Menino

Graduada em
Letras, sócia da
Ginja Filmes 
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performer, diretor e pesquisador -, menino
nascido e criado na Alvorada, uma das favelas
que compõem o Complexo. Sobre a origem do
Museu Maurício conta que:

“Por não ser uma pessoa negra retinta, desde
sempre a sociedade me obrigou a criar
estratégias para me escurecer, como uma
possibilidade de fuga desse processo de
clareamento que a gente vive. Então, antes
mesmo de conseguir nomear, eu tenho
pesquisado e experienciado a escuridão como
matéria e gesto anti-colonial. E isso me fez ser
dramaturgo de mim mesmo e de uma história
coletiva que a gente tenta rasurar.

Eu estudei teatro na Escola de Teatro Martins
Pena e sou graduando no Curso de Teoria da
Dança na UFRJ. Minha formação toda foi em
instituições públicas de ensino, o que sempre
me fez acreditar e lutar pela coisa pública.
Atuo junto ao Coletivo Líquida Ação, um
coletivo de performance e intervenções
urbanas que pesquisa a água em suas
dimensões simbólicas e políticas e faço parte
da companhia Teatro de Extremos, que tem
uma pesquisa forte com as dramaturgias
dissidentes contemporâneas Esse trânsito de
lugares me fez chegar no Museu dos Meninos.”

O Museu dos Meninos é uma obra-museu,
composta por uma serie de ações nos campos
do audiovisual, das artes cênicas e visuais, e
que tem como coluna vertebral um museu
virtual como plataforma e dispositivo de criação
e inscrição de memória, com um acervo feito,
inicialmente, por 30 videos-depoimentos de
jovens homens negros, com idades entre 15 e
29 anos. O projeto foi criado em 2019, quando
Maurício foi contemplado no programa para
jovens artistas latino-americanos, da fundação
cultural holandesa Prince Claus Fund. 

Na real, ele também começa bem antes disso.

Essa obra foi idealizada com o intuito de criar
rasuras na história que insiste em nos
apagar, e inscrever uma outra história, escrita 

com nossos corpos e as nossas vozes. Um
anti-museu. Onde e quando a gente se
pergunta a quem é dado o privilégio de
produzir a sua e qualquer outra
memória? Quem tem o direito de
escrever a sua história? Quais corpos são
visíveis no tempo presente e
permanecerão visíveis para as próximas
gerações?

O objetivo do Museu é propor contra
narrativas que imaginam e produzem futuros
(im)possíveis para e a partir da negritude. O
projeto foi criado no final de 2019 e logo
depois fomos interrompidos, ou suspensos,
pela pandemia. Aí, diante de toda a violência
causada pela junção da pandemia a esse des-
governo que usou o coronavírus como mais
uma ferramenta do projeto de genocídio
contra a população negra - onde tentam
matar não só os nossos corpos físicos como
também nossa subjetividade, nossa alegria,
nossa capacidade de imaginar, projetar, criar
futuros -; o que fazer?

Por não saber o que fazer diante disso,
Maurício iniciou um programa performativo
de  escavação  chamado Arqueologias  do
Futuro, feito por duas ações: a primeira é
uma peça-performance criada em
colaboração com o diretor Fabiano de Freitas
e o artista multimídia Novíssimo Edgar. A
segunda é uma série de visitas guiadas
virtuais em que artistas, pensadores e
ativistas negres, que tenham ações voltadas
para a luta anti-racista, foram convidados
para, a partir do encontro com as peças do
MdM, responder a uma pergunta: como
escurecer futuros?

Realizamos duas temporadas de visitas
guiadas. Na primeira em 2020 recebemos
convidados nacionais e internacionais: Edgar,
artista multimídia de SP; Yhuri Cruz, escritor e
artista visual carioca; a deputada Erica
Malunguinho, a filósofa Djamila Ribeiro; 
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Joacine Katar, deputada em Portugal, a
museóloga Arike Oke, do Black Cultural
Archives em Londres; e três convidados
holandeses Mitchel Esajas, fundador do The
Black Archives Amsterdã, a produtora cultural
e ativista Simone Zeefuik e a coreógrafa
Naomie Pieter. A segunda foi realizada em
2021 como programa voltado para escolas e
instituições públicas de ensino. Foram cerca de
20 visitas guiadas ao longo deste ano.

Nosso trabalho de escavação revelou uma
série de artefatos muito valiosos. E no final, ou
no meio, percebemos que esses encontros
geraram uma espécie de tratado de
estratégias de combate ao racismo estrutural e
epistêmico, a partir de uma diversidade de
experiências pessoais, coletivas e culturais.
Criando um espaço de educação anti-racista
através do intercâmbio de práticas, filosofias e
visões de mundo, entre pessoas que atuam
em seus territórios combatendo os processos
de invisibilização e violência contra as
comunidades negras.

Esse espaço de encontro potencializado pela
internet está longe de ser um espaço
democrático, pois ele é construído nas bases
da desigualdade social e econômica, e não da
diferença. Porém esta mesma internet nos
possibilitou refazer trajetos
transatlânticos marcados pelo sequestro,
comercialização e escravidão dos nossos
ancestrais, povos retirados de seus
territórios de origem, recriando,
transformando e dando novos sentidos a
esses deslocamentos, conectando corpos
diaspóricos, reinventando ancestralidades  
e  histórias  -  algo  extremamente
necessário para os processos de educação
e construção identitárias de um povo.

Ainda como estratégia de escurecer, em 2021,
numa co-produção com o Festival Panorama -
Jangada, Maurício criou uma peça-sonora- de
dança, em 3 movimentos, chamada Sem Título 

Para Uma Radiocoreografia, onde ele traz
para a experiência sonora o início de sua
relação coreográfica dada a partir das rotas
de fuga que todo favelado precisa criar para
poder escapar dos tiroteios. Afinal, todo
favelado é meio coreógrafo e dramaturgo de
si mesmo.

Agora no primeiro semestre de 2022,
novamente com apoio da Prince Claus Fund,
o Museu inicia escavações em novo sítio
arqueológico; estamos trabalhando nos
escombros deixados pela pandemia e pelas
ações perpetradas pelo atual governo a fim
de encontrarmos nossa cidade-utopia-
perdida. Aquela a que, de fato, teremos
direito.

Esse trabalho é um processo de residência
artística com quatro dos trinta meninos que
têm suas histórias compartilhadas em  nosso
acervo: Diogo Nunes, Igor Santos, Hugo
Dullanham e Yan Pereira. Eles são parte da
nossa equipe de artistas-operários-
arqueólogos.

Um novo horizonte se aponta - há futuro
(?) - e outras urgências surgem com novas
perguntas. O futuro que imaginamos juntos
nesses dois anos de intercâmbios de
experiências e vivências é o que move nosso
desejo e a necessidade de transformar em
construção as ruínas amontoadas no
caminho da nossa cidade. E para encarar
essa montanha de destroços usamos como
ferramenta uma nova pergunta: qual a
cidade, que já existe em sonho, nós
vamos (re)construir?
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O desejo era que essa moçada ampliasse a sua visão da realidade,
tivesse ouvidos bem abertos, colocasse a boca no trombone e
participasse ativamente de sua comunidade. Desde então, nossas
práticas visam subverter a tradicional imagem dos três
macaquinhos que não falam, não ouvem e não veem, entendendo
a comunicação como um ‘cipó’ para ajudá-los a alcançar galhos
cada vez mais altos, mantendo todos os sentidos em alerta e bem
abertos.

Com 23 anos de atuação, a CIPÓ já envolveu mais de 12 mil
crianças, adolescentes e jovens, em sua maioria negros, moradores
de comunidades populares de Salvador (Brasil) e com grande
índice de vulnerabilidade social. Nossas ações visam um mundo
mais justo, igualitário e com mais oportunidades de
desenvolvimento nas vidas deste público. Em mais de duas
décadas de atividade, mobilizou cerca de 280 escolas públicas de
Salvador e do interior do Estado da Bahia, 127 veículos de
comunicação, 22 universidades públicas e privadas, tendo
elaborado ainda mais de 600 produtos de comunicação com
adolescentes e jovens baianos.

A missão institucional da CIPÓ é criar oportunidades para o pleno
desenvolvimento e participação social e política de crianças,
adolescentes e jovens por meio da comunicação, cultura e
educação.  Entre  os  objetivos  estratégicos  com o público infanto-

A CIPÓ PELA DEFESA
DOS DIREITOS DE
CRIANÇAS E
ADOLESCENTES NO
TERRITÓRIO DO 
NORDESTE DE
AMARALINA

 

Por Márcia Nascimento e
Fernanda Colaço

Cientista Social,
professora/
educadora social da
CIPÓ, coordenadora
do Quilombo
Educacional Ana
Santos. 

Arte –educadora,
gestora institucional
e coordenadora de
projetos da CIPÓ.

CIPÓ Comunicação Interativa foi fundada em 1999 por
comunicadoras que tinham um sonho: transformar a vida
de meninas e meninos de classes populares por meio da
comunicação. 

A
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juvenil temos: Fortalecer ações integradas de
desenvolvimento comunitário e de
empoderamento dos coletivos juvenis; Avançar
na adoção de práticas e ferramentas de
comunicação digital, conectadas com as novas
formas de pensar e de se expressar dos
jovens; Ampliar e fortalecer oportunidades de
maior atuação e empoderamento dos jovens
nas ações e projetos da instituição, inclusive
daqueles egressos.  

O envolvimento direto de crianças,
adolescentes e jovens nas ações da CIPÓ se dá
através de ações de formação, participação em
debates e fóruns e produção de materiais
educativos voltados para a defesa de seus
direitos.

Os territórios de atuação nos quais realizamos
as ações dos projetos estão organizados em
permanente (Subúrbio Ferroviário e Nordeste
de Amaralina), territórios de ação expandida
(Beirú, Camaçari - Região Metropolitana de
Salvador, municípios da Bahia, outras capitais)
e ainda em ambientes virtuais (plataformas
EAD, Classroom, Meet, Facebook, Instagram e
outras redes sociais).

Nossa atuação está organizada na perspectiva
da Comunicação para o Desenvolvimento, que
acontece quando um determinado território
coloca todo o seu potencial comunicativo a
serviço da promoção do desenvolvimento
pessoal, social, político, econômico, cultural e
ambiental de seus integrantes e de seu
entorno. A metodologia norteadora deste
trabalho é a Educação pela Comunicação, em
que o adolescente educando participa
ativamente da produção de peças de
comunicação que, uma vez disseminadas,
eram novos processos de educação e/ou de
mobilização social.

As ações de Comunicação para o
Desenvolvimento prescindem da participação
de toda a comunidade, mas ganham força 

quando dinamizadas por adolescentes e
jovens que são capacitados para atuar como
Educomunicadores uma vez que conduzem
processos e ações de educação pela
comunicação; como Produtores de mídia
quando participam de processos formativos
nas linguagens de comunicação (vídeo,
fotografia, designer, ...) para a produção de
materiais de comunicação utilizando-se das
diferentes linguagens midiáticas; como
Comunicadores comunitários quando atuam
como produtores, repórteres, redatores,
editores ou apresentadores em veículos ou
programas de comunicação da comunidade
e, por fim, como Articuladores/mobilizadores
sociais ao utilizarem a comunicação para
conscientizar a população, mudar atitudes,
monitorar e influenciar leis, políticas,
programas, orçamentos e serviços públicos.
Dessa forma, tornam-se agentes
participativos e de comunicação das
suas próprias comunidades ao
elaborarem novas formas de
intervenção social para visibilizar,
formar, informar, avaliar e discutir o
tema da Garantia dos Direitos infanto-
juvenis, colaborando, desta forma, para
o desenvolvimento local.

A CIPÓ em seus projetos tem colaboradores
que acreditam uma educação libertadora é
fundamental para a acesso e a garantia aos
direitos, principalmente no cenário atual em
que vivemos com os desmontes e
retrocessos das políticas públicas em suas
mais diferentes áreas, repercutindo em mais
violações de direitos para a maioria da
população. Pensar em construir uma
sociedade mais justa, de direitos, com
amplas possibilidades para, principalmente
para as crianças e adolescentes é de
extrema importância para que isso aconteça.

Através do projeto Comunicação para a
Defesa dos Direitos da Criança e
Adolescentes,  a  CIPÓ  desenvolve  uma  
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parceria com três escolas públicas localizadas no Nordeste de
Amaralina que possui mais de 90% de negros e negras como
estudantes. Entre as atividades desenvolvidas temos as oficinas de
projeto de vida, direitos humanos e educomunicação e
percebemos a importância de trabalhar autoestima dessas
juventudes que sofrem com o racismo e as violações de direitos
diariamente em dias mais diferentes formas, principalmente nos
contextos escolar e comunitário. Realizamos ainda festivais anuais
como o Conectando Direitos e o Viva! Juventudes Negras e as
campanhas de comunicação como o Fala Juventude! e o Minha
História de Vida Importa.

Em 2021 a campanha Minha História de Vida Importa foi um
dos grandes destaques do projeto contando as histórias das
diferentes juventudes e influenciando positivamente outros
jovens e adolescentes a contar suas histórias. Um grupo de
jovens concebeu a campanha que contou com o apoio de
educadores e profissionais para a execução de suas
atividades. Para a identificação de histórias de vida de
adolescentes e jovens do Nordeste de Amaralina foi
necessário parcerias locais com outros coletivos juvenis no
qual tivemos um resultado positivo ao ter acesso a uma
diversidade de histórias juvenis que mostram o seu
protagonismo na escola e na comunidade e ampliam o
repertório de outras narrativas visibilizadas. 

A campanha de comunicação é um dos exemplos que retrata
como a CIPÓ tem buscado ao longo desses anos, mostrar como a
comunicação pode ser usada ao nosso favor, sensibilizando a
sociedade e fazendo com que os meninos e meninas que
participam dos projetos se sintam fortalecidos e provocados a
impactar a vida de outros jovens. E através do projeto
Comunicação para Defesa dos Direito a CIPÓ reitera sua missão
com a atuação direta nas escolas públicas de Salvador e em
comunidades periféricas, com o propósito de promover uma
formação educomunicativa que enseje seu público infanto-juvenil a
se reconhecerem como sujeitos de direito. 
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A existência deste encontro partiu de uma provocação:
reafirmarmos a importância da arte como agente de
transformação social, sobretudo em tempos tão nebulosos
de ataque ao campo da educação pública e da cultura.

Por tanto, 09 (nove) educadores foram selecionados para
compartilhar experiências realizadas tanto na educação formal
quanto informal. Trazendo em suas falas os contextos de atuação e
as questões mobilizadoras para os fazeres. 

Aqui, a arte foi transversalizada com as questões de
identidade, gênero, pandemia e vivência artística. Pudemos
ter a oportunidade de reconhecermos práticas voltadas para
bebês, crianças e jovens, realizados na Bahia e em outras
localidades. Esclarecemos ainda, para leitor que não buscamos a
instauração de lugar com alto rigor acadêmico neste Encontro mas,
ao contrário, um espaço mobilizador, para que narrativas tão
potentes de ensino pudessem ultrapassar barreiras geográficas,
com suas poéticas e engajamentos sociais.  

O formato de apresentação foi explanação oral, utilização de slides,
vídeo e cada educador (a) teve 7min de fala. A apresentação
ocorreu em plataforma de videoconferência, com transmissão no
youtube pelo Canal do Petiz.  O encontro contou com o debatedor
professor Arão Paranaguá. 

A seguir os trabalhos apresentados: 

ENCONTRO:
EXPERIÊNCIAS DO
ENSINO DE ARTE.

 

 

ara nós do Petiz, foi uma enorme alegria realizar o
ENCONTRO: EXPERIÊNCIAS DO ENSINO DE ARTE. Um
espaço para tecer redes e compartilhamento de
experiências inspiradoras. P
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TEATRO

TEXTO, JOGO E CENA: os desafios e encruzilhadas
do ensino de teatro na formação étnico-racial do
educando e da educanda.
Autor: Rubens dos Santos Celestino
São Francisco do Conde/BA

Projeto Juventude em Cena  
Autor: Igor Silva Ramos
Viamão/RS

Mediação Teatral na Pandemia - Jonas dentro do
grande Peixe.
Autora: Jeane Sànchez
Candeias / BA

O teatro dos monstrinhos 
Autor: Claudio Rejane Alves dos Anjos 
Salvador/BA 

CARTOGRAFIAS DE UM PROFESSOR BRINCANTE:
Como nasce um Professor Personagem Brincante
Nordestino e A Bruxinha que era Boa, João e
Maria e Elphaba no Halloween, será possível?!
Estruturas e estratégias do drama na EMEF
Jardim Damasceno I- Brasilândia- São Paulo  
Autor: Marcelo Benigno
São Paulo/SP                                                                                                                           

 

ARTES VISUAIS 

ARTES VISUAIS E REPRESENTAÇÕES DE
GÊNERO: uma experiência com crianças do
ensino fundamental 
Autor: Mário Aleluia 
Salvador/BA 

Bebê Dadá - Arte contemporânea Cearense
para bebês: Um relato da edição do Bebê Dadá
com foco em Artistas Contemporâneos
Cearenses 
Autores: Cristiane Soares e Silva // José
Vinícius de Melo Scheffer
Fortaleza /CE

DANÇA 

Dançando em Família
Autora: Rossana Alves 
Califórnia e Brasil.

Eu, o Meu Corpo e o Circo.
Autora: Márcia de Souza Pedrosa 
Salvador/BA 
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educadores sociais que atuam no ensino de artes, quando possível
perceber o quanto atividades dessa natureza potencializam a
repercussão de práticas exitosas, promovem o intercâmbio de
propostas de educação artística, estética e cultural, além de
favorecer o empoderamento de sujeitos e ações que movem a
história.

Visando propiciar o entendimento acerca da diversidade temática
das propostas e práticas apresentadas, vale lembrar o estado atual
do conhecimento em torno do sintagma arte/educação produzido
num passado recente. A partir desses estudos, publicizados em
revistas científicas, livros ou congressos de entidades civis tornou-
se possível delinear as propostas e tendências mais recorrentes no
Brasil por volta dos anos 2000, a saber: ação cultural, arte e
comunidade, arte na educação formal, formação do espectador,
jogos teatrais, educação musical, dança-educação, formação de
professores de arte, mediação artística, dentre outras, delineando
conceitos referentes ao campo de conhecimento da arte/educação
e suas conexões inter/transdisciplinares.

Ocorre que nessas últimas duas décadas a sociedade transformou-
se visivelmente, de uma forma acelerada como antes nunca
acontecera, e a respeito disso as teorias da comunicação, as
análises de cunho sociológico e a proliferação do uso de redes
interativas favorecem boas explicações para que se possa
compreender a emergência das práticas correntes.

Ora, se num tempo em crise como o de agora espera-se da
educação o atendimento de uma gama de necessidades e
interesses  novos, torna-se necessária   a  adoção  de  modos de    

REFLEXÕES SOBRE
O ENCONTRO:
EXPERIÊNCIAS DO
ENSINO DE ARTE.

 

Por Arão Paranagua

Autor, Professor e
pesquisador da
UFMA

 
rimeiramente, vale ressaltar o empenho das pessoas que
viabilizaram mais uma edição do Festival de Arte para
Infância e Juventude - Petiz, especialmente na noite
dedicada  ao  encontro  de   experiências   de   docentes  e

 

P
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conhecimento das culturas de infâncias e
suas relações com as culturas familiares; 
pedagogia da socialização de crianças e
adolescentes; 
questões que passaram a fazer parte do
cotidiano das cidades, como desigualdade
social, violência, desordem urbana, dentre
outras, e suas implicações na educação de
crianças e adolescentes; 
novas sociabilidades e respostas às
pressões oriundas de um cotidiano
complexo e heterogêneo; 

atuação e táticas que em momentos
anteriores da história sequer puderam ser
imaginadas ou exploradas, nas escolas,
universidades e nos espaços culturais. 

Na tentativa de atualizar o assunto e dar
margem à apreciação das experiencias
relatadas no Festival Petiz, fez-se uma
pesquisa no Google Acadêmico com os
buscadores acima referidos, aparecendo uma
variedade de temas que tinham alguma
pertinência com as experiências tratadas no
seminário, como arte, infância e juventude;
gênero, infância e juventude; construção social
da infância e juventude; infância, juventude e
cidade; a infância na contemporaneidade;
linguagens da arte na infância e na
adolescência; negritude infância e juventude,
além de outros. 

 Com base na leitura dos resumos de alguns
desses títulos tornou-se possível perceber que
os relatos apresentados constituem
experiências modelares, seja por trazerem
contribuições relevantes para o debate público
acerca dos saberes em apreço, seja por sua
significação no cenário da arte/educação
contemporânea, ressaltando reflexões
temáticas acerca de múltiplos
direcionamentos, tais como: 

reflexões sobre a infância e adolescência
a partir de metáforas advindas da arte
contemporânea; 
complexidades da docência em artes na
infância e adolescência; 
representações de gênero e sexualidade
na infância e adolescência; 
preconceitos e discriminação que
permeiam as relações étnico-raciais no
Brasil; 
desvalorização da imagem de
afrodescendentes e os lugares de
superação dessa condição; 
educação a distância e o ensino remoto
requeridos pela pandemia.

 Consideradas isoladamente, as experiencias
apresentadas na ocasião não se prestam a
uma análise acurada acerca de cada um
desses assuntos, especialmente num tempo
estranhamente apressado, em que mais de
um quarto da população mundial integra a
geração “Z”. Por isso mesmo, há de se
pensar para além do horizonte, para além
dos convencionalismos, para além das
ementas e currículos, e nesse contexto, há
de se pensar, especificamente, nas táticas
desenvolvidas ao rés do chão por
professores ou educadores que lidam com o
ensino de artes.
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A linha que tece a vida é também a que manobra
com precisão o tear do caminho. Somos tecelões de

nós mesmos. O estranho é não termos o controle
da agulha. Emenda daqui, costura ali, e assim o

destino vai criando traços e formas, contudo, não
termina ao final. Deixe o fiar dos fios te

surpreender, até alcançar o colorir da alma, fio a fio.  
Higor Edward

A nossa proposta aqui é falar de ARTE. Numa perspectiva menos
conceitual, mas, buscando relacionar com nossas trajetórias
pessoais e com a nossa atuação seja como educador, artista, e/ou
gestor. Por isso, coloco-me como mediadora de processos de
aprendizagem, numa proposta de evidenciar questionamentos ao
invés de apresentar respostas. 

Assim, vamos partir do SUJEITO – e convido a você a
rememorar, qual é a sua primeira lembrança de ter ido a um
espaço cultural (teatro, biblioteca, museu, circo) ? Ou
mesmo de ter assistindo uma apresentação artística ?
Quantos anos você possuía? Qual foi o contexto desta
fruição artística? Quais as sensações deste encontro?

Alguns de nós tivemos este encontro na infância/adolescência – e
depois vivemos num terrível lapso de vivência desta experiência. 
Aqui temos um primeiro diagnóstico, sobre a importância de
oportunizar aos pequenos e pequenas o momento da fruição
artística, para que elas possam desenvolver um hábito, um
reconhecimento. Este é um importante ponto que o Petiz pretende
mobilizar ao longo de suas ações. 

Mas, qual a importância da ARTE para as nossas vidas? 

A ARTE COMO FIO
CONDUTOR: POR UMA
EDUCAÇÃO DO
SENSÍVEL.

 

Por Poliana Bicalho 
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mediadora cultural. 
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A arte está ligada a capacidade de expressão
do ser humano. Por meio das linguagens
artísticas (dança, teatro, música, circo,
audiovisual, artes visuais, performance)
comunicamos ideias e proporcionamos ao
espectador experiências estéticas. Está no
germe do ser humano esta capacidade. O
filósofo, pedagogista Jonh Dewey diz: “ A arte
mantém vivo o poder de sentir o mundo
comum em sua plenitude”   

Rubem Alves em seu texto, ‘’A Complicada Arte
de Ver’’ relata o caso de uma vizinha que não
via a beleza do ipê florido mas, apenas a
sujeira que se fazia no chão. E foi com este
olhar, que ela decretou a morte do ipê. O
exercício estético é um exercício ético de se
relacionar consigo, com o outro e com o
mundo. O estudioso colombiano José
Bernardo Toro coloca que “se quisermos
aumentar o capital ético de nossas
sociedades é preciso fortalecer a
educação e a produção estética em todas
as formas.” A produção de uma sociedade
mais justa e democrática perpassa também
pelo acesso a ARTE e a CULTURA.  

Trago o relato de um pai que não sabia
explicar o filho de 03 anos sobre os
sentimentos relacionados a morte do pai (avô
da criança). Naquele mesmo período,
assistiram um espetáculo infantil e o
‘personagem principal’ morre ao final. A criança
diz ao pai que agora entendeu como o pai
estava se sentindo naquele processo de perda.

Ou ainda uma criança de 08 anos que ao
assistir um espetáculo de dança (classificação
livre) se sentiu incomodada ao ver uma cena
de conflito na peça, por conta de uma
reprodução de uma cena de homofobia, do
que quando assistiu a cena de dois bailarinos
se beijando.  A questão ali levantada foi: “Por
que as pessoas foram má com eles?”

Ao indagarmos sobre o contexto da fruição
muitos poderiam sinalizar que foi por meio
da escola, outros pela família. O fato é que a
instituição escolar possui uma enorme
importância neste processo. Estamos
falando aqui que o acesso a ARTE é um
direito, ressaltando a importância da
instituição no exercício deste direito que
inclusive compõe o rol de direitos existentes
na Declaração dos Direitos Humanos e por
conseguinte na nossa constituição de 1988. 

Em seu artigo 215 diz : O Estado
garantirá a todos o pleno exercício dos
direitos culturais e acesso às fontes da
cultura nacional, e apoiará e incentivará
a valorização e a difusão das
manifestações culturais.

Quantos de nossos alunos tem este direito
cerceado ao longo das suas vidas? Acham
que este espaço não é para eles, que não
possuem roupa adequada e que não são
capazes de compreender a obra artística
fruída. São mitos que precisam ser
combatidos, numa prática pedagógica que
tenha a ARTE como fio condutor. A vivência
artística não é algo supérfluo e restrito a
classes sociais dominantes. 

As artes educadoras Ana Mae Barbosa e
Regina Coutinho destacam que é possível
desenvolver a percepção e a imaginação
para aprender a realidade do meio
ambiente, desenvolver a capacidade crítica,
permitindo analisar a realidade percebida e
desenvolver a criatividade de maneira a
mudar a realidade analisada (Barbosa e
Coutinho; 2009, p.21)

Neste sentido, a ida ao teatro, ao museu
precisa ser compreendida para além de um
mero ‘passeio cultural’. Uma atividade lúdica,
fora da rotina (infelizmente), mas não
descompromissada com o fazer pedagógico, 
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Incluir um exercício de respiração no início de uma aula. 
Dançar uma canção e posteriormente realizar um exercício de
leitura. 
Mediante obras de arte trazer os entendimentos de
representações gráficas.
Reconhecer as letras através da representação no corpo, de
uma materialidade (massinha, argila, etc), de um jogo da
memória e por fim do lápis e papel. 

 do compromisso social e da criação de novos imaginários. 

Trabalhar com obras de artes, deve ser para além do trabalho
desenvolvido pelo professor de artes na escola. Este tem um saber
técnico específico, sim. Mas, os demais docentes, podem e devem
dialogar com uma vasta produção artística, buscando a geração e
um espaço lúdico, afetivo e também político. Neste sentido,
identifico que as experiências pessoais dos docentes é definidora
desta relação de presença da arte, como lugar potente de afetos e
re-encantamento em suas práticas pedagógicas. 

Gostaria de destacar o momento que enfrentamos, de
instabilidades de todas as ordens. Os profissionais da educação
nunca foram tão desafiados. Momento para que antigas práticas
sejam abandonadas para que novas surjam. É preciso olhar o
sujeito que somos e o outro que está temporariamente na
condição de aluno. O Ensino Híbrido surge como uma proposta
metodológica interessante e pertinente, que conjugam o
presencial e o online. Mais do que isso, esta realidade nos convida
a valorizar a escola na sua potencia de sociabilidade e escuta. Pois,
os conhecimentos estão disponíveis a um clique. A aula como
espaço criativo, de experimentação é possível. É preciso gerar
desejo no educando. Assim, penso que a legitimidade da ARTE nas
nossas práticas pedagógicas são importantíssimas neste contexto. 
Algumas possibilidades: 

Os processos cognitivos foram alterados, nossa capacidade de
concentração diminuiu, de focar em uma única coisa. Isso diz
muito sobre a nossa frustação e desgaste em manter os corpos de
crianças, jovens e adultos sentados por tantas horas. É um
momento importante de pararmos e compreendermos a essência
do nosso mover docentes.
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Quando: 

15 a 18 de março de 2022, das 19h às 21h, sendo composto
de 04 encontros virtuais ao vivo, com duração de 2h/cada,
transmissão via Canal no Youtube Petiz Festival. 
Salvador - Bahia - Brasil 

Realização: 

O projeto 5º Seminário Petiz: Cultura, Infância e Juventude foi
contemplado pelo Prêmio Riachão – Projetos de Pequeno
Porte, da Fundação Gregório de Mattos, Prefeitura Municipal
de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir
Blanc, destinado pela Secretaria Especial da Cultura do
Ministério do Turismo, Governo Federal.

Equipe: 

Renata Berenstein - Coordenação Geral e Desgin Gráfico
Poliana Bicalho - Coordenadora Artístico-Pedagógica 
Priscila Damasceno - Produção Executiva 
Equipe de transmissão: Bogum Ambiente Criativo 
Tradução Simultânea em libras: Arte Libras

Organização da Publicação: Poliana Bicalho e Renata
Berenstein

O projeto 5º Seminário Petiz: Cultura, Infância e Juventude foi
contemplado pelo Prêmio Riachão – Projetos de Pequeno
Porte, da Fundação Gregório de Mattos, Prefeitura Municipal
de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir
Blanc, destinado pela Secretaria Especial da Cultura do
Ministério do Turismo, Governo Federal. 

FICHA TÉCNICA DO EVENTO
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PROGRAMAÇÃO

O evento contou com a palestra de abertura “ Educador (a), o que
te move? Reflexões sobre a arte e a educação” que será ministrada
pela psicóloga e pesquisadora Gisela Tapioca (BA) - LINK:
https://www.youtube.com/watch?v=aS0uPMxFWls.

No segundo dia tivemos a mesa “A produção cênica para a
primeiríssima e primeira infância” com as palestrantes Clarice
Cardell (DF), curadora e produtora do Festival Primeiro Olhar e
Paula Alice (BA), atriz e diretora teatral, professora do Centro de
Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas (UFRB) . LINK:
https://www.youtube.com/watch?v=b08DTzj0Yrk

No terceiro dia, tivemos como tema “ A importância dos projetos
artísticos e culturais para o empoderamento dos jovens em suas
comunidades” com a presença de Nely Coelho (RJ) do projeto
Museu dos Meninos com atuação no Complexo do Alemão a
educadora Márcia Nascimento e a jovem Bruna Salomão
representando a CIPÓ – Comunicação Interativa (BA). LINK:
https://www.youtube.com/watch?v=tjkF0EfxL4g

No último dia o “Encontro: Experiências do Ensino de Arte” , um
espaço no qual nove professores de arte da educação formal e
informal, compartilharam suas práxis pedagógicas. Para tanto
tivemos o professor, pesquisador e autor Arao N.P. de Santana (PI),
presidente da FAEB (2011-2012) e especialista do Ensino de Teatro
na Educação Básica como debatedor desta atividade e Poliana
Bicalho, educadora, pesquisadora e mediadora cultural na
coordenação deste encontro. LINK:
https://www.youtube.com/watch?v=DzaagZE2qEM

15.03

16.03

17.03

18.03
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Realização: Apoio financeiro: 
Realização: Parceria: Apoio financeiro:

 Site: https://www.festivalpetiz.com.br
Instagram: @petizfestival

E-mail: festivalpetiz@gmail.com 

CULTURA,
INFÂNCIA E
JUVENTUDE
5° SEMINÁRIO - ONLINE

https://www.festivalpetiz.com.br/
mailto:festivalpetiz@gmail.com

