Para um Teatro partilhado:
Teatro e Escola em Itàlia
L o redana Peris s ino
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O teatro escola italiano, como noutros paises latinos, tem as suas raizes nas mais antigas
tradiEÒes do Teatro educativo de origem catdlical. Uma segunda raiz, mais recente, pode ser

encontrada na filosofia e nas animaqÒes teatrais. Desde final dos anos 1960, estas promovem de um modo fecundo, mas também problemàtico, o teatro escola até aos dias de hoje. É
de relevar o facto de as animagòes italianas terem tido um cardcter fortemente teatral; foi um
movimento de renovaqào dramatÉrgica, cultural e artfstica, que teve como protagonistas as
pessoas do teatro, ou seja, aqueles profissionais que tinham escolhido «sair do teatro» para
encontrar o seu sentido politico e social, para trabalhar em contacto com e para outros pÉblicos, outros destinatàrios. A poética e as principais razÒes deste movimento devem-se à atmosfera cultural e ao contexto ideol6gico da contestagào de 1968, que deu acesso à categoria de
cidadàos até ai excluidos, mulheres, estudantes, oper6rios, agricultores. Muitos aproveitaram
para afirmar a prdpria identidade, os pr6prios problemas e os sonhos de uma mudanga através
do Teatro. O «teatro da comunidade)), como seré genericamente chamado, produzird eventos
espectaculares, intensos e de grande interesse, alguns memoriiveis, caracterizados por uma
grande participagào dos cidadàos.
A escola italiana exprimiu da mesma forma, naquele periodo, a sua necessidade de renovaEào
formativa dos conhecimentos didricticos nos programas, nos espaEos, na administraqào seral e na
relaqào adulto/crianqa, numa vontade colectiva de mudanga, nào faltando exemplos da Escola
Activa e de laborat6rio, de ligagào com o territ6rio2. Dos encontros dos animadores teatrais resultaram, de alguma forma, para os professores e para o mundo da Escola, orientagÒes para o futuro.
x Presidente da AGITA (Associazione per la Prc»ntrzìone e ltr Ricerc:r tlella Cultura Teatrale nella Scuola e
- Itdlia.
1. Para além dos jesu(tas da Rarir: Studiorum ou de S. Filipe corn o seu t'r .orattiri6,, recorclanos o tetìrro

ne Sociale)

pedagtigico cle S. Joào Bosco, da merade do séc. XVIII, e a clifusa tradiqào salesiirna.
Z. Exernplos importalìtes sào o Movimento de Cor.rperirgào Eclucntiua (MCE) e à ilterÌEào ao pensamento de
Freinet, Dewey, lllich, Vygorsky, Freire, erc.
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O cariicter essencialmente moral, baseado num modelo pedag6Éico preciso de uma lon§a
pr6tica do teatro escola, deixa espago também, pela animaEào, à expressào, à brincadeira, ao
pensamento criativo, divergente, e aa <<ptazer>> de f.azer, experimentar, descobrir, construir e
comunicar... Claro que as teorias da centralidade dalo pessoa/aluno e do crescimento do adulto
nesse processo tornaram-se cadavez mais familiares.
Escola com o corpo» era um slogan
"A
representativo daqueles anos, tendo como objectivo sublinhar a unidade do indivfduo dentro
do grupo e do projecto educacional. Dizer que se deixa espaqo «também» significa encontrar-se frente a uma realidade complexa, na qual o velho continua a conviver com o novo, seja no
sentido de formaqào, seja no sentido artistico, seja privilegiando mais o «processo» ou mais o
«produto», e nào o contrÉrio, seja harmonizando estas fases sem ter medo das palavras. Este
facto nào me preocupa muito, reconhecendo valor na diferenga de objectivos, nos diferentes
modos e experièncias, e sobretudo tendo individualizado o n6 central, o problema <<como».
Como fazer? Invocadas por esta pequena e importantissima palavra, mostram-se madame
informagdo, sua senhoria formagdo e a sua fiel companheira actualizagdo. De quem? Dos
adultos, obviamente, sempre responséveis porque propÒem, administram - censores ou fiadores - o tipo de qualidade cultural e artistica oferecida aos «menores», cuja aprendizagem é
muito longa e complicada. Enquanto adultos, precisariam de ter consciéncia, por exemplo, da
ideia de teatro em que participam; depois, aceitar o facto de que outras existem em correlagao
com cada visào do mundo; aceitar, enfim, que a consideraEào dada aos componentes da comunicagào * actor, pÉblico, texto, espago, voz, corpo, movimento, objecto, luz, som, etc. - também
deixa consequèncias no teatro para a educagào.

AÀRvoRE
Num capitulo do meu riltimo livro (Perissinotto, 2001), apresentei o desenvolvimento do
teatro escola italiano como se fosse uma ciruore, acompanhando-o com uma espécie de glossiirio para esclarecer a terminologia existente, passada e presente. Colocar ordem entre as palavras que indicam variedade de percursos entre Escola e Teatro, assim como distinguir entre
expressdo e comunicaqdo, foi uma exigència minha, que divido agora com os outros. Definir
uma espécie de c6digos comuns entre os respons6veis pelo Teatro pode evitar mal-entendidos
na abordagem (por onde comesar e quando?) e sobre os objectivos do Teatro em educagào
(porquè, por quem?), assim como sobre os conteÉdos (o qué, como?), permitindo abraEar a
complexidade actual do fen6meno e seus possiveis desenvolvimentos.
Parto da ideia de que o Teatro é uma linguagem complexa e articulada e nào um instrumento que serve para fins estranhos aos seus. Quanto mais se compreende a natureza e se
aborda a parte artistica, tanto mais as implicagÒes psicol6gicas, projectivas, emotivas, terapéuticas, de conhecimento, existenciais, etc., encontram respostas em quem {azeem quemvé. Se
esta afirmagào é obvia, asseguro-vos que nào é assim para a maioria e, sobretudo, para quem
trabalha na Escola. Muitas coisas foram feitas nesses anos para a aproximagào ao Teatro e à
te4tralidade, seja nas formas mais tradicionais (utilizar o Teatro para promover a aprendizagem
linguistica ou os conteÉdos dos programas, por exemplo), seja nas formas caracterizadas pelo
activismo pedag6gico que, mesmo valorizando a nnaturalidade" do jogo (de imitagào, expres-
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tout court' «o mecaem diferentes
historicamente
jo§o
repropÒe-se
nismo de personificaqào que lunta Teatro e
com an6substituem-no
eclipsa'
se
Teatro
o
formas com um movimento oscilat6rio' Quando
jogo. A persistoncia desses
e comunicativas modelos menores do
com o teatro
sào, simb6lico, de exercicio, etc.), acaba sendo confundido

logas fungÒes expressivas
nào catastr(ficos' a crise aparenteacontecimentos pode ajudar-nos a interpretar, em termos
(Pieri'
1998)'
mente irreversivel do Teatro contemporàneo ["']"
FICURA

1

A Àrvore: o desenvolvimento do Teatro Escola

italiano (Perissinotto' 2001)
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Falàmos sobre a exigencia de renovagào da instituiEào escolar italiana no final dos anos
1960. A Escola tinha a seÉuinte estrutura:

- pré-escolar facultatiua
-primeiro grau menor (5 anos)
- primeiro grau maior (3 anos)
-segundo grau (5 anos)

facultativo
obrigat6rio até1962
facultativo, com as/os seguintes vias/ramos:
cièncias humanas, cientifico e escolas técnicas

e

profissionais (licei e istituti tecnici)

A faixa escolar que obteve mais intervenqÒes inovadoras foi a do primeiro grau menor e
em seguida o do primeiro grau maior, embora em menor escala. A do se§undo grau nào teve
intervenqÒes. Esta estrutura, excluindo os retoques realizados no decorrer dos anos, baseava-se na reforma de ordem escolar de 1923, do fildsofo Giovanni Gentile, Ministro da Instruqào
Pùblica do primeiro governo de Mussolini. No ano 2000 houve a nova reforma, com extensào
de mais um ano para a educasào obligatdria, que entlou em vigor em Setembro de 2001' A
nova Escola italiana ter6 estas caracteristicas:

- pré-escolar

facultativo

- primeiro grou menor (7 anos)
-primeiro grau maior (2 anos)

obrigat6rio

-

segundo grou (3 anos)

facultativo, com as/os seguintes vias/ramos:
cièncias humanas, cientifico, técnico e tecnol6gico, artistico e musical

A universidade também foi reformada, com a instituiqào do diploma universit6rio, que
pode ser consesuido com 3 anos de estudos. Sào necess6rios dois anos de especializaEào para
conseguir o diploma de doutoramento. A Escola infantil (estatal ou reÉional) teve, em 1990,
«novas orientaEÒes», muito avanEadas quanto ao perfil te6rico e priitico.
Que lugar ocuparÉ o Teatro e a linguagem artistica com essa nova mudanga? Os desenvolvimentos estào em aberto, pois os programas ainda dependem de vàrias comissÒes ministeriais. O responsével por esta nova Escola é uma personagem que requer §rande flexibilidade
na condugào do aluno, através dos conhecimentos e das "educasÒes". 0 principio da colaboragào (partenariado) e coordenagào com outras pessoas e com outras a§éncias culturais/formativas presentes no territ6rio é reafirmado, mas a competéncia dos professores como .mediadoé prevista em todas em fase de formagào.
Quanto à educaqào musical, a priitica - isto é, fazer mÉsica na Escola - passa a ser obrigat6ria. Quanto ao Teatro, o adjectivo «obrigat6rio» suscita ampla polémica, nào sendo claros os §eus
conteÉdos, duraqào e modo, e muito menos quem deverÉ ser o ponto de referéncia do laborat6rio ou da experiència teatrol tout court:umprofessor ou um técnico? Isolados ou em conjunto?
Eu preferia uma formagào baseada num programa flexivel, com um certo nrimero de opqòes
.o qué e como».
§arantidas enlre fazer e ver o Teatro, deixando liberdade de escolha quanto a

res

culturais"

63

LOREDANA

PERISSINO

TTO

O documento «O Teatro necessdrio», no qual participei, reflecte o que estamos procurando
mostrar e levar para a frente, até mesmo ao nivel de comissÒes ministeriais. Retomemos a hist6ria dos Éltimos trinta anos, dado que ajuda compreender a aposta. Em sintese, defino os
anos 1970 como os da animaEào teatral, os anos 1980 como os do Teatro profissional para a
infància e a juventude (nascido das animaqÒes e muito conhecido também no exterior pela sua

qualidade) e os anos 1990 como os do Teatro de Escola.
Nos anos 1970, a relagào com a Escola foi caracterizada sobretudo por actividades de tipo
expressivo, de spettacolazioni e esquemas teatrais abertos (Teatro «com» crianqas e jovens),
mas também por projectos produtivos definidos entào como «teatro das criangas" (teatro
ragazzi), de happening (acontecimentos), festas, paradas, improvisaq6es, etc.
Nos anos 1980, a consolidagào do Teatro profissional ofereceu à Escola percursos de formaEào que passavam pela fruiqào dos espectiiculos (ver Teatro), através de laboratdrios especi
ficos (corpo, manipulagào, leitura expressiva, escrita criativa e dramaturgia, etc.) ou em lin'

guaggi di genere (linguagem de género, como, por exemplo, fantoches, sombras, mimica,
commedia dell'arte, Teatro, danEa, etc.) ou, ainda, laboratdrios e experiéncias com vdrios
temas. Existem também percursos finalizados para produEào e apresentagào no exterior.
Nos anos 1990, a oferta no «mercado da Escola" ampliou-se muito, mas foram afirmadas
algumas direcEÒes, sobretudo sobre a formaEào do espectador (didàctica da visào) e a dramaturgia do texto. Neste periodo, a «mostra do Teatro Dscola" transformou-se em manifestagào
visivel - que valorizou ao extremo os itiner6rios teatrais da Escola -, um verdadeiro fendmeno

em constante expansào, distribuido por todo o territ6rio nacional. Como testemunha desse
fen6meno, existe o livro Geografia dei Teatro scuola in ltalia. Le rossegne di Teatro studentesco (Geografia do Teatro Escola em lttilia. As mostras do Teatro estudantil), que publica
dados da pesquisa patrocinada pelo Ministério da EducaEào Prlblica, pelo Ente Teatral Italiano
e pela Agita3.
Nestes rlltimos trinta anos assistiu-se em ILilia a uma constante e pro§ressiva mudanqa da
pesquisa e da vertente artfstica para a formativa. O equilibrio entre pesquisa artistica e oferta
de um primeiro «serviEo» socioeducativo era mais visivel nos anos 1970 e 1980. As razÒes talvez sejam devidas ao cansaEo do Teatro profissional para a infància e ajuventude.Do background vieram os operadores e as propostas mais estimulantes de colaboraqào com a Escola.
Mesmo sendo um primeiro nivel geral médio/bom, hà alguns problemas: falta de implicagào
das novas seraEÒes; crise de mercado e de relacionamento com as instituigÒes locais e nacionais; indecisào do mundo da Escola face às novas mudanqas,
As instituigÒes pÉblicas responsàveis desenvolveram no final dos anos 1980 e durante os
anos 1990 uma politica atenta de apoio econ6mico, na dptica d3 "prevenEào» do "viver bem
na Escola". Para além dos inÉmeros projectos canalizados para a Escola - como o «Projecto
Jovem, e o «CrianEas 2000r, que foram o motor de vdrias experiéncias do Teatro na e da

Escola

-,

recordam-se dois protocolos de acordos interministeriais: o primeiro, em 1995,

3. Sàrt rnais ou menos.,,r" f.nr"n,,
ri,urE,i., em lrÉlia rr. r't.r"*.r r.q,ri.rlo, «m()stra» Or";rr;;
".
pnrtc das tipologìas: gerais, no pro]ecto, nLìs temes, concursÒsi cofiì um minimo de lLl e um miiximr: de
50/60 espectdculrs e ccrm extensòes locais e nacional. C) pcriocìo das representagties serri enfte Margo-Maio
e Setehbro-Novemhro.
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abran§iaapenasoTeatroecobriaumasériedecustos;osegiundo'em1997'enÉlobava'além

doTeatro,adanqa,amÉsica,ocinema,asartes,*u,rl.o,semfinanciamento.osprotocolos
avangada: a formagào sobre
também reafirmavam

fazer

;à;i";

expressas através au t.oriu mais
a importància da colaiormagao sob1e1er, evidencian<lo-se
pùblica, ocupou luSlar

",
deyiaser acompanh;;;;;

ttitiano (ETI), como instituiqào
positivacontidosno Protocolo de 1995, investindo
fundamental na,.ati,aqao do, or1..ti,o,

boraqào de técnicos.

o;;;"

Teatral

documentaqào e no serviqo'
mente fundos p(rblicos na pesquisa, na

OS FRUTOS
que, a meu ver, deveriam ser sempre dialéco Teatro Escola italiano move-se nestas àreas
assim:
ticas e intercomunicantes, definido-se
(em joÉo\;
a) expressiva, ou delia messa in gioco
(em aprendizaÉem);
b) didàctica, ou delia messa in ipprendimento
(em conhecimento);
conoscenza
in
c) hist6rica/liter6ria, ou delia messa
(encenar)'
scen«
in
d) comunica§1o, ou delia messa

recursos' Deixando de lado dados

atipicos como
Este Teatro apresenta v6rios elementos
podemos
os relacionados com a dramaturgia'
apenas
listando
e
numéricos e outros aspectos,
referir:

- a pràtica de todos os §éneros teatrais e as
- o uso da citaEào e da contaminaqào;

suas formas de espectiiculo;

-odesenvolvimentodeumafunqàodememiriadatradiEàonosentidomaisamplode
exploraqào e inovagào:
complexidade e variedade;
- o conceito de textoabrange e aceita a sua
preparagào'
cénica, de interpretaqào, de
escrita
de
ou
_ as suas soluqÒes a nivel ae texto
e de transuersalidade;
pÒem frente a fr.nte o"onceitos de uoriedade
grupo, confronLa-se com o conceito de
do
*a
medida
_ a atenqào ..nt,uou nu'.*p.,lcn.iu

relatiuidade;

.t:

-ocolocaremrelaqàoa«pedagogiadasituaqào,ea.dramatur$iadocontexto»crta
viirias e infinitas surpresas'
local'
inspirando-se no patrim6nio liter6rio
A Escola italiana «escreve)) os seus textos
etc');
contos de fadas, poesias, banda desenhada'
nacional e internacional (hist6rias, mitos,
antropol6gico"'
que defino como «teatro

aqueles
escreve também textos originais, sobretudo
entre pessoas da
a dimensao socioafectiva (relaqÒes
onde encontram espaqo os temas ligados
e temas contemetc')
e desejos, amor, sexualidade,
mesma idade e com adultos, medos, sonhos
Pode-se abordar
etc.)
p,uzlguerra,."cologia,
poràneos (intercultura,

iir.iro infantil,

diferenEas,

..rÀo sendo o primeiro percurso frequeno texto teatral de autor, cl6ssico e contemporànlo,
um disgrau. o iexto teatral de autor acaba por ser
temente presente na Escola de segundo
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mas nào gostamos sequer do
curso aberto porque nào se escreve para a Escola (nào é f6cil,
diminutivo ,rad usum delPhinirr).
quando se segue uma mostra
o velho convive com o novo, dizia-se, e isto é muito evidente
muitas pro(ou festival) do Teatro escolar na qual sào concentradas, no tempo e no espago,
de
mudangas
e
as
postas, Resultam mais claras as tendèncias literàrias, técnicas, expressivas,
outra
poderia
de
ser
nào
gosto. sendo o espectdculo do Teatro Escola um indicador cultural,
hd algum tempo a f6rforma. Para captar estas tendèncias, a Agita està a experimentar desde
é composto
«observatdrio»
o
mula do «observat6rio das mostras» (osseruatorio rossegne\.
«jurados",
sào
nào
(competéncias
transversais;
por um glrupo de técnicos muito competentes
para
Escola
Teatro
o
que
acompanham
podenao
exprimir um conselho ou sugest6es),
,nesmo

espece fazer crescer. A Associagào elaborou uma Érelha de observagào do
ao
dedicado
espaEo
(salotto
teatralel,
teatral,
«sala
estar
de
tàculo, difundindo a pr6tica da

t estudar, valorizar

depois da apresentadebate com crianqas e jovens, professores e eventuais operadores teatrais,
Escola e de permaTeatro
de
mostra
na
de
actualizagào
gào. Foram valorizadas as dimensÒes
nència dos grupos contra a 6ptica da vitrina estéril'

PROBLEMAS ABERTOS E CONCLUSOES il{IENNOGATIVAS
de tudo, a
A aposta deveria agora ser clara. Existe a necessidade de uma visào sistemiltica
realizar
Para
investimento.
de
e
ur§ència de colocar em acqào estratésias de consolidagào
comportamenos
situaqào,
pouco,
actual
a
pouco
a
qualquer reforma, para modificar, mesmo
quais: informagào,
tos e as mentalidades, sào necessàrios instrumentos adaptados. Jà dissemos
apenas os
considerando
nào
difundida,
mais
ser
formaEào e actualizagào. A informaqào deveria
ligadas
estào
actualizaEào
a
e
formaqào
A
interessadas.
pais e professores como as categorias
presentes e
culturais
mediadores
artisticos,
operadores
professores,
alunos,
,n.urragudos,

uo,
futuros

aoi prdprios formadores; este papel pode ser desenvolvido através das universidades'
de base, os conhecide associaEÒes especfficas ou de empresas teatrais? Quais os requisitos
e

mentos, os esté§ios?
o favorecimento
Os instrumentos podem ser a valorizaqào das mostlas do Teatro Escola'
nacioe
encontros
projectos-piloto
de projectos de colaboragào e de troca, a aiticulagào entre
nais, debates internacionais, etc.
que este seja cada vez mais um
Incomoda-me, todavia, ao reflectir sobre o paradoxo Teatro,
massa, da globalizagào e do
de
espectiiculo
fen6meno de elite, ou marglinal, na sociedade do
participagào numérica' Se
de
a
n(vel
menos
muito
virtual, onde ainda nao obtàve um luSar, e
os adultos cedem
parece
suspeito:
sociedade
e
da
isto é verdade, o interesse das instituiqoes
como aconteceu'
servir,
lhes
de
jovens,
deixa
quando
algo
sempre com mais frequpncia aos
pensaria
o pessimista' O
Assim
fantoches'
de
Teatro
e
o
de
fadas
por exemplo, com o conto
palingenesia
optimista, pelo contr6rio, mesmo nào sendo ingénuo ao ponto de acreditar numa
se torne
Teatro
do
da Escola e da sociedade pelo Teatro, pode esperar que o car{cter elitista
a
para
ledesenhar
provocaEào
elemento Étil; que trabaihar com os jovens possa ser uma vital
captar
Como
relaqào Teatro/sociedade. Como retomar o pacto com o Teatro e a colectividade?
pluralidade e ductibilidade
as mudanqas e favorecer os desenvolvimentos? Acreditamos na sua
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para enfrentar as perspectivas abertas pelas novas tecnologias; mas sabemos também da sua
fragilidade e da sua ambiguidade, do seu espaEo de presenga f{sica, de transgressdo e de construgdo. Tal como espelhos amplificadores do lÉdico ou do trÉgico da realidade individual e
colectiva colocados à prova frente a outros écràns/espelhos. Territ6rio da razào e da utopia, do
jogo e da ficgào, do transvestimento da palavra e do corpo, da projecgào e da catarse, do desejo
e sonho, do sentimento e dos sentidos... Visào outra de outro. Ainda vale tudo isso? O que se
perderia se jà nào valesse?
Depois das dimensdes da relaqào hist6rico/problemÉtica, passo às conclusÒes, enquanto

formadora e «operadora» teatral. Lembro-me de todos os estudantes com quem trabalhei
neste ano escolar, como uma costureira a costurar um vestido sob medida - «teatro sob
medidar. Às portas do terceiro milénio, os olhos das crianqas fixam-me, assim como os dos
adolescentes. Olham-me também os Seus pais, crianqas anos antes. Esperam e exigem; mas
sào olhos que riem com vontade e o sorriso transmite-se a todo o corpo. Nào se pode trapacear
quanto à complexidade da vida, nem propor atalhos, nem evitar exercicios e regra§..' Mas
quero ser crimplice da emoEào e da descoberta. Do sorriso teatral,
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