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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem o objetivo de analisar o contexto do teatro da cidade de 

Ouro Preto por uma perspectiva histórica, socioeconômica e cultural. O mote 

principal é a problematização da fruição do espectador à arte teatral e a formação de 

espectadores através de ações culturais dentro e fora do âmbito escolar. São 

colocadas em pauta estudos de caso de propostas desenvolvidas junto a escolas do 

município de Ouro Preto (ações no âmbito escolar) e em parceria com a Cia 

Lamparina – Teatro de Animação (ações fora do âmbito escolar), colaborando para o 

diálogo com pesquisas desenvolvidas que podem colaborar para a estruturação de 

uma formação de espectadores. Têm-se como resultado análises de casos e 

possíveis caminhos e metodologias que podem ser desenvolvidos junto à 

comunidade para o acesso linguístico e físico ao teatro e para a maximização da 

fruição das obras teatrais junto ao espectador. Entre a bibliografia abrangida pela 

pesquisa, estão autores referentes à mediação teatral, como Flávio Desgranges 

(2003) e Glauber Abreu (2015), pesquisadores ligados à produção cultural, como 

Rômulo Avelar (2013), filósofos com estudos que podem ser relacionados ao teatro, 

como Jorge Dubatti (2016) e Jorge Larrosa (2002), além de indicadores culturais e 

ações já desenvolvidas no município. 

 

Palavras-chave: Convívio, Espectador, Experiência, Mediação, Teatro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to study the context of the theater in the city of Ouro Preto from a 

historical, socioeconomic and cultural perspective. The main motivation is to 

problematize the spectator's enjoyment of theatrical art and the formation of 

spectators through cultural actions within and outside the school environment. Case 

studies of proposals developed with schools in the municipality of Ouro Preto (actions 

within the school scope) and in partnership with Cia Lamparina - Teatro de Animação 

(actions outside the school scope) are collaborating for the dialogue with research 

developed who can collaborate in structuring an audience formation. As a result, we 

have case analyzes and possible ways and methodologies that can be developed 

with the community for linguistic and physical access to the theater and for 

maximizing the enjoyment of theatrical works with the spectator. Among the 

bibliography covered by the research, there are authors referring to theatrical 

mediation, such as Flávio Desgranges (2003) and Glauber Abreu, researchers linked 

to cultural production, such as Rômulo Avelar (2013), philosophers with studies that 

can be related to the theater, such as Jorge Dubatti (2016) and Jorge Larrosa (2002), 

in addition to cultural indicators and actions already developed in the municipality. 

 

Keywords: Conviviality; Spectator; Experience; Mediation; Theatre.  
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PREÂMBULOS 

 

 Esta dissertação tem o objetivo de traçar um breve panorama sobre as 

possibilidades de um futuro florescimento do teatro em Ouro Preto/MG junto a 

públicos que vão além da classe artística e agregados. 

 Neste caso, não só no município da antiga Vila Rica como em qualquer 

localidade, a inserção de uma arte não deve ser feita sem levar em consideração 

fatores diversos que constituem as características de tal local, como o histórico da 

arte pretendida na cidade, o interesse da população quanto à mesma na atualidade, 

os profissionais envolvidos residentes, ações já desenvolvidas para a formação de 

público, bem como de uma análise sobre o momento político, econômico e social 

que perpassa pela cidade. 

 É necessário que se conheça, ou que ao menos se tenha noções básicas a 

respeito da diversidade artística do local e de seu histórico, não impondo um ou 

outro fazer artístico, mas dialogando este com a cultura da cidade. Nesse sentido, 

esta dissertação se encontra como uma tentativa de diálogo, onde apesar de não 

aprofundar alguns dos temas pertinentes ao fortalecimento do teatro no local, 

principalmente no que tange ao seu longo histórico de 300 anos e da diversidade de 

ações já desenvolvidas ou em desenvolvimento em Ouro Preto, pressupõe-se a ser 

o início de um debate entre artistas cênicos que desejam se estabelecer na cidade, 

evitando o tateamento às escuras e a concorrência predatória, geralmente vistas 

como únicas possibilidades pelo artista iniciante ou recém-formado, que deseja se 

lançar a atividades profissionais na cidade. 

 O teatro, com seu público decaindo rapidamente no último século, é uma arte 

que geralmente não tem a preferência da maior parte da população. Sendo assim, 

as ações devem ser planejadas de um modo diverso, pois é provável que o pouco 

contato dos cidadãos com esta arte por vezes possa resultar em estranhamentos e 

na consequentemente aversão a esta linguagem. Por outro lado, esta arte pode 

resultar em reflexões, discussões, maravilhamento, práticas sociais e fazeres 

artísticos cada vez mais amplos e solicitados, dependendo de que modo o teatro se 

apresenta e interage com seu público. 

 Por fim, esta dissertação se dá pelo signo da intersecção: de artistas junto a 

outros artistas, da cidade junto à comunidade, da comunidade junto à arte e do 

diálogo e das atividades possíveis entre estes frutíferos encontros.
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INTRODUÇÃO 

 

Como está a cidade onde fazemos arte? 

 

Ouro Preto, atualmente, mantém a importância histórica e turística devido 

deve ao seu sítio urbano tombado, pouco alterado em sua essência arquitetônica, 

que se formou espontaneamente a partir “de um sistema minerador, seguido por 

uma marcada presença dos poderes religioso e governamental, e fortes expressões 

artísticas que se destacam por sua relevância internacional” (IPHAN, 2014). A 

cidade foi uma das primeiras tombadas pelo Iphan, em 1938, e o primeiro município 

brasileiro a receber o título de Patrimônio Mundial, conferido pela Unesco, em 1981. 

Porém, apesar dos esforços teóricos de Mário de Andrade e demais personalidades 

do período modernista – o qual rumava para uma visão integradora dos patrimônios 

culturais –, um processo conjunto com a sociedade local, que considerasse sua 

intensa participação e os usos de seus bens tombados, não chegou a ser realizado. 

É possível que por Ouro Preto ter sido um dos primeiros pontos de tombamento, 

tenha se entregado ao perigo historicista e idealista (CARSALADE, 2011). 

Sendo assim, patrimônios culturais, desde naturais como o Pico do Itacolomi 

até o edifício teatral Casa da Ópera (teatro mais antigo em funcionamento da 

América Latina), são vistos pela população como “locais em que turistas gostam de 

ir” e não como locais em que se desenvolvem práticas e convívios entre os 

habitantes da cidade. Isso torna muito evidente a oposição “entre a lógica da cultura 

(que é uma lógica de finalidade, em que a produção do sentido e da comunicação é 

que constitui prioridade, como acentua Garcia Canclino) e a lógica de mercado (que 

tende a instrumentalizar a cultura, na obtenção do lucro)” (MENESES, 2009, p. 3). 

Os fragmentos supracitados apontam sobre a questão do patrimônio e, se 

relacionados autores e perspectivas, poderiam contribuir também para as 

discussões acerca do teatro e do envolvimento da população em geral com os 

espetáculos cênicos em circulação pelo município. Historicamente, a cidade de Ouro 

Preto é residência de diversos artistas e de festivais e eventos de cultura e arte, mas 

mesmo com os valores de ingressos sendo, na maioria das vezes, gratuitos ou de 

baixo custo, é comum a observação de que falta público para a maioria das 

apresentações teatrais. É no tór io  que  se fazem necessários programas, políticas 

e ações de formação de público para o teatro, “para que o pessoal possa saber pelo 
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menos se gostam ou não de teatro, não tem problema não gostar, ninguém é 

obrigado a gostar. O problema é nem conhecer” (SANTOS, 2017, entrevista ao 

autor). 

A mediação cultural possui dentre suas intenções a aproximação entre sujeito 

cultural e objeto cultural, bem como a ampliação da experiência e troca neste 

processo, pois “essa aproximação é feita com o objetivo de facilitar a compreensão 

da obra, seu conhecimento sensível e intelectual” (COELHO, 1999, p. 247). 

Atualmente, desdobram-se alguns projetos e pesquisas de mediação cultural no 

município de Ouro Preto, dos quais serão destacadas as mediações teatrais e outros 

trabalhos – desenvolvidos na cidade junto a diversos projetos e grupos oriundos ou 

não da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) –, que têm entre seus objetivos 

uma formação de público local. 

Estabelecendo um paralelo entre a situação do envolvimento da população 

com o teatro e com o patrimônio, pode-se observar que tanto grupos de teatro 

quanto instituições governamentais, como o IPHAN, procuraram e ainda procuram 

maneiras de fazer aproximações com a população local, utilizando-se de diferentes 

linguagens. Por parte do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, um 

exemplo está no Plano de Cultura de Ouro Preto, da década de 1980 e o atual Eu 

Também Sou Patrimônio1, enquanto o teatro da cidade busca essa interação por 

meio de iniciativas individuais ou coletivas dos próprios grupos teatrais ou através de 

programas de extensão e pesquisas oriundos do curso superior de Artes Cênicas da 

Universidade de Ouro Preto. 

Na contemporaneidade, acontecem – em cidades próximas a Ouro Preto – 

atividades cênicas que dialogam diretamente com o município em que se exerce tal 

prática: em São João del-Rei (MG), existe o projeto Lendas São Joanenses2, que 

promove a circulação de histórias e causos da cidade pelas ruas do centro histórico. 

Em Itabirito, há o Grupo Teatral Flor de Maio3, que coloca em cena um costume da 

região: deixar as flores de maio na janela para receber uma visita especial. Já em 

Congonhas, existe o grupo Dez pras Oito, que possui o espetáculo Aleijadinho: 

                                                
1 Confira FERNANDES (2014) 
2 Espetáculo homônimo. Para mais informações, confira o site: 
https://www.dedmundoafora.com.br/2015/10/misterio-historia-lendas-sao-joanenses.html 
3 Espetáculo homônimo. Para maiores informações, confira o site: 
https://daalmablog.wordpress.com/2017/05/02/grupo-teatral-flor-de-maio-talento-dedicacao-
criatividade-e-amor-pelo-teatro/ 
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Criador e Criatura4, o qual conta um pouco da história do escultor dos Doze 

Profetas, conjunto de obras que é ainda hoje o principal símbolo da cidade. Esses 

são exemplos de projetos teatrais mineiros que se utilizam de espetáculos e 

intervenções cênicas com temática patrimonial junto ao público. Além disso, 

podemos ressaltar que, após o Teatro de Bonecos Popular do Nordeste ser 

considerado Patrimônio Cultural Imaterial, inscrito no Livro de Formas de Expressão 

do IPHAN em 2015, espetáculos e mesmo vídeos vinculados na internet fazem 

alusões autorreferenciadas à temática patrimonial. 

Com a hipótese de que espetáculos com temáticas enraizadas em suas 

próprias localidades de atuação sobrepujam um distanciamento sobre a peça teatral 

em si, já que confere à população propriedade e pertencimento, discorrerei, nesta 

dissertação, de que forma ela pode contribuir para uma formação de público em 

determinados contextos e, em especial, em Ouro Preto.  

Para além de uma possível aproximação temática, ainda há o distanciamento 

de linguagem, já que a grande parte da população local tem pouco ou nenhum 

acesso ao teatro, espelhando o que acontece no restante do país. Desse modo, é 

necessário entender o fazer artístico local e os programas de formação de público já 

executados no município, os quais atuaram ou atuam principalmente em escolas 

públicas. Também serão verificadas, nesta dissertação, possibilidades diversas fora 

do âmbito escolar, que podem contribuir para a fortificação dos grupos de teatro na 

cidade e, direta ou indiretamente, para a formação de público e seu contato com a 

comunidade. 

Para o desenvolvimento prático da pesquisa, foram adotados estudos e 

relatos da pesquisa “Mediação teatral e escola: perspectivas metodológicas”, 

realizada anteriormente em conjunto com o professor Davi de Oliveira Pinto5, e na 

qual fui contemplado com a Bolsa de Auxílio Técnico (BATII) da Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), com a Bolsa de Auxílio 

Técnico (BATII). Além disso, trarei à discussão a atuação de diversos espetáculos e 

iniciativas junto à Cia. Lamparina, grupo atuante na cidade de Ouro Preto/MG. 

                                                
4 Para maiores informações sobre o espetáculo, confira o site: 
https://www.congonhas.mg.leg.br/institucional/noticias/grupo-de-teatro-dez-pras-oito-apresenta-
espetaculo-sobre-aleijadinho 
5 A pesquisa procurava experimentar métodos e maneiras de abordar a formação de público junto a 
escolas de Ouro Preto, principalmente através da mediação teatral, fazendo uso da metodologia da 
pesquisa-ação de Michel Tollent e tendo como mote bibliográfico a obra de Flávio Desgranges. 
Atualmente o prof. Davi de Oliveira Pinto é docente titular do Departamento de Artes da Cena da 
Universidade Federal de São João del-Rei (DEACE/UFSJ). 
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No primeiro capítulo, "Ouro Preto e Seu Público", apresentarei de que forma 

foi construído o mercado cultural local, desde a fundação de Vila Rica e da Casa da 

Ópera, passando pelo período de desertificação da cidade (após o ciclo do ouro e a 

inauguração de Belo Horizonte) e de sua retomada, no século XX. Assim, será 

apresentado, de forma breve, o funcionamento do teatro na cidade através do 

tempo, observando seu repertório, atores, público, entre outros fatores, além da 

criação e consolidação do Festival de Inverno. Em seguida, faço um panorama sobre 

políticas públicas para a cultura, dialogando com seus resultados políticos, sociais e 

econômicos, principalmente nas esferas estadual e federal. 

Também, ao abordar a época atual, analisarei a forma de monetização, 

inserção e sustento dos artistas, bem como os pontos de vista desses mesmos 

artistas sobre os últimos anos e a perspectiva para o futuro. Para isso, serão 

utilizadas entrevistas realizadas com personalidades artísticas da região, as quais 

serão postas em diálogos para explicitar as posições convergentes e as divergentes. 

Ainda no capítulo primeiro está incluso um resumo de parte das atividades de 

mediação teatral já ocorridas na cidade, além dos fundamentos do conceito de sua 

criação e de que forma ela está sendo posta em prática no momento.  

Já no segundo capítulo, denominado "Na Prática: Formação de Público e 

Diálogos com a Comunidade", serão abordadas as práticas de mediação teatral 

realizadas no âmbito escolar, as quais trarão experiências dos desenrolamentos da 

pesquisa anteriormente realizada, “Mediação Teatral e Escola – perspectivas 

metodológicas”. Essa pesquisa conta com estudos de caso tendo em vista a 

formação de espectadores com métodos de única visita ou de visita continuada, os 

quais serão analisados com base na ótica da experiência. Serão apresentados os 

contextos escolares, os cronogramas de atuação, as atividades de mediação 

planejadas, as ações de acordo com os espetáculos mediados, da faixa etária dos 

estudantes e do contexto onde se encontram.  

Ainda nesse capítulo, serão relatadas as experiências advindas das 

apresentações e de suas respectivas mediações, além da análise das experiências, 

buscando semelhanças e diferenças entre as mediações dos espetáculos propostos. 

Analisarei diferentes recepções, discorrendo a respeito do amadurecimento da 

pesquisa, elaborando paralelos com as ações e pesquisas já realizadas e 

contrapondo com os autores já apresentados no primeiro capítulo. A questão da 

experiência e de seus inibidores e motes de abandono entrarão em pauta para 
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analisar as atividades em questão, através de conceitos de Heidegger (2003), 

Larrosa (2001, 2002, 2011) e Abreu (2015). 

As atividades realizadas que não envolveram diretamente as escolas do 

município de Ouro Preto, mas são igualmente atos de mediação teatral, são 

colocadas em pauta no terceiro capítulo, pensando na mediação como um ato de 

formação de espectadores com amplitude de possibilidades, conforme Roger 

Deldime e Flávio Desgranges, em que: 

 

[...] o conceito de mediação teatral aqui trabalhado dá conta de qualquer 
ação que ocupe o que por alguns autores é chamado de terceiro espaço, 
aquele existente entre a produção e a recepção [...] como qualquer iniciativa 
que viabilize o acesso dos espectadores ao teatro, tanto o acesso físico 
como o acesso linguístico (DESGRANGES, 2008, p.76).  

 

Apresentarei brevemente as atividades desenvolvidas pela Cia Lamparina 

sobre as quais discutirei enquanto formação de público, segundo as lentes da 

filosofia do teatro de Jorge Dubatti (2014, 2016) e de seu aspecto convivial; a ótica 

da temática do espetáculo como influenciador através da obra de Ney Wendell 

Oliveira (2009, 2010, 2011); e à luz dos demais autores já citados nos primeiros dois 

capítulos. 

Também colocarei em pauta a relação do artista com a divulgação do seu 

evento cultural e a passagem dos meios físicos de circulação gráfica para os meios 

virtuais. Para concluir, avaliarei de que forma configura-se a ida dos espectadores e 

espectadoras ao evento cultural, com base em indicadores culturais e de 

intercruzamentos entre as obras de Dubatti (2014, 2016), Desgranges (2003, 2006, 

2008), Avelar (2013) e Bourdieu (2001, 2007), relacionando a atividades já 

desenvolvidas em Ouro Preto/MG. 
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CAPÍTULO 1 – OURO PRETO E SEU PÚBLICO 

 

Buscarei, neste capítulo, aventurar-me através de um breve contexto histórico 

e social sobre a cidade de Ouro Preto referente ao teatro, observando seus fazeres 

e transformações ao longo do tempo, revisitando rapidamente as primeiras 

incursões, com as festas efêmeras do século XVIII, até a formação do Festival de 

Inverno – Fórum das Artes. Ainda neste capítulo, trarei a questão das políticas 

públicas em um âmbito panorâmico nas esferas nacional e estadual, embasando de 

forma sintética a apresentação da condição dos artistas, por meio de entrevistas, na 

cidade atualmente. Em seguida, adentrarei o tema da formação de público e da 

mediação teatral, esta última sobre a qual serão apresentados projetos de pesquisa 

já desenvolvidos no município. 

Em qualquer região, é importante notar que jamais se está começando algo a 

partir de uma página em branco. O histórico de uma cidade, suas incursões 

artísticas e o modo de vida dos sujeitos estão interligados, formando uma teia 

cultural que pode ser contemplada de maneira mais ou menos aguda e que pode 

refletir na predisposição de hábitos culturais. No caso de Ouro Preto, essa teia torna-

se complexa devido à enormidade de fatores que regeram a região, ligados 

principalmente a momentos históricos do Brasil Colônia, mas também ao começo de 

sua “emancipação”, além das modificações socioeconômicas, políticas e 

populacionais constantes que perpassam a localidade. 

 

1.1 - A formação de Vila Rica e breve histórico do teatro na região 

 

Começava a era do ouro, que levou aqueles píncaros e socavões a se 
tornarem teatro de uma das mais gloriosas fases da história da América. A 8 
de junho de 1711, Antonio de Albuquerque Coelho de Carvalho, Governador 
das Capitanias de São Paulo e Minas Gerais (em 1710 destacara-se a do 
Rio de Janeiro), erigiu os arraiais vizinhos de Ouro Preto e Antonio Dias em 
uma Vila, a que deu o nome de Vila Rica de Albuquerque. Dom João V, no 
entanto, "não levando a bem que o Governador Albuquerque lhe desse seu 
próprio nome sem prévia permissão d'El-Rei", ordenou, por Carta régia de 
15 de dezembro de 1712, que ela se chamasse somente Vila Rica. 
(BIBLIOTECA NACIONAL, 1973, p. 10) 

 

Pouco depois de sua elevação de arraial para Vila, já na década de 1730, a 

agora Vila Rica tornou-se a região mais populosa da América Latina, com cerca de 

40 mil pessoas, volume este que dobrou em algumas décadas, chegando a 80 mil 
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pessoas, o que estabeleceu um fluxo intenso dentro da nova economia colonial. O 

foco que Portugal tinha em sua colônia americana passou do cultivo da cana-de-

açúcar, localizado principalmente no Nordeste, mercado que foi sendo dissolvido 

pela concorrência europeia, para a extração de ouro, localizada principalmente em 

Minas Gerais. Mesmo antes de tornar-se o epicentro do Brasil Colonial, algumas das 

características artísticas e arquitetônicas de Vila Rica já se faziam presentes após o 

“descobrimento” do ouro na região e da rápida ocupação do território segundo 

Simone Fernandes6: 

 

O sítio natural e as características da atividade mineradora condicionaram 
rigidamente os traços essenciais do desenho urbano da antiga Vila Rica 
que, em 1720, com a criação da Capitania de Minas Gerais, passou a ser 
sua capital, iniciando a construção de uma cidade, imagem correspondente 
ao seu status de centro de autoridade e vigilância que, ao longo dos séculos 
XVIII e XIX, se consolidou enquanto núcleo da cultura e da história do povo 
mineiro. Ouro Preto viveu seu apogeu no século XVIII, sendo dessa fase as 
grandes manifestações artísticas, com obras no campo da arquitetura e das 
artes plásticas. (FERNANDES, 2014, p. 20) 

 

As riquezas saltavam aos olhos do Velho Mundo, que cobiçava o ganho 

exacerbante, o que trazia uma prosperidade única a Portugal e, consequentemente, 

à Inglaterra, visto que aquele país mantinha constantes comércios e dívidas com 

este. Pessoas migravam de diversas localidades para Vila Rica, seja a título de 

curiosos viajantes seja para fazer riqueza rapidamente e voltar à terra de origem, ou 

ainda com o intuito de criar raízes em um novo e curioso lar. 

Com a importância de Minas Gerais para os colonizadores, aumentam 

também a quantidade de encarregados que Portugal encaminha para estas terras 

com o objetivo principal de fiscalizar e aumentar o lucro na extração do ouro. Cresce 

também a demanda por outras funções necessárias para suprirem necessidades 

locais. Com isso, diversos traços da cultura de Portugal foram importados para a 

região, a qual procurava deixar seus conterrâneos satisfeitos e atraídos por uma 

nova “civilidade”, e ao mesmo tempo reconhecendo, em outras terras, traços de sua 

pátria de origem. Para isso, na maioria das vezes (e na medida do possível), 

modificavam, rejeitavam ou excluíam qualquer cultura local ou de origem africana 

que se fizesse presente, com métodos que variam do sincretismo cultural à tortura e 

escravidão. 

                                                
6 Técnica em História e Educação do Escritório Técnico do IPHAN em Ouro Preto e mestre pelo 
Mestrado Profissional de em Preservação do Patrimônio Cultural do IPHAN. 
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Vários dos fundadores dessas “novas sociedades” – motivados pela 

necessidade de afirmação socioeconômica dentro desta nova configuração de 

convívio –, em curto espaço de tempo acumularam fortunas devido aos privilégios 

advindos das políticas de Marquês de Pombal. Assim, tinham como “preocupação” o 

investimento em espetáculos teatrais executados de forma pública como modo 

eficiente de obtenção de prestígio e aceitação. 

O teatro que se desenvolve nesse período em Vila Rica, bem como em outros 

locais da América Portuguesa no século XVIII, difere-se daquele do período das 

primeiras jornadas portuguesas após o descobrimento do Brasil, praticadas nas 

missões catequizadoras de Padre José de Anchieta. Conforme atesta Rosana 

Marreco Brescia: 

 

O teatro na América Portuguesa foi introduzido no século XVI pelas mãos 
dos padres jesuítas, que, para além de representarem autos, diálogos, 
tragédias e comédias nos colégios jesuíticos, foram autores de diversas 
obras dedicadas à catequização dos gentios da terra. Paralelamente à 
atividade teatral desenvolvida nos colégios dos jesuítas durante os séculos 
XVII e XVIII, há registros de representações dramáticas de caráter profano 
em diversas cidades da colônia portuguesa, sobretudo a partir da 
restauração da Coroa de Portugal em 1640. (BRESCIA, 2012, p. 21)  

 

As representações dramáticas as quais Rosana Brescia refere-se 

correspondem principalmente àquelas advindas de textos do siglo de oro, devido à 

grande influência dramática espanhola que existia sobre Portugal, mesmo após a 

dissolução da União Ibérica em 1640. Tal ruptura significou o retorno da autonomia 

política de Portugal, agora com uma nova dinastia absolutista e voltada para o 

despotismo esclarecido. O primeiro rei, D. João IV, confiou a Marquês de Pombal, 

seu primeiro ministro e braço direito, essa nova empreitada portuguesa (mesmo este 

considerando a América Portuguesa uma terra a serviço do enriquecimento do 

Reino de Portugal). Além disso: 

  

O teatro português, após a morte de Gil Vicente e a introdução da censura, 
acontecimentos concomitantes, sofreu três longos séculos de estagnação. 
No século XVII as representações teatrais em Portugal eram sobretudo de 
três espécies: as representações na corte, para um público de natureza 
muito selecionada, as tragicomédias dos jesuítas, representadas nos seus 
colégios e escritas em língua latina para uma elite letrada; e as comédias à 
maneira espanhola, geralmente representados por companhias espanholas. 
(RODRIGUES, 1983, p. 83) 

 

Logo, de acordo com Graça Almeida Rodrigues (1983), excluindo a pequena 
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redoma da corte e as representações de cunho educacional e religioso da elite 

letrada, parte da população portuguesa passa a ter preferência pela estética 

espanhola. Essa preferência, menor para o teatro português e maior pelo espanhol, 

refletir-se-á na colônia, já que os integrantes da “nova sociedade” não compunham, 

em um primeiro momento, grosso modo, a elite letrada, tampouco faziam parte do 

pequeno círculo da corte. Nas tabelas a seguir, pode-se claramente observar como 

foi formada a escolha de repertório na América Portuguesa, durante as festas 

efêmeras: 

 Tabela 1 - Relação das obras espanholas, portuguesas e estrangeiras representadas nos   
 teatros efêmeros da América Portuguesa, no século XVIII, em % 

 
FONTE: BRESCIA (2012, p. 30) 

 

 Nessa primeira tabela, têm-se os índices por porcentagem das obras 

apresentadas no Brasil, durante o século XVIII, de acordo com a origem de seu 

autor. Pode-se verificar que as obras espanholas dominaram as representações até 

meados da década de 1730, quando houve o avanço das obras escritas 

originalmente em português (sejam nativos de Portugal ou já nascidos em terras 

brasileiras), as quais alcançaram seu ápice na década de 1740. Em 1750, houve um 

breve suspiro das obras espanholas representadas, que se erradicaram quase 

completamente em 1740 e totalmente a partir de 1760. A produção de obras de 

origem portuguesa manteve-se relativamente constante até o final desse século, 

enquanto as obras italianas e francesas subiram vertiginosamente até 1770, quando 

suas representações praticamente empataram com as obras de língua portuguesa 
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                                    Tabela 2 – Obras representadas nas festas efêmeras da 
América Portuguesa, de 1750 a 1790 

 

FONTE: BRESCIA (2012, p. 31) 

 

Nessa segunda tabela, pode-se verificar que Pietro Metastasio, autor italiano 

e por muitos considerado o maior libretista do século XVIII, ocupa cerca de 50% do 

repertório das encenações durante as festas efêmeras. Metastasio é seguido pelos 

portugueses Nicolau Luís Ferreira e Antônio José da Silva7, responsáveis por um 

bom número de obras representadas; pelo francês Voltaire, com duas; e Cláudio 

Manuel da Costa, um dos líderes da Inconfidência Mineira e o único de fato 

brasileiro, com uma única representação. A corrente teatral italiana, que expandia 

suas obras e técnicas por toda a Europa, passa a ter preferência do público 

português e, por extensão, de Vila Rica. 

Tais obras, trazidas à cena, eram modificadas em relação ao material original, 

pois “apesar de nem sempre os libretos impressos em Lisboa conterem indicação de 

                                                
7Antônio José da Silva, ou O Judeu, como é popularmente conhecido, nasceu no Rio de Janeiro, mas 
logo no começo de sua juventude direcionou-se a Portugal, onde estudou em Coimbra, jamais 
retornando às terras brasileiras até sua prematura morte, em 1739. 
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música, alguns dos relatos nos provam que assim eram representadas as tragédias 

de Voltaire e os dramas de Metastasio na América Portuguesa” (BRESCIA, 2012, p. 

32), os quais “eram recitadas intercalando trechos declamados com árias, duetos e 

trios cantados” (idem, ibidem), fazendo um teatro ao gosto português, mesmo depois 

deste passar por mudanças consideráveis “a partir da aclamação ao trono de d. José 

I, em agosto de 1750. Contudo, tanto o teatro régio, conhecido como Ópera do Tejo, 

quanto os demais teatros públicos em atividade em Lisboa não sobreviveram ao 

terremoto de 1755” (idem, ibidem, p. 43). Tais espaços foram reedificados aos 

poucos pela iniciativa privada. 

Sendo assim, há de se considerar que essas primeiras incursões do teatro na 

América Portuguesa são ambíguas do ponto de vista cultural. Isso porque se trata 

do gosto do colonizador que se instaura em uma nova terra por meio dos teatros 

efêmeros, organizados em comunhão com as elites de determinado espaço e de 

modo adaptado às condições financeiras e materiais disponíveis na colônia. Mais 

um importante fator que realça tal ambiguidade cultural é a: 

 

[...] execução de toda a arte efêmera utilizada nas festas públicas coloniais. 
Os estereótipos sobre a “limpeza do sangue” faziam com que todo o 
trabalho manual fosse delegado a mulatos e negros, e, portanto, as 
adaptações de modelos metropolitanos poderiam se distanciar 
consideravelmente das descrições literárias produzidas por letrados 
brancos, pertencentes ao clero e à administração colonial (BRESCIA, 2014, 
p. 23). 

 

 Segundo a autora, a “ideia de teatro como uma escola de moral e dos bons 

costumes é também amplamente difundida na colônia luso-americana” (ibid., p. 46). 

No caso de Vila Rica, as festas públicas coloniais, organizadas principalmente por 

ocasião de posse de governantes e do financiamento para “fazer-se ver” da elite 

econômica, inculca o modelo de um fazer teatral do colonizador em direção ao 

colonizado. Isso impõe a terceirização do próprio fazer artístico a classes 

deliberadamente consideradas por essa elite como “inferiores”, de modo a ignorar 

práticas e saberes advindos dessas classes e a caminhar para um “cercamento 

cultural”8. Dessa maneira, apenas o gosto de uma elite pode ser posta em evidência, 

restringindo qualquer outra manifestação à marginalização e associação à rebeldia. 

Mesmo assim, ainda de acordo com Brescia (2014), as apresentações tendem a se 

diferenciar da obra escrita pelos letrados eruditos que se integram à sociedade 

                                                
8 Cercear, no sentido de cortar cerce, pela base, pela raiz. 
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colonial. Esse fenômeno pode ser sugerido como uma adaptação cultural por parte 

desses “trabalhadores manuais” em relação à obra a ser representada, todavia, 

faltam dados para verificar se isso era intencional ou não. 

 Não é possível pensar em um arrendamento do fazer artístico nas festas 

populares coloniais, já que todo o acontecimento em questão gira em torno do 

reconhecimento social, econômico e político do financiador dessas festas, sendo o 

prestígio de outros “iguais” o bem considerado desejado. Em 1770, com a criação da 

Casa da Ópera de Vila Rica e de outras casas espalhadas pela América Portuguesa, 

firmam-se os arrendamentos nesses edifícios teatrais, de forma que “os 

estabelecimentos não revertiam seus lucros a instituições filantrópicas e também 

não recebiam o auxílio financeiro por parte do governo metropolitano, mas serviam 

como importante instrumento de representação do poder por parte dos 

administradores coloniais” (BRESCIA, 2014, p. 45). 

O repertório, em grande parte traduções livres9 de dramaturgias e operetas da 

Itália, foi se voltando aos poucos a uma estética que se aproximava cada vez mais 

do gosto português (influenciado ainda pelo sigo del oro) que do italiano, o que era 

mais vantajoso economicamente para os empresários teatrais da colônia 

portuguesa, já que 

 

[...] seus custos eram significamente menos elevados que o orçamento 
necessário para se representar a ópera italiana. Ainda mais importante no 
que diz respeito a esse repertório é a imediata aceitação por parte dos 
espectadores, incluindo aqueles pertencentes às classes menos 
favorecidas, [...] [em uma linguagem que] remete à memória da comedia 
Nueva instaurada por Lope de Vega onde, tendem-se a encontrar-se [...] as 
culturas erudita e popular, o linguajar humilde e o literato’10, com a diferença 
substancial de que, na maior parte das adaptações portuguesas, há uma 
simples justaposição das partes cômico-grotescas na fábula dramática 
original, frequentemente sem nenhuma relação entre os dois componentes. 
(BRESCIA, 2014, p. 63) 

 

O repertório apresentado na Casa da Ópera de Vila Rica não poderia sair 

ileso de tal transformação, e o que circulou por aqui foram quase livre-adaptações 

de Goldoni, Nicolau Luís da Silva, Voltaire, Metastasio. Houve também três 

representações do inconfidente Cláudio Manuel da Costa, além de autores 

portugueses e outras tantas obras de autores desconhecidos.  

Com a chegada da Corte Portuguesa ao Brasil que fugia das invasões 

                                                
9 Traduções feitas geralmente pelos próprios donos de teatro ou ensaiadores de elenco. 
10SOCRATE; PROFETI, SAMONÀ, 1898, p. 36. 
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napoleônicas, houve também a inserção de artistas itinerantes, originalmente da 

corte, e que circularam pelas vilas existentes, dentre os quais alguns passaram por 

Vila Rica. Surge, nesse momento, uma diversidade de artistas que participam de 

circulações longínquas. Aos poucos, as apresentações não apostam mais no 

“talento natural” das mulheres e de mulatos que exerciam a função teatral, 

indivíduos que na época contavam com pouquíssimo suporte para aprendizagem de 

declamações, instrumentos e demais recursos que cabiam nos espetáculos da 

Europa do século XVIII.  

É preciso lembrar que a maior parte dos viajantes, que por essas terras 

coloniais passavam, erguiam-se em duras críticas à maneira do teatro de Vila Rica 

(como também os de outras localidades da América Portuguesa), geralmente 

comparando esses espaços a espaços europeus. Mesmo o repertório sendo idêntico 

em relação ao mesmo período em Lisboa, houve as citadas adaptações e 

limitações, ocasionadas em parte pela ausência de referência, pelas condições dos 

fazedores de arte e pelo não pertencimento cultural. Pode-se também sugerir que há 

uma limitação no olhar viciado da maioria desses viajantes, os quais não notaram as 

contextualidades do teatro de Vila Rica, bem como os de outras localidades, como 

do Rio de Janeiro. 

Durante o século XIX, com as alterações de paradigmas governamentais e 

com a alteração majoritária do ciclo econômico da extração de ouro para o ciclo do 

algodão e do café, as linguagens mais utilizadas nos teatros também se modificam 

aos poucos, com representações de “teatro declamado, teatro de variedades, 

espetáculos de prestidigitação e recitais líricos” (BRESCIA, 2014, p. 188). Tal 

reviravolta de repertório foi ocasionada também, em parte, pela falta de recursos 

financeiros exigidos para as óperas italianas e também devido ao fato de que os 

artistas itinerantes, oriundos da corte, optavam prioritariamente por espetáculos com 

menor contingente humano. 

 Apesar de ter sido nomeada por D. Pedro I como a “Cidade Imperial de Ouro 

Preto”11, o interesse pela antiga Vila Rica decresce, na medida em que a extração 

do ouro também diminui, chegando a níveis bem mais baixos do que outrora 

chegara. Já na década de 1860, após a independência, foi dada a largada para a 

transferência da capital de Minas Gerais para um local geograficamente mais 

                                                
11 Pelas suas contribuições para a independência do Brasil, em 1822. 
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interessante para as atividades que uma grande província precisava ter. E, mais do 

que isso: 

 
No campo político a cidade era um símbolo da dominação portuguesa e do 
regime imperial que acabava de ser deposto. Com isso, em 1898, ocorreu a 
transferência da capital para Belo Horizonte e em torno de 40% da 
população para lá emigrou, transformando Ouro Preto em uma cidade 
vazia, deteriorada fisicamente. Após essa fase de intenso abandono, novas 
levas de moradores, compostas pelas famílias que viviam nas regiões 
próximas a Ouro Preto e pelos estudantes que ingressaram na Escola de 
Minas (criada em 1876) e na Escola de Farmácia (criada em 1836) 
chegaram à cidade, encontrando um cenário favorável às suas 
acomodações, já que a evasão dos moradores levou ao abandono de parte 
dos imóveis, gerando o aumento da oferta de compra, venda e aluguel e, 
talvez a prática mais comum, a ocupação não autorizada das edificações 
(LIMA, 2009). Foi a partir de 1898 que Ouro Preto iniciou um caminho pela 
preservação de sua história. (FERNANDES, 2014, p. 21) 

 

Com a deterioração física, outras perdas aglutinavam-se. Mesmo antes da 

inauguração da nova capital mineira, já havia um processo de emigração da 

população de Vila Rica, seja para trabalhar no algodão, ou no café, ou na própria 

construção de Belo Horizonte. A inauguração da capital foi apenas o maior mote de 

vários outros que permearam o século XIX. Não é intenção deste trabalho propor um 

estudo detalhado das migrações12, mas é certo que a maioria das famílias mais 

abastadas foi para outras localidades, justamente porque possuíam recursos para 

fazê-lo. 

A extração do ouro não era a única atividade econômica da região, onde se 

desenvolveram atividades para além da sustentabilidade necessária para a extração 

mineral local. Serviços como a agropecuária, o plantio e a indústria têxtil 

desenvolveram-se. É uma nova fase, adentrando o século XIX, período da 

Revolução Industrial e da Proclamação da “Independência” do Brasil, o que altera 

diversos fatores hierárquicos, políticos, de meios de produção e de convenção e 

etiqueta sociais.  

Como foi observado, tanto as festas efêmeras, que contavam com 

representações teatrais, quanto a Casa da Ópera, em funcionamento a partir de 

1770, davam-se por investimentos de uma elite socioeconômica e política, a qual 

teria como objetivo maior a conquista do reconhecimento da influência dentro da sua 

região, o que consequentemente leva a entender que é deferido um valor menor aos 

prazeres estéticos de espetáculos teatrais e operetas em relação à busca pelo 

                                                
12 Sobre o processo de migração e a economia de Ouro Preto no século XIX, recomenda-se Lott 
(2009).  
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prestígio. É possível que com as emigrações da região, tenha havido uma grande 

queda do número das representações ocorridas na agora nomeada Ouro Preto, 

inclusive por uma questão de número de espectadores pagantes, mas 

principalmente pela realocação do centro da movimentação teatral para a nova 

capital mineira.  

É importante lembrar que, no século XVIII e até meados do século XIX, a 

maioria dos teatros permanentes da América Portuguesa contavam com uma plateia 

que era subdividida – explicitamente e de uma forma visual – por camarotes de 

acordo com sua posição socioeconômica. A venda e o consequente arrendamento 

do empresário teatral eram condicionados à quantidade de camarotes ocupados e, 

geralmente, o pagamento era mensal, não por data de apresentação unitária. A 

parte da plateia, no plano térreo abaixo do palco – uma espécie de ponto de 

encontro e convivência – costumava ter a entrada franca, de uma forma parecida, 

mas talvez mais tênue, que o teatro elisabetano a partir de seu auge no século 

XVI13. 

Após os ciclos da vinda da corte e da posterior independência nacional, a 

reconfiguração da cidade conjuga-se, pela primeira vez, diversificada e 

independente de outras localidades, embora influenciada diretamente (arquitetura, 

costumes que perduraram) ou indiretamente (imigração estudantil de diversos 

estados, além de todas as políticas nacionais e de Minas Gerais). Entretanto, 

durante o século XIX, em todo o estado mineiro havia “uma procura de aproximação 

de padrões, tanto da Corte aos moldes civilizados europeus, como dos meios 

mineiros à Corte, como se esta intermediasse o alinhamento da Nação no rol do 

Ocidente civilizado” (DUARTE, 1995, p. 172), enquanto a crítica assumia um 

“importante papel, à medida que se propunha orientar seus leitores acerca das 

diferenças entre o bom e o mau teatro”. Porém, a “condenação de melodramas não 

impedia que o público afluísse a esse tipo de apresentações” (idem, ibidem, p. 173). 

Pode-se entender aqui o melodrama como a consequência do repertório atuado pela 

corte nas primeiras incursões das companhias itinerantes do período em que 

Portugal e Brasil formavam um reino unido. 

Com a chegada das companhias itinerantes, o circo ganha força e compete 

                                                
13 Sobre a questão socioeconômica, divisão hierárquica e de convivência da Casa da Ópera de Vila 
Rica, confira Brescia (2014). Sobre esta configuração no teatro elisabetano, recomenda-se Heliodora 
(2018). 
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com o teatro pelas preferências do público. Duarte (1995) demonstra a insatisfação 

da crítica com esse novo panorama circense:  

O circo, diversão descomprometida e sem caráter educativo, afastava as 
pessoas dos teatros, recebendo, como o teatro melodramático, ataques 
proporcionais ao fascínio que se exercia sobre o público. Em Minas, o circo 
ganhava a preferência, nos raros casos em que sua presença nas cidades 
coincidia com a chegada das companhias de teatro. Essa situação seria 
mais comum nas ultimas duas décadas do século, nas áreas mais 
urbanizadas. É o caso da companhia Brandão que, em suas apresentações 
em Ouro Preto, na década de 80, enfrentaria a plateia vazia. A crítica 
lamentava a preferência dos ouro-pretanos pelos cavalinhos, em detrimento 
de atores com tanto estudo e aptidão, e insistia que o público deveria 
corresponder cavalheirosamente aos esforços da simpática empresa, 
auxiliando-a como ela merece e como se espera desta civilizada capital. 
Algumas companhias chegavam a avisar, ao anunciar seus espetáculos, 
que estes ficariam automaticamente cancelados caso houvesse 
apresentações de companhias circenses. Numa apresentação ocorrida em 
Ouro Preto, em fins da década de 80, apenas cerca de sessenta pessoas 
compareceram ao teatro, sendo que à mesma hora mais de mil 
espectadores enchiam o circo de cavalinhos. Mesmo os grandes e lendários 
atores temiam a competição dos espetáculos, [como] João Caetano [...]. 
(DUARTE,1995, pp. 174-175). 

 

 Percebe-se que o circo mostra-se como uma atividade de potencial 

crescimento, principalmente na segunda metade do século XIX, visto que, segundo 

a contrariada crítica de então, essa modalidade privilegiava o entretenimento ao 

invés das possíveis profundidades dramatúrgicas e demais critérios técnicos 

alinhados à cultura erudita14. Nessa época, também são feitas diferenciações quanto 

à organização social do público. Isso significa que o teatro agora não depende mais 

da classe de maior influência para acontecer, como foi no século XVIII e começo do 

XIX. Ele agora resulta de arrendamentos feitos de forma direta e com pagamento 

individual e diário conforme as turnês de equipes itinerantes, além das possíveis 

apresentações esporádicas de artistas da região, que por sua vez também 

provavelmente circulavam por outras localidades. 

 Nesse sentido, consoante Regina Horta Duarte (1995), a configuração do 

público mudou em grande parte, principalmente da classe mais abastada, que agora 

provavelmente interessa-se mais pelo espetáculo em si do que pelo evento social 

(mesmo que este se fizesse ainda com grande importância). Também, os 

espectadores de classes socioeconômicas menos favorecidas passam 

provavelmente a pagar pelos espetáculos, estabelecendo, pela condição financeira, 

                                                
14 De acordo com a citação, tais críticos ignoravam a importância do fortalecimento do circo brasileiro 
e de suas técnicas próprias, as quais, atualmente, ganham pesquisas de relevância cada vez mais 
frequentes, principalmente tendo os palhaços como tema. 
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fruições artísticas independentes de uma elite socioeconômica e política. 

A atividade crítica brasileira do século XIX tenta acompanhar o movimento 

romântico em voga na Europa, por vezes assumindo – com mais ou menos 

ressalvas – artistas brasileiros, como Martins Pena e João Caetano, mas 

evidenciando sua preferência por material estrangeiro. Tal movimentação da classe 

crítica volta a ser observada durante o século XX, por meio de críticas que incluem 

ressalvas a estéticas e dramaturgias nacionais15, as quais perduram durante a 

modernização do teatro brasileiro. Este, no final da década de 1940, intensifica suas 

guinadas para as estéticas realistas e naturalistas, principalmente até meados de 

1960, quando há uma diversificação de estéticas teatrais, tanto em comunhão com 

outros artistas e pensadores estrangeiros como também aos poucos acentua-se a 

nacionalização de temas e propostas no eixo Rio-São Paulo. 

Ao mesmo tempo, nesse longo período entre o final do século XIX e quase 

toda a primeira metade do século XX, escasseiam-se as informações sobre a 

historiografia do teatro mineiro, pelo menos no quanto à bibliografia produzida até 

então. A mudança da capital do estado de Minas Gerais para Belo Horizonte, a 

Proclamação da República, o exílio do antigo imperador, além do contexto das 

guerras mundiais, podem ter contribuído para a menor produção de documentos 

oficiais ou da própria produção teatral em Ouro Preto, assim como das críticas 

especializadas ou de viajantes para com o teatro feito na região. 

Em contraponto, atualmente percebe-se um esforço por parte de ingressantes 

em programas de pós-graduação de mestrado e doutorado cujas pesquisas 

propõem traçar panoramas do teatro dos lugares de origem ou de moradia/trabalho 

destes estudantes, como o PPGAC/UFOP, criado em 2014, e o também recém-

criado PPGAC/UFSJ16. A implementação destes forneceu alicerces para que a 

pesquisa acadêmica mineira não dependesse apenas do programa de pós-

graduação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que conseguiu 

implementar o mestrado em 1995 e começou a ofertar os cursos de doutorado em 

2006. Fernando Mencarelli, especialista em história do teatro mineiro, faz a seguinte 

                                                
15 Foi comum a rejeição do teatro feito no Brasil (ou no eixo Rio-São Paulo?) por parte dos diretores 
estrangeiros, na "modernização" do teatro brasileiro. Frases como "plantando, dá", de Adolfo Celi, 
deixam claro esse estrangeirismo, o qual é mais ameno em personalidades como Ruggero Jacobbi e 
Gianni Ratto, que se apoiaram em uma visão mais interseccionista do teatro europeu com o 
brasileiro. Para saber mais, conferir Vannucci, 2014. 
16 A própria criação do curso superior de teatro na UFSJ é recente, de 2009, sendo que a criação do 
PPGAC/UFSJ data de 2015. 
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observação: 

 

Ainda se faz necessária uma produção historiográfica voltada a contar essa 
história, mas poderíamos pensar em ao menos três períodos para 
pensarmos a história do teatro moderno e contemporâneo de Minas Gerais: 
o primeiro período iria do final do século 19 até a década de 40, o segundo 
período iria da década de 50 até a década de 70 e um terceiro período iria 
da década de 80 até a produção atual. É certo que esta periodização é 
apenas uma tentativa de organizar as informações esparsas e a produção 
ainda escassa sobre essa história. O período que vai até a década de 40 
talvez seja aquele sobre o qual temos menos informações organizadas. E 
sobre o qual encontramos referências que apontam para um movimento que 
poderia ser reconhecido como parte da circulação de companhias, artistas e 
produções que vinham do Rio de Janeiro, ou que por lá passavam, e que 
entravam em turnê nacional. Um movimento cultural local vai se avolumar 
até resultar em nova fase a partir da década de 50 [...]. Se os anos 80 
deram forma às cooperativas, acentuando o processo de busca pela 
autonomia e a coletivização, os anos 90 e 2000 assistiram o surgimento de 
variações das formas de grupo: agrupamentos, coletivos, redes, coletivos 
de coletivos, projetos e sedes compartilhados. (MENCARELLI, 2017, pp. 2-
6) 

 

 O autor apresenta uma divisão historiográfica acerca do teatro em Minas 

Gerais, mais especificamente em Belo Horizonte, no século XX. Contudo, é possível 

observar que em Belo Horizonte acontece um movimento de constante 

transformação17 e que pela sua importância histórica e pela proximidade física, Ouro 

Preto recebe influências de tais movimentos. É interessante notar, por exemplo, que 

o Grupo Galpão estreou seu icônico espetáculo Romeu e Julieta, com direção de 

Gabriel Villela, em Ouro Preto, no Festival de Inverno de 1992. O grupo também 

esteve presente na cidade em outros momentos, pois retornou em 2012 com o 

mesmo espetáculo, e apresentou espetáculos de rua, como Gigantes da Montanha 

em 2013, espetáculos de palco, como Nós em 2018, e gravou o espetáculo A Rua 

da Amargura em formato audiovisual, cujo cenário foi Ouro Preto18. 

Assim como o Grupo Galpão, diversos outros grupos mineiros e nacionais 

tiveram como partes marcantes de suas trajetórias passagens por Ouro Preto, 

                                                
17 A criação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) com suas tentativas de formação de 
um Teatro Universitário (a partir da década de 50), o Movimento Teatro de Grupos de Minas Gerais 
(anos 80, este contando com grupos do interior), as guinadas em direção ao teatro colaborativo (anos 
90). Inclusive, há o surgimento de grupos teatrais dos mais conhecidos na atualidade, principalmente 
entre as décadas de 80 e os anos 2000, como Cia Sonho & Drama, Grupo Galpão e 
OfficinaMultimedia (anos 80), Grupo de Teatro Andante, Catibrum, Deu Palla e Armatrux (anos 90), 
Espanca, Maldita Cia de Investigação Teatral, Cia Reviu a Volta, Cia Clara e Luna Lunera (anos 
2000), entre vários outros grupos e cias que fizeram e fazem parte do movimento teatral de Belo 
Horizonte. 
18 Esta adaptação tem o nome de A Paixão Segundo Ouro Preto e foi lançada em 2001, em uma 
sexta-feira da Paixão, em rede nacional pela TV Globo. 
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especialmente como participantes no Festival de Inverno, mas também em 

produções próprias, como circulação de espetáculos e oficinas, realizadas em 

parcerias públicas e privadas, com apoio de prêmios e leis de incentivo.  

Além disso, a cidade conta, posteriormente, com um importante fator, que é a 

criação do curso de Artes Cênicas da Universidade Federal de Ouro Preto, em 1998, 

o que contribui diretamente com estudos acadêmicos e com uma polivalência e 

ampliação de apresentações teatrais na antiga Vila Rica19. 

Entretanto, mesmo recebendo influências dos grupos e movimentos surgidos 

em Belo Horizonte, o movimento de teatro do município não comungou com 

caminhadas contínuas, sendo marcado por tortuosidades e faltas de continuidade. 

Houve revitalidade a partir da criação de eventos esporádicos como o próprio 

Festival de Inverno de Ouro Preto, que criou força rapidamente, tendo sua primeira 

edição em 1967, pouco antes da fundação da Universidade Federal de Ouro Preto 

(1969) e da Fundação de Arte de Ouro Preto (1968): 

 

A primeira edição do Festival de Inverno aconteceu em 1967, a partir de 
uma iniciativa corajosa da UFMG, que mobilizou grupos de artistas e 
produtores culturais para a promoção de um evento marcado por liberdade 
artística e autonomia de comportamento, em um contexto político 
desfavorável. O Festival surgiu em um ambiente universitário, preocupado 
em estimular a formação artística, a liberdade de expressão e a 
frequentação de obras de arte. (FESTIVAL, 2019) 

 

 A chegada do Festival de Inverno20 conta com atividades diversificadas, o que 

permite que haja uma troca estética entre artistas, propõe formação artística à 

população e contribui para a criação de grupos como Grupo Corpo (1975), Grupo 

Oficcina Multimédia (1977), ou mesmo como premissa para a visita do Grupo Living 

Theater (1970/71)21, de modo a revitalizar o movimento teatral e artístico da cidade. 

                                                
19 "A opção por um Curso Superior de Artes Cênicas com habilitações em Teatro surgiu a partir do 
desenvolvimento desta atividade no seio da própria UFOP, graças aos Cursos Livres de Teatro 
implantados no IFAC desde o segundo semestre de 1993. A implantação do Curso de Artes Cênicas, 
em 1998, dentro dos quadros do IFAC representou, neste sentido, o fechamento de um círculo: o 
teatro transforma-se em objeto de estudo e reflexão. Na esfera local, a iniciativa representou a 
consagração da criação, do ensino e da pesquisa artística em uma instituição que habita uma 
comunidade historicamente marcada pela dimensão cultural e artística." (DEART/IFAC - UFOP, 2020) 
20  A respeito disso, são sugeridos dois vídeos, disponíveis no Youtube, pela própria TV UFMG: o 
Panorâmica #07  e Panorâmica #08, que trazem consigo o tema Festival de Inverno: 50 anos anos – 
Parte 1 e 2, respectivamente. Enquanto a parte 1 tem um tom mais documental, a parte 2 é uma 
conversa com as personalidades fundadoras e/ou pensadores do Festival de Inverno, de sua versão 
itinerante e de sua versão estabilizada em Ouro Preto. Links na bibliografia. 
21 Esse evento da visita do grupo a Ouro Preto resultou em diversas oficinas, pregação de utopias, 
diálogos junto à comunidade. Buscaram-se também parcerias para a inserção de suas atividades no 
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Contudo, houve anos em que: 

 

[...] por falta de estrutura ou por falta de apoio político, o festival não foi 
realizado na cidade, ou quando realizado teve sua importância reduzida [em 
relação a suas primeiras edições, no final da década de 60]. Essa 
desvalorização do festival, enquanto espaço de promoção e popularização 
da arte se deu, principalmente, pelo pouco comprometimento do poder 
público municipal em manter a qualidade das atividades e atrações que 
compunham tal evento. Com isso, o festival passou a não atingir mais seu 
objetivo de proporcionar a comunidade acesso a arte de qualidade e, 
consequentemente, passou também a não se destacar no cenário de 
festivais. Entretanto o festival já era uma realidade e um elemento marcante 
na comunidade eclodindo em três iniciativas diferenciadas: Festival de 
Inverno da Prefeitura de Ouro Preto, Festival de Inverno do Centro 
Universitário Belo Horizonte (Uni-BH) e, em 2004, a Universidade Federal 
de Ouro Preto (UFOP), percebendo a deficiência que atingia esse evento 
tradicional da cidade, lançou o Fórum das Artes, evento paralelo ao festival 
que tinha como objetivo consolidar a região como espaço propício ao 
estudo das artes e à exploração e desenvolvimento de novas tendências e 
linguagens artísticas que contribuíssem para a discussão sobre o patrimônio 
cultural nas cidades (FESTIVAL 2009). O Festival de Inverno - Fórum das 
Artes ressurgiu como um projeto de extensão universitária e se consolidou 
com uma proposta diferenciada de refletir sobre arte e cultura, articulando 
preservação e invenção. (CARVALHO e outros, 2010, p.31) 
 

  

Pode-se notar que o evento Festival de Inverno não foi exatamente constante. 

Além de todos os obstáculos já pontuados, tem-se também o fato de ele ter sido 

criado como um projeto de extensão universitária da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), em 1967. Desse modo, ficou agregado aos interesses desta 

universidade e de seus criadores, o que apesar de rotacionar as diversas artes em 

Ouro Preto, não conferiu autonomia à cidade22 (entendida aqui como a população 

em geral, artistas e poder público) para definir o formato mais adequado ao festival. 

Mais do que isso, Ouro Preto deixou de ser sede desse Festival de Inverno por 

                                                                                                                                                   
Festival de Inverno, evento com o qual vinham mantendo contato desde sua chegada, mas que, 
infelizmente, por ocasião da repressão imposta pela ditadura militar, acabaram por serem 
encaminhados à detenção em Belo Horizonte. Obtiveram na cidade reações diversas: "Apenas seis 
meses depois da instalação do grupo em Ouro Preto, a população da cidade, incluindo o clero, está 
escandalizada com o estilo de vida e o comportamento do grupo. A proposta, então, não é aceita pelo 
Festival" (ARAGÃO, 2009, p.116), porém sua presença curta e forte nos anos de 1970 e 1971 e a 
repercussão deste episódio acabaram por trazer visibilidade nacional e internacional ao evento: "O 
cárcere e o julgamento lhes ofereceriam ocasião de penetrar no coração do poder; seriam eles que 
dentro dos muros do cárcere, atuando nas instâncias de autorrepresentação do Estado no tribunal, 
provocariam um lento processo de saturação e corrosão de tais estruturas" (VANUCCI, 2015, p. 220). 
22É possível que de certa forma a não comunhão com o poder público municipal possa ter sido 
benéfica para a longa duração do festival neste caso, visto que a alternância de governos pode 
sugerir efemeridade a projetos ainda não consolidados, ainda acentuado o período histórico de sua 
criação, podendo os poderes municipais serem mais ou menos aliados ao governo federal militarista, 
porém sem poder manifestar opinião expressa contrária à ditadura. Além disso, a circulação do 
Festival de Inverno por outras cidades eclodiu em "crias", como o Festival de Inverno de São João 
del-Rei e o próprio Festival de Inverno de Ouro Preto - Fórum das Artes após 2004, entre outros. 
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anos, que passou a ter Diamantina como sediadora do evento (1981-1985), São 

João del-Rei (1986-1987), Poços de Caldas (1988), Belo Horizonte (1989-1992). 

Retornou em 1993 com grande sucesso para Ouro Preto, todavia, sendo um evento 

internacional e de massa, acarretou divergências idênticas às ocorridas na década 

de 70, a respeito das quais pode-se considerar tanto os interesses dos criadores do 

evento quanto os interesses de Ouro Preto de um modo geral. Em 2000, a cidade 

deixa de ser sede definitivamente e o evento perde parte de seu caráter itinerante, 

passando a acontecer em Diamantina, agregando posteriormente as cidades de 

Tiradentes, Cataguases e Belo Horizonte. No ano de 2019, esse festival aconteceu 

somente em Belo Horizonte e Tiradentes. Ademais, o evento muitas vezes conta 

com verbas reduzidas para a sua execução, fato que engloba grande fatia dos 

festivais de Minas Gerais no momento. 

 Em 2004, com o Fórum das Artes estabelecido na cidade de Ouro Preto, 

visando fixar um evento de discussão sobre as artes, pretende-se recuperar o fôlego 

artístico da região, aproveitando uma possível complementação de formação para 

os recém-criados cursos de Artes Cênicas e Música da UFOP, além de fortalecer os 

discentes e artistas locais como evento de plataforma e profissionalização destes. 

Procurava-se, também, com esse evento, solidificar o turismo na cidade, trazendo a 

visibilidade que Ouro Preto construiu ao longo de sua existência para um mês 

específico (julho), recheado de atividades atrativas. As verbas para o acontecimento 

do Festival de Inverno de Ouro Preto (que passou a enquadrar também Mariana e, 

posteriormente, João Monlevade) são flutuantes de ano para ano, já que dependem 

da captação de recursos via leis de incentivo. A citação a seguir, dos organizadores 

do evento do ano de 2019, demonstra a preocupação com as verbas reduzidas e as 

alternativas para driblar a situação: 

 

Neste ano, a UFOP realizará o Festival de Inverno de Ouro Preto, Mariana e 
João Monlevade, apesar dos bloqueios financeiros e das dificuldades de 
captação de recursos. Ao entender o caráter educacional, artístico, cultural, 
social e econômico do Festival, a Reitoria não mediu esforços na articulação 
com as prefeituras de Ouro Preto, Mariana e João Monlevade, com a 
iniciativa privada e com entidades e grupos locais, a fim de viabilizá-lo.  A 
operacionalização da produção está a cargo dos servidores da UFOP, e o 
mecanismo encontrado para que a Pró-Reitoria de Extensão absorvesse 
essa demanda sem perder de vista as atividades do setor foi a proposição 
de um desenho de Festival de Inverno mais engajado em processos de 
formação em artes, de interação e transformação da sociedade. Isso quer 
dizer: articular programações em bairros e distritos de Ouro Preto, Mariana 
e João Monlevade; extrapolar a área de cultura e incluir nessas 
programações ações de extensão universitária que promovam a interação 
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com as comunidades locais e colaborem para o cumprimento da função 
social da Universidade. As apresentações culturais serão negociadas pelos 
curadores diretamente com os grupos e coletivos de artistas, sendo que 
serão priorizadas as atrações da região. Além disso, o desenho proposto 
para este ano vai priorizar ações formativas, e as vivências terão maior 
duração e serão mais aprofundadas. (FESTIVAL, 2019) 

 

 É possível verificar, logo, que o festival procura manter-se de acordo com a 

formação de artes e de sua comunicação junto à comunidade, alinhando-se 

diretamente às bases de sua criação, em 1967. Por um lado, é possível questionar 

se de fato os artistas locais realmente sentiram-se mais incluídos nesse evento ou 

se a interação junto à comunidade é de fato eficiente, visto sua periodicidade, o que 

será discutido, posteriormente, nesta dissertação. Por outro, se a falta de verba 

destinada a esse tipo de evento influencia diretamente a formação artística e de 

público da região devido à redução das atividades ou do oferecimento universal das 

artes no município, é importante verificar o funcionamento dos setores 

impulsionadores da cultura em se tratando da questão financeira, essenciais para o 

desempenho de produtores e artistas que desejam exercer suas atividades de 

maneira profissional.  

Não só o Festival de Inverno - Fórum das Artes, mas a totalidade de outros 

festivais, mostras e eventos são influenciados pelas dinâmicas das políticas 

públicas, assim como todo o funcionamento anual de parte de companhias e grupos, 

incluindo seus respectivos artistas e demais profissionais. Sendo assim, faz-se 

necessário verificar de que forma os próprios artistas interagem com os eventos que 

acontecem na cidade, bem como de quais mecanismos eles se utilizam para seu 

sustento artístico e financeiro, independente de terceiros. 

 O recolhimento e análise de dados de edições da totalidade de festivais e 

eventos realizados na cidade são extremamente variáveis de ano a ano, pela 

particularidade que Ouro Preto possui. Por ser uma pequena cidade histórica, um 

patrimônio cultural da humanidade, é vista como um “palco”, um “belo recipiente” 

para produtores externos de uma forma geral. Logo, a circulação de apresentações, 

ou mesmo dos eventos que acontecem na cidade de forma sazonal, atualmente são 

dependentes das leis de incentivo e da captação e gerenciamento dos projetos 

desses eventos, os quais geralmente são organizados por grupos ou sujeitos que 

não estão envolvidos com a cidade e seu desenvolvimento cultural e artístico. 

Versarei, a seguir, sobre as políticas públicas existentes no momento, encontrando 
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suas raízes de criação e desenvolvimento. 

 

1.2 - Noções sobre Políticas Públicas 

 

A voz do fantasma ventríloquo diz que somos duas vezes culpados, 
culpados por duas razões opostas: porque ainda nos apegamos aos velhos 
caprichos de realidade e culpa, fingindo ignorar que não há mais nada com 
que se sentir culpado, mas também porque, com nosso próprio consumo de 
mercadorias, espetáculos e protestos, contribuímos para o reinado infame 
da equivalência comercial. Essa dupla culpa implica uma redistribuição 
notável das posições políticas: de um lado, a velha denúncia esquerdista do 
império da mercadoria e das imagens tornou-se uma forma de aquiescência 
irônica ou melancólica a esse inevitável império; por outro, as energias 
militantes voltaram-se para a direita, onde alimentam uma nova crítica da 
mercadoria e do espetáculo cujos malefícios são requalificados como 
crimes dos indivíduos democráticos (RANCIÈRE, 2014, p. 33) 

 

Pode-se perceber que, atualmente, para os produtores culturais de todos os 

portes, os instrumentos mais visados junto à política cultural nos termos de 

financiamento à cultura são os de renúncias fiscais. Em Minas Gerais, são 

principalmente considerados para projetos de diversos portes a Lei de Incentivo 

Federal à Cultura (antiga Lei Rouanet) e a Lei de Incentivo Fiscal à Cultura do 

Estado de Minas Gerais (IFC), que trabalham, respectivamente, por isenção de uma 

porcentagem do Imposto de Renda de pessoa física e jurídica e do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Nessas plataformas, qualquer pessoa 

física ou jurídica que deseja ser proponente pode inscrever propostas, com a 

condição de estar em plenitude com suas obrigações civis e tributárias e desde que 

estabeleça objetivos, justificativas, orçamentos e descrições plausíveis com a 

realidade e o escopo de trabalho cultural do proponente. Porém, ao se pensar em 

um produtor iniciante ou artista que está em suas primeiras incursões para viabilizar 

seus projetos em leis de incentivo, tem-se também esta primeira imposição: não 

pode haver dívidas ativas e passivas com os órgãos do governo. Isso implica a 

impossibilidade de uma parte considerável de proponentes inscreverem seus 

projetos, especialmente os sujeitos economicamente mais vulneráveis. 

Contudo, há de se notar que os sistemas de inscrição conforme as leis de 

incentivo vêm se tornando mais facilitados, visto que são disponibilizadas 

plataformas digitais para o gerenciamento e inscrição de propostas. Além do mais, 

ao longo dos anos, as planilhas e o próprio preenchimento de seus tópicos 

tornaram-se mais intuitivos. Por outro lado, ainda é dificultoso a artistas em início de 
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carreira ou com pouco conhecimento de produção o acesso aos mecanismos de 

incentivo fiscal, já que demandam ao longo da escrita do projeto um numeroso 

acervo de conhecimentos específicos, os quais não são estritamente artísticos.  

A partir da década de 2010, tornam-se mais intensificadas as críticas às leis 

de incentivo à cultura feitas pelos próprios artistas, que questionam principalmente o 

modo como a cultura tem sido movida pelos interesses da iniciativa privada, 

transformando a arte em mercado, com objetivos comerciais ligados a corporações 

com capital social elevado23 e a concorrência com os demais artistas: 

 

Artistas desconhecidos e grupos de arte popular disputam com nomes já 
consagrados o investimento das empresas e reclamam da falta de um 
mecanismo legal que impeça uma concorrência considerada por eles 
desleal. A crítica dos artistas não é nova. Houve um debate sobre o tema no 
setor há cerca de cinco anos [em 2010], mas nada mudou. [...] Envolvido 
em projetos pessoais e de instituições culturais, Daniel Melão [músico de 
Belo Horizonte] decidiu não tentar viabilizar mais projetos por meio da Lei 
Rouanet: ‘No formato atual, é impossível o artista fazer essa correria 
burocrática para conseguir verba e ser artista ao mesmo tempo. Eu estudo 
todos os dias, dou aulas todos os dias, e se eu tiver que parar para correr 
atrás de burocracia e bater à porta de empresas, a última coisa que vou ser 
é um artista. Vou estagnar a minha arte e virar um gestor de projeto cultural’ 
(BRANDÃO, 2014, online) 

 

Percebe-se, na citação acima, a questão quanto à distribuição dos recursos 

provenientes da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Após a aprovação pelos órgãos 

responsáveis, ainda ocorre a maior dificuldade para os produtores de cultura, que é 

a captação de recursos: em parte pela pouca intersecção entre os interesses 

artísticos dos produtores de cultura e os empresários de outros setores; em outra 

parte pelo domínio de grandes produções de companhias e grupos já consagrados 

ou direcionados totalmente ao escopo comercial. Ou ainda pela já citada ausência 

de conhecimento dos artistas tanto sobre as leis de incentivo quanto sobre o 

funcionamento de órgãos públicos e privados, entre outros fatores. A escolha e 

preferência das empresas por artistas de visibilidade nacional para destinar a verba 

deduzida do imposto de renda configura a maior crítica que os próprios artistas 

possuem tanto em relação a essa lei federal quanto às leis estaduais, que seguem o 

mesmo preceito, inviabilizando os projetos arquitetados pela maior parte dos artistas 

                                                
23 Quanto maior a empresa, mais fundos ela pode investir nas renúncias fiscais, já que seu Imposto 
de Renda e/ou ICMS tendem também a ser maiores. Isso faz com que as marcas já conhecidas do 
grande público tenham ainda mais visibilidade e que os próprios produtores culturais procurem estas 
empresas, pois, além destas poderem investir mais diversificadamente e com mais recursos, também 
costumam ter setores exclusivos de Marketing e Relacionamento Social. 
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proponentes.  

Há, também, críticas contrárias a essas leis. Tais críticas partem de núcleos 

de desconhecedores sobre as leis de incentivo de um modo geral, os quais creem 

que os artistas recebem diretamente a verba dos cofres públicos de acordo com sua 

filiação política, crença que ficou popularmente conhecida, a partir de meados da 

década de 2010, como "mamata da Lei Rouanet". Notícias com fontes nem sempre 

confiáveis, do ponto de vista acadêmico e científico, apontam culposamente os 

beneficiários dessa lei, como se a instância governamental fosse a única 

intermediária, influenciada por poder partidário. Esse tipo de apontamento 

desconsidera o fator neoliberal dos incentivos fiscais em relação à cultura, mesmo 

que geralmente seus críticos estejam geralmente ligados a diretrizes políticas ditas 

“conservadoras”. Segundo Rômulo Avelar, as leis de incentivo à cultura: 

 

[...] também contribuíram para a profissionalização da área, por colocarem 
os empreendedores culturais em contato direto com o universo empresarial. 
Ao se depararem com uma realidade totalmente diversa da sua, os 
profissionais da cultura se viram obrigados a investir no desenvolvimento de 
novas competências e no domínio de linguagens específicas das áreas de 
comunicação, administração e marketing. Entretanto, a despeito desses 
efeitos positivos, depois de duas décadas de experiência com as leis de 
incentivo, a produção cultural brasileira chegou a um ponto em que se vê 
refém desse modelo. Hoje, a aprovação [e captação] dos projetos em, pelo 
menos, um dos mecanismos de renúncia fiscal se estabeleceu como 
condição básica para a sua concretização. Raros são os casos de 
patrocínios viabilizados integralmente com verbas próprias das empresas. 
(AVELAR, 2013, p. 100) 

 

 Se as grandes empresas já não patrocinam projetos culturais diretamente (ou 

seja, sem as leis de incentivo) devido às facilitações fiscais, as empresas de médio 

porte, muitas vezes, não apoiam projetos via leis de incentivo fiscal, por 

desconhecimento ou preconceito em relação ao seu funcionamento, o que acaba 

por inviabilizar investidas de projetos do artista de pequeno ou médio porte e de 

produtores voltados a essas atividades menos eloquentes24.  

Como acentua Rômulo Avelar (2013), a dependência dos artistas em relação 

às leis de incentivo é preocupante. Existem projetos, principalmente de pequeno 

porte, em que a verba obtida com a captação de recursos não é o suficiente para 

montar uma equipe com profissionais destinados exclusivamente a um determinado 

                                                
24 É necessário que as empresas possuam lucro líquido real e não optem pelo Simples Nacional, o 
que impossibilita as iniciativas privadas de pequeno porte a incentivarem projetos culturais via leis de 
incentivo. 
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cargo, o que decorre em acúmulo de afazeres entre os membros, os quais precisam 

aprender determinadas funções devido à necessidade de se pôr em funcionamento 

o projeto. É importante lembrar que esses projetos devem possuir, dentro de seus 

orçamentos, desde atividades que não podem ser desenvolvidas pelos próprios 

artistas, salvo formação própria para o cargo (advogado, contador, etc.), como as 

demais atividades em que muitas vezes os artistas devem se desdobrar, como 

designer gráfico, produção executiva e administrativa, responsável por redes sociais, 

coordenação, etc. 

 Há de se considerar, entretanto, que somente as leis de incentivo, por mais 

visadas que sejam, não podem e não devem ser consideradas as únicas 

possibilidades para o florescimento cultural nas mais diversas localidades. A 

dependência de tal mecanismo é inclusive inviável, já que a maior parte da iniciativa 

privada não possui interesse em investir em comunidades em que não atua, ficando 

estes recursos reservados em maior porcentagem a centros de médio e grande 

porte, o que distancia cidades pequenas e distritos do acesso a uma variedade 

artística que não seja a cultura de massa.  

Porém, durante e após o primeiro período da criação do Ministério da Cultura, 

em 1985 (governo Sarney), foram destinados recursos pouco significativos voltados 

ao setor, o que se torna, na prática, uma vinculação de conselhos, autarquias e 

fundações relacionada à área da cultura, de forma a não manter a mesma 

importância que tinha junto ao Ministério da Educação e Cultura. O próprio Aloísio 

Magalhães havia declarado no ano de 198125 que a criação de um Ministério da 

Cultura “no momento seria prematuro pensar, [...] ele seria forçosamente um 

ministério fraco, não só do ponto de vista financeiro mas do próprio ponto de vista 

conceitual” (MAGALHÃES, 1981. p.148-149). Foi o que houve, conquistou-se, à 

época, um Ministério superficial, à margem de todos os outros, além de que acabou 

sendo desmanchado já no governo Collor, em 1990. Nesse meio tempo, em 1986, 

houve a criação da Lei Sarney, um prelúdio à criação da Lei Rouanet. Todavia, ao 

que parece, a criação dessa lei e do Ministério da Cultura contribuíram para a 

presença da cultura na Constituição Federal (Constituição Cidadã) de 1988, 

oferecendo certa visibilidade e impulso para o debate junto à Assembleia 

Constituinte em 1987, mesmo ano da criação da Lei Sarney e dois anos após a 

                                                
25 Ou seja, anteriormente à abertura democrática no Brasil. 
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criação do Ministério da Cultura. 

Esse cuidado com a Cultura também se deve à força da classe artística 

durante o período da Ditadura Militar (1964-1985), que teve uma parcela 

considerável de seus integrantes torturada, foragida ou procurada, por manterem 

oposição a barbáries acontecidas durante esse período histórico no Brasil. Ainda 

durante a ditadura, foi criada a Política Nacional de Cultura (PNC), visto que, em 

uma “tentativa de legitimidade e reconhecimento, os militares buscaram montar um 

discurso pautado em princípios democráticos e de liberdade, cuja função seria a de 

humanizar o próprio Regime Militar” (AZEVEDO, 2016, p. 21). 

Em meio ao confuso reinício democrático no Brasil, a cultura caminhava sem 

direção, sem políticas públicas definidas, mesmo com inserções consideráveis na 

Constituição Federal de 1988, em que o direito ao acesso cultural é assegurado pela 

lei suprema do Estado. Logo no início da Seção destinada à Cultura, a Constituição 

assegura: "Art. 215. 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." (BRASIL, 1988, p. 126) Em 

tese, isso fortificaria a democratização cultural, trazendo programas de formação de 

espectadores e de mediação junto aos mais diversos públicos. Mesmo assim, desde 

a promulgação dessa nova Constituição até o governo de Fernando Henrique 

Cardoso, deu-se espaço a uma visualização mais empresarial do que de direito, 

visto que durante essa administração (1995-2002): 

 

[...] o uso de Lei Rouanet foi consolidado. O governo federal investiu 

largamente no slogan "Cultura é um bom negócio"26. Foram oito anos de 

governo de inspiração neoliberal, trabalhando pela construção de um 
Estado mínimo e repassando para a iniciativa privada, através da Lei 
Rouanet, o poder de decisão sobre o financiamento e apoio da produção 
cultural do país. Foi com esse quadro, de um Ministério da Cultura voltado 
para a administração dos mecanismos da Lei de Incentivo, que o governo 
Lula se deparou. (CALABRE, 2014, p. 2) 

 

Desde a redemocratização, pode-se notar que as leis de incentivo são 

largamente vistas como único meio de comungar os trabalhos artísticos com 

recursos. Sendo assim, o senso comum que envolve as leis podem ter reflexo dessa 

                                                
26 Mesmo que o próprio Fernando Henrique Cardoso não se considerando neoliberal, algumas de 
suas diretrizes claramente vão nessa direção, entre elas a cultural e as grandes privatizações, em 
especial a da Vale, que interferiu diretamente em Ouro Preto e em Minas Gerais. Sobre o 
neoliberalismo no Brasil, sugere-se Filgueiras, 2006. 
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tentativa de agregar a cultura de um modo geral a uma mercadoria de consumo, 

que, por sua vez, deve ser subjugada pelas diretrizes de instâncias governamentais 

e empresariais.  

No começo do século XXI, durante os governos de Luiz Inácio Lula da Silva e 

Dilma Rousseff e junto a seus respectivos ministros da cultura, foram adotadas 

propostas que visavam a descentralização de recursos, pensando em uma 

distribuição artística e cultural. Entre outras ações, buscou-se assegurar a 

integração em rede de Pontos e Pontões de Cultura, o cartão do Vale Cultura e o 

fortalecimento de Fundos Estaduais da Cultura em comunhão a gestões dos estados 

da Federação, na tentativa de reverter uma política cultural que se encontrava: 

 

[...] polarizada por carências profundas e privilégios cristalizados, propor 
uma política cultural supõe decisões mais amplas, definição clara de 
prioridades, planejamento rigoroso dos recursos. [...] Numa perspectiva 
democrática, as prioridades são claras; trata-se de garantir direitos 
existentes, criar novos direitos e desmontar privilégios. (CHAUÍ, 2006, p.65) 

 

Quando Chauí, na citação acima, disserta a respeito de se criar novos direitos 

e desmontar privilégios, em suma, está se referindo à tentativa de se fazer valer um 

direito assegurado pela Constituição, no sentido de democratizar e valorizar a arte 

brasileira. Contudo, apesar de esforços e avanços nesses governos em relação à 

cultura, através principalmente de programas de descentralização e de 

mapeamentos da cultura, ela se encontra deslocada quando comparada aos demais 

setores de investimento, pois: 

 

[...] os caminhos traçados para o fortalecimento das indústrias evidenciam a 
existência de uma política industrial. Os meios adotados para a melhoria do 
ensino público caracterizam a determinação de uma política educacional, e 
assim por diante. A própria decisão por não estabelecer linhas de ação 
também releva a existência de uma política pública. Deixar determinado 
setor da sociedade ao sabor do acaso, sem nenhuma forma de priorização, 
talvez seja o melhor modo de mantê-lo inerte. Ao longo da história 
brasileira, a cultura quase sempre esteve nessa última condição. A omissão 
em relação à área marcou a atuação de sucessivos governos federais, 
estaduais e municipais, à exceção de alguns poucos que se propuseram a 
estabelecer determinadas políticas. [...] Intelectuais e dirigentes de órgãos 
públicos quase nunca conseguiam traduzir em ações concretas suas 
convicções e divagações filosóficas [...] talvez por simples despreparo para 
o desempenho de suas funções ou então por receio de assumirem, perante 
a opinião pública, que certo tipo de ação devesse ser priorizado em relação 
a outro. Os riscos políticos de uma opção explícita por determinado caminho 
acabavam pesando na decisão de "deixar correr o barco" e de tratar a 
gestão dos poucos recursos destinados à cultura de forma aleatória e 
eventual. (AVELAR, 2013, p. 96) 
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Observa-se que, de modo geral, conforme Avelar (2013), há certo despreparo 

em lidar primeiramente com a questão da máquina pública junto à questão cultural; 

em segundo lugar, com a diversidade cultural e artística que se circunscreve no seio 

de determinada localidade, seja esta de porte maior ou menor, com mais ou menos 

densidade geográfica. O suporte neoliberal do governo federal, iniciado no governo 

Collor (1990-1992), foi consolidado nos anos do governo FHC (1995-2002), o que se 

relaciona diretamente ao contexto de criação da Lei Rouanet, política que por vezes 

foi refletida por diversos estados e municípios27. Com o início do governo de Lula, 

até o governo Dilma (2003-2016)28, uma nova estruturação de políticas públicas 

mostrou-se necessária, fazendo surgir a criação de diferentes núcleos dentro do 

Ministério da Cultura, que até então tinha como principal objetivo o funcionamento 

da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Porém, já durante o governo Temer, em 2017 

e 2018, o Ministério começa a se estagnar, pois se estancaram funções, cargos e 

incentivos. A partir do ano de 2019, durante o governo Jair Bolsonaro, rebaixou-se o 

status de Ministério da Cultura para Secretaria Especial da Cultura, extinguindo-o, o 

que impede a consolidação de seu período de construção e fortificação em 

comparação a outros ministérios que compunham a estrutura governamental. 

Por outro lado, Magdalena Rodrigues, membra do Conselho Estadual de 

Cultural de Minas Gerais (CONSEC-MG), e do Sindicato dos Artistas e Técnicos em 

Espetáculos de Diversões do Estado de Minas Gerais (SATED-MG), pondera sobre 

a objetividade da própria classe artística quanto aos seus objetivos e metas perante 

as esferas do governo e enquanto reconhecimento como classe. Em palestra 

durante a inauguração da cooperativa InMinas, afirma: 

 

[...] A gente não se vê trabalhador, como cidadão, fazendo parte de um 
grupo que merece políticas claras, de apoio à nossa atividade profissional. 
Aí é preciso que a gente faça entendimento. [...] Acho que o próprio artista 
não entende própria importância. [...] Se a gente tiver clareza de objetivo, 
foco, procurar caminhos certos, a gente pode transformar Minas Gerais. De 
verdade, como cooperativa. Tem gente que entende cooperativa como um 
usurpamento de gente. Não é assim: pautas legais, organização, saber da 
legislação, é assim para se organizar, é preciso seguir regras, democracia 

                                                
27 A configuração das leis de incentivo estaduais à cultura, por exemplo, tem muitos aspectos 
idênticos com a lei federal de incentivo à cultura, tendo como principal variável o recurso do incentivo, 
já que as leis estaduais normalmente trabalham com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS), enquanto a lei federal trabalha com a dedução do Imposto de Renda. 
28 Sobre a nova estruturação e o funcionamento do Ministério da Cultura nos governos de Lula e 
Dilma, conferir Calabre, 2014. 
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não funciona sem regras. [...] O que temos de regra no nosso meio artístico 
e cultural? Os próprios artistas não cumprem as leis que foram esforço dos 
próprios artistas. Pode ter sido promulgado em uma época difícil, a gente 
sabe que foi29, mas conseguimos legislação, que nos torna trabalhadores, 
que confere o trabalho de arte com direitos e deveres. E temos que os 
direitos são muito mais visados que os deveres. (RODRIGUES, 2019) 

 

 Magdalena Rodrigues aponta a tendência dos artistas, de um modo geral, não 

enquadrarem a si mesmos como uma classe trabalhadora, a qual tem direitos e 

deveres com o Estado. Além disso, evidencia certa falta de união entre os artistas 

em deferirem e seguirem regras postas pela própria classe, visando uma 

organização para um crescimento múltiplo e multifacetado, seguindo e propondo 

esforços coletivos e individuais para os artistas. Tais possibilidades de atitudes e 

discernimentos quanto ao funcionamento da máquina pública junto aos 

trabalhadores da cultura podem possibilitar um contraponto à competição estimulada 

pelo capital que ocorre entre os próprios grupos artísticos. Trata-se de uma oposição 

à visão do artista isolado, não reconhecido pela sua genialidade, ou ainda daquele 

artista à espera de algum empresário que assista sua arte e consiga prontamente 

investimentos para o artista, devido ao seu maravilhamento para com o espetáculo. 

Essa posição romântica, adotada por parte da classe artística, sofre críticas até da 

reverenciada atriz Fernanda Montenegro, que aponta que desde João Caetano, em 

1830, o artista teve que se auto produzir para conseguir atingir seus objetivos e não 

ficar à mercê de terceiros ou de humores do mercado30. Montenegro afirma esta 

necessidade mesmo que tenha trabalhado – durante um curto período de tempo – 

no Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), que tinha Franco Zampari como mecenas. 

Porém, iniciou sua carreira profissional no Teatro Popular de Arte (TPA, 

posteriormente Teatro Maria Della Costa), o qual contava com Sandro Polônio como 

protagonista de uma luta por políticas públicas e por direitos do artista. Magdalena 

Rodrigues, ainda tratando da importância da inserção do artista em atividades “além 

palco”, aponta sobre o SATED-MG e o CONSEC-MG: 

 

 [...] Então isso tudo que eu estou falando tanto pertence ao SATED quanto 
ao CONSEC, ou de diversas cooperativas legalmente constituídas, os 
envolvimentos do povo. [...] A sociedade não sabe que pra ser artista tem 
que ser advogado, contador, entender de RH, de marketing, excel, ir atrás 
do povo que entende de gestão, agentes, fazer projeto. [...] Hoje em dia, se 
você não caçar seu rumo e fazer seu projeto, você não vai ser mais artista. 

                                                
 
30 Conferir Brandão (2002, 2009) e Maciel (2018). 
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Tá assim de gavião, entre os que são artistas e os que são oportunistas. E 
daí vem essa fama ruim da Lei Rouanet, que não deixa de ter razão porque 
a gente sabe que esse mal existe. [...] Dessa falta de planejamento nossa é 
que vem a má fama, que a pergunta que vem é sensacional: porque a 
cultura é preterida? Por quê não tem um investimento sério na cultura? [...] 
aumentou o número de pessoas vaidosas, aumentou o número de 
picaretas, aumentou o número de governos que não entendem o que está 
acontecendo dentro do CONSEC. Algumas pessoas tentando fazer, outras 
pessoas criticam e o negócio não vai pra frente. Por quê? Na base do 
coração, a gente não tem participação, viajamos nos fóruns técnicos, na 
assessoria, mas vai pouca gente. [...] E as coisas estão discutidas, tudo no 
Plano Estadual de Cultura. É lei, mas tendemos a sentir falta da classe 
artística na discussão. Daí chega no lugar e o pessoal fala “mas ninguém da 
apoio pra gente”, e eu pergunto “que apoio vocês se dão?”. [...] Temos que 
falar com propriedade o que nós vivemos, como qualquer trabalhador. 
(RODRIGUES, 2019) 

 

 Podemos observar, desse modo, um disparate entre o pretendido e o 

alcançado. Temos a classe artística, planejando alcançar voos cada vez maiores, 

mas com a possibilidade de alcançar metas e objetivos minados, em grande parte, 

pela forma isolada como se lançam, sem alianças com outros grupos, instituições 

públicas e privadas, ONG's, sejam internas (do mesmo município) ou externas. Além 

disso, alguns integrantes da classe têm um conhecimento superficial acerca do 

funcionamento da máquina pública no setor cultural, o que é agravado pela 

consequente ausência de cooperativas e demais coletivos que geralmente, quando 

acontecem, mantêm-se em amadorismo gerencial e funcional.  

Já os órgãos públicos, mesmo quando bem intencionados, tendem a divagar 

em criar esta ou aquela possibilidade na tentativa de englobar a maior parte dos 

fazeres artísticos, o que acaba sendo infrutífero, devido ao número de concorrentes 

pleiteando editais, locais de trabalho, salários e lugares de fala. Há também a 

disparidade da ausência de programa e conselho para a cultura em grande parte 

dos municípios, os quais, quando existem, muitas vezes são ignorados pela própria 

gestão31, além da burocracia para a criação e execução de programas e fundos e de 

certa “cultura de eventos” (FRATESCHI, 2006), em que uma administração isola, 

reduz a verba ou extingue o programa cultural criado pela gestão passada.  Essa 

crítica à “cultura de eventos” não se trata especificamente de ir contra eventos que 

atinjam grandes públicos fruidores em um curto espaço de tempo (como o Carnaval, 

o Rock in Rio ou os festivais de inverno), mas da opção da administração pública em 

priorizar projetos que em grande parte já são criados para oferecem visibilidade aos 

representantes da esfera governamental naquele momento como uma plataforma de 

                                                
31  Aqui também podem ser incluídas as esferas estadual e federal, em muitos casos. 
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popularidade. Em outras palavras, como uma manobra mais eleitoreira do que com 

um viés fortificador à cultura. Ou como definido por Teixeira Coelho, em seu 

Dicionário Crítico de Política Cultural: 

 

[...] conjunto de programas isolados – que não configuram um sistema, não 
se ligam necessariamente a programas anteriores nem lançam pontes 
necessárias para programas futuros – constituídos por eventos soltos uns 
em relação aos outros (COELHO, 1999, p. 300) 

 

 Se a “cultura de eventos” tem, como descrito por Teixeira Coelho, uma 

realização mais isolada sobre as políticas culturais, com poucas ligações entre suas 

atividades e com planejamentos de curto prazo, pode-se considerar que se trata 

também, geralmente de uma política de governo, que visa mais o benefício de uma 

carreira pública ou de um determinado partido do que o bem público, em 

contraponto a uma política de Estado32. 

Nos planejamentos das leis orçamentárias anuais (LOA)33·, em grande parte 

de suas representatividades municipais, estaduais e federativas, é comum deixar a 

cultura em última instância, reservando uma ínfima parte de seu orçamento para 

esta área, a qual em muitos dos casos recebe um valor abaixo do 1% do 

arrecadamento público. Novamente trazendo a Constituição Federal para a 

discussão, conforme o 6° inciso do Art. 216: “É facultado aos Estados e ao Distrito 

Federal vincular a fundo estadual de fomento à cultura até cinco décimos por cento 

de sua receita tributária líquida, para o financiamento de programas e projetos 

culturais" (BRASIL, 1988, p. 127), limite que jamais foi alcançado por um estado 

brasileiro ou pela Federação. Nas falas de Gilberto Gil, então Ministro da Cultura, em 

novembro de 2006: "Desde a sua criação, há 20 anos, o MinC34 tem ocupado os 

últimos lugares no ranking do orçamento do país, cambaleando com cerca de 0,6% 

dos recursos do Governo Federal, como ocorreu no ano de 2006" (GIL, 2006). 

                                                
32 Segundo AVELAR (2008), enquanto a política de Estado tem Caráter duradouro, continuidade, 
envolvimento do Poder Legislativo e caráter suprapartidário, a política de governo tem caráter 
efêmero, de descontinuidade, não-envolvimento com o Poder Legislativo e caráter partidário. 
33 É um princípio constitucional que as despesas e receitas que serão realizadas no ano seguinte 
sejam votadas e aprovadas até o final de cada ano. A Lei Orçamentária Anual é elaborada pelo poder 
Executivo, nas três esferas de governo. Também há o Plano Plurianual (PPA), que consiste no 
planejamento de quatro anos, e que deve ser feito no primeiro ano de mandato do representante 
eleito, perdurando até o primeiro ano do próximo representante. Este serve de base para a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO), projeto anual que deverá conter os princípios do Plano Plurianual e 
justificar os gastos com a Lei Orçamentária Anual. Estes processos ainda passam pelo Poder 
Legislativo, que o transforma em lei e "assegura" que não há irregularidades no processo. 
34Ministério da Cultura 
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Nesse mesmo discurso, por ocasião da divulgação do Sistema de Informações e 

Indicadores Culturais, Gilberto Gil pontua que, segundo os resultados destes 

indicadores, 

 

[...] as atividades culturais movimentaram uma receita líquida de R$ 156 
bilhões de reais e custos de R$ 114 bilhões o que indica uma participação 
do setor cultural de 6,5% dos custos totais e de 7,9% na receita líquida total. 
É também fundamental saber que a cultura corresponde ao quarto item de 
consumo das famílias brasileiras, superando os gastos com educação e 
abaixo apenas da habitação, alimentação e transporte. Certamente, essa 
movimentação econômica merece ser encarada como motivação para 
repensarmos nossas formas de investir. (GIL, 2006) 

 

 Os dados acima referem-se à totalidade de gastos e arrecadações entre 

fundos, prêmios, patrocínios diretos e leis de incentivo, incluindo os diversos setores 

culturais e de sua diversidade regional, financeira, estética e de abrangência de 

público35. Um estudo posterior, encomendado pelo próprio Ministério da Cultura em 

2018, relativo ao patrocínio indireto da (na época) Lei Rouanet36, demonstrou que "a 

cada R$ 1 investido por patrocinadores em 53.368 projetos culturais por meio da Lei 

em 27 anos, R$ 1,59 retornaram para a sociedade por meio da movimentação 

financeira de uma extensa cadeia produtiva" (CULTURA, 2018). Esse importante 

dado desmonta alguns sensos comuns a respeito da ineficiência das leis de 

incentivo, muitas vezes vistas como um “gasto” ao invés de um “investimento”, que 

dão origem um ciclo econômico gerador de emprego não só para a classe artística, 

mas para toda uma rede de serviços e produtos diretamente ou indiretamente 

ligados à classe artística, mesmo que ainda com alicerces neoliberais:  

 

Na esfera da construção e elaboração de novas políticas, a Secretaria de 
Políticas Culturais (SPC) iniciou um importante diálogo com os órgãos de 
pesquisa federais, em especial com o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) e o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea), 
no sentido de propor a produção e sistematização das informações sobre o 
campo da cultura. As informações deveriam permitir um conhecimento mais 
efetivo sobre a realidade e a potência do campo da cultura, base 
fundamental para um processo de elaboração de novas políticas. Também 
foi retomada a discussão sobre a importância da mensuração da 
contribuição da cultura na formação do produto interno bruto, como 

                                                
35 Não foram encontrados dados que demonstrem a diversificação de investimento por área cultural e 
qual a porcentagem destes investimentos é direcionada para realizações de ações artísticas de 
pequeno, médio ou grande porte. 
36 Em 2019, o governo de Jair Bolsonaro alterou a nomenclatura de “Lei Rouanet” para “Lei Federal 
de Incentivo à Cultura”, devido ao fomentado repúdio de seu eleitorado para com essa lei de 
incentivo. No entanto, modificações pouco consideráveis foram feitas, considerando o impacto que as 
mudanças no mecanismo da lei tiveram na organização cultural já pré-estabelecida.. 
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estratégia de fortalecimento político do próprio campo. Com essa finalidade, 
o MinC vem trabalhando, desde então, com o IBGE na direção da 
construção de uma Conta Satélite da Cultura. (CALABRE, 2014, p. 4) 

 

 Este e outros relatórios advindos das pesquisas resultantes entre o MinC e os 

outros institutos geralmente oferecem um sinal verde para os investimentos de 

cultura. Estes mesmos relatórios obtiveram tempos relativamente extensos para 

seus diagnósticos, pois foi necessário primeiramente o planejamento para a coleta e 

a organização desses dados, os quais tiveram início apenas a partir do primeiro 

governo Lula. Sendo assim, torna-se uma falácia o “gasto” com a cultura e a arte, e 

do orçamento ter que ser reduzido frente à importância de outros investimentos ditos 

como prioridades, como é comum acontecer em épocas de crise ou não. Dessa 

forma, a redução do investimento em arte pode ser entendida mais como uma 

estratégia política do que como uma contenção de gastos, já que inviabiliza a 

consolidação de projetos públicos de fomento e impede a fortificação de um setor 

econômico e a diversidade de atuação de uma classe constantemente vista como 

transgressora.  

 Geralmente, são apontados pelo próprio MinC retornos de superávit quanto 

ao investimento do governo em cultura, contradizendo o suposto “gasto” que grande 

parte dos governantes alegam ao reduzirem ou retirarem verbas de fomento à 

cultura. É necessário salientar que o retorno financeiro superavitário não deve ser 

primeira preocupação, mas sim o desenvolvimento social e cultural de seus 

cidadãos. Entretanto, é comum assistir a retrocessos na área, como o 

desmantelamento das políticas públicas, variando desde a escassez de fundos e 

prêmios, até nas tentativas de sucateamento das leis de incentivo, obrigando por 

vezes os conselhos municipais e estaduais a procurarem alternativas e aberturas de 

diálogo até então impensáveis. Em Minas Gerais, por todo o ano de 2019, por 

exemplo, ocorreu a Resolução n° 5232, de 17 de Janeiro de 2019, em que, 

retroativamente, estabeleceu-se que a partir de 31 de Dezembro de 2018 empresas 

de diversos setores não poderiam mais patrocinar projetos culturais via Lei de 

Incentivo Fiscal à Cultura, além de estabelecer uma data limite às demais empresas. 

Eis a maior parte desta Resolução: 

 

[...] considerando a necessidade de dar publicidade à data limite de eficácia 
do Incentivo Fiscal à Cultura - IFC -, RESOLVE: 
Art. 1º - A data limite de eficácia do Incentivo Fiscal à Cultura - IFC - a que 
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se refere o Capítulo V do Decreto nº 47.427, de 18 de junho de 2018, será: 
I - 31 de dezembro de 2032, para o estabelecimento do contribuinte 
incentivador com atividade principal de indústria ou agroindústria; 
II - 31 de dezembro de 2025, para o estabelecimento do contribuinte 
incentivador com atividade principal de importação e revenda da mercadoria 
por ele importada; 
III - 31 de dezembro de 2022, para o estabelecimento do contribuinte 
incentivador com atividade principal de comércio, desde que não 
enquadrado no inciso anterior, bem como com atividade principal de 
distribuição de energia elétrica; 
IV - 31 de dezembro de 2018, para o estabelecimento do contribuinte 
incentivador cuja atividade principal não se enquadre nos incisos anteriores. 
[...] Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019. (FAZENDA-MG, 
2019) 

 

 A Resolução acima foi revogada em 12 de Outubro de 2019, após intensas 

manifestações de conselheiros de cultura e de (poucos) artistas, que dialogaram 

com o governo através de demonstrações sobre questões monetárias e de impacto 

social, ou das insatisfações de instituições privadas, desgostosas pelo fim de sua 

consequente divulgação quase gratuita garantida por meio do trabalho artístico 

incentivado.  

Sendo assim, apesar de, no começo do século XXI, serem observados 

avanços na distribuição, descentralização e fomentação das políticas públicas a 

nível nacional, de um modo geral as escolhas advindas de uma gestão pública para 

a cultura, seja ela em qualquer das esferas, vão de acordo com o próprio 

pensamento gerencial e dos valores que a ele são atribuídos. Faz-se necessária, 

então, a criação de raízes férteis para a estruturação duradoura de projetos 

culturais, raízes fortes o bastante para não serem arrancadas por possíveis gestões 

em que a cultura, muito menos que uma prioridade, é vista como um incômodo a se 

lidar. Além da forma de atribuição gerencial à cultura que os governos instituem, é 

necessário avaliar de que forma os artistas atuam no contexto em que se incluem e 

como se veem dentro de determinada perspectiva do local de sua atuação. 

 

1.3 - O ramo artístico de Ouro Preto, segundo parte dos artistas locais 

 

Para que se possa, parcialmente, entender de que forma dá-se o 

funcionamento da arte em Ouro Preto e sobre qual perspectiva, mostrou-se 

necessária a elaboração de um questionário, respondido por artistas locais atuantes 

no município. Além das leis de incentivo e de demais mecanismos públicos advindos 
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de editais, outro suporte que pode fornecer recursos financeiros para atividades 

culturais é a própria prefeitura, a qual, dependendo da qualidade da gestão, pode ou 

não incentivar circulações artísticas locais. Houve, contudo, uma defasagem nesse 

tipo de investimento na década de 2010, tanto em Ouro Preto como em demais 

cidades de Minas Gerais, ocasionada principalmente pela queda do preço do 

minério de ferro, o que impactou diretamente a região. Outras soluções podem ser 

encontradas, mas é comum a questão da má gerência em diferentes aspectos da 

administração pública, não só nas instâncias municipais, como também nas 

estaduais e federais, as quais tornam as políticas públicas para a cultura flutuantes, 

pois variam de acordo com o direcionamento e importância que se confere à arte e 

cultura junto aos representantes governamentais. 

Devido ao fato de que o público que compõe os grandes eventos37 que 

normalmente acontecem na cidade serem, em sua maioria, sujeitos de fora da 

cidade (turistas) ou estudantes da Universidade Federal de Ouro Preto, é importante 

notar de que forma o mercado artístico da cidade movimenta-se em datas não 

atípicas para haver um entendimento a respeito de como se arranja a sustentação 

dele ao longo do ano. Como um alargamento do estudo sobre a atuação dos artistas 

na cidade, pode-se entender também, em partes, a aceitação da produção artística 

feita em Ouro Preto, tanto pelo público quanto pelas instituições públicas e privadas.  

Direcionarei, agora, o estudo para as perspectivas de parte dos artistas locais 

com base em formulários e entrevistas que nos foram concedidas e por meio das 

quais serão amparados dados e opiniões diversas e convergentes. Para restringir a 

gama de pessoas entrevistadas, foram adotados cinco critérios, os quais serão 

explicitados nos próximos parágrafos. Importante notar que para a adoção desses 

critérios foram observadas as particularidades da cidade e dos artistas residentes. 

 Um dos critérios utilizados para a seleção de entrevistados para a coleta de 

dados da pesquisa foi verificar se o sujeito trabalha profissionalmente há pelo menos 

dois anos com teatro ou música. Tal configuração, a de incluir prioritariamente 

apenas estas duas manifestações artísticas, deixando de lado as artes plástico-

visuais, cinematográficas, etc, pareceu adequada devido ao caráter efêmero que a 

música possui, o que a aproxima de foco principal de trabalho nesta dissertação, 

que é o teatro. Como a cidade de Ouro Preto possui uma demanda para shows 

                                                
37 Festival de Inverno – Fórum das Artes, Festival de Cinema de Ouro Preto (CineOP), Fórum das 
Letras, Tudo é Jazz, Carnaval, etc. 
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pagos e gratuitos, verificar a inserção dos artistas musicais ouro-pretanos desta arte 

torna-se relevante para a pesquisa, pelo fato de que grande parte dos artistas (como 

será observado) exerce mais de uma função dentro da arte. Assim, foi oferecida 

prioridade a músicos que também trabalham com teatro. O segundo critério foi o 

afinco com a promoção cultural e a participação notória no município, também a 

capacidade e força de divulgação física e virtual de seus eventos e a proposta 

inovadora dos empreendimentos38. Como terceiro critério, a diversificação estética, 

evitando selecionar mais de uma ou duas pessoas por instituição por uma questão 

de pluralidade e relevância da pesquisa.  

Já o quarto critério baseou-se na preocupação com a monetização e a 

continuidade do artista com seu trabalho artístico. Esse critério foi considerado de 

suma importância, pois a preocupação com a estabilidade financeira e artística do 

trabalho tende a forçar para uma ligação mais aprofundada quanto à produção 

cultural, o que geralmente leva a uma leitura gradualmente abrangente de contextos 

socioeconômicos, políticos e culturais e do funcionamento da máquina pública e 

privada. Os artistas com essa visão são essenciais, tanto para a estabilização das 

artes no município quanto para sua emancipação, seu sustento, sua organização. O 

quinto critério escolhido foi a facilidade de acesso e de resposta junto aos artistas. 

Essa foi uma condição de desempate entre grupos inseridos em uma mesma 

ramificação dentro da pluralidade estética na cidade, a fim de possibilitar as 

entrevistas em tempo hábil. 

 Atender a todos os cinco critérios foi predeterminação para que o artista se 

tornasse público alvo para esta pesquisa, a qual tinha como temas: a condição de 

artista na região, o envolvimento em processos de formação de público, a 

monetização da arte, a análise sobre os últimos anos, as perspectivas futuras dos 

entrevistados e o movimento artístico da cidade. Não foi utilizado um questionário, 

mas um formulário semi-estruturado, em que as perguntas pediam respostas 

discursivas39, para que o entrevistado pudesse discorrer do modo que considerasse 

mais apropriado, também possibilitando que fossem elaborados questionamentos 

mais aprofundados de acordo com a resposta de cada entrevistado. 

 Considero que, como metodologia de entrevista, foi utilizada principalmente a 

                                                
38Sobre empreendedorismo e teatro, confira o capítulo 3 desta dissertação. 
39 O formulário básico da pesquisa, com nove perguntas, se encontra no ANEXO 1. Caso se 
verificasse necessário, outras perguntas ou complementações seriam adicionadas. 
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pesquisa qualitativa, pois se tratam de entrevistas feitas com profundidade, em que 

cada sujeito é ouvido individualmente. Porém, foram utilizadas também metodologias 

de entrevista quantitativa como critérios para a seleção dos entrevistados com o 

objetivo de colher dados e opiniões apenas com artistas que exercem ativamente 

sua profissão. Ademais, as entrevistas foram realizadas com a maior parte desses 

artistas ativos no município, dentro de uma diversidade estética considerável.  

 Os formulários foram entregues via redes sociais ou por meio de entrevista, 

pessoalmente ou por telefone. Uma amostragem de 50 artistas foi pré-selecionada, 

dentre os quais foram excluídos três por não atenderem algum critério adotado pela 

pesquisa, e outros sete, que não responderam ao questionário após a terceira 

abordagem. Sendo assim, há uma amostragem de 40 artistas. 

Não serão informados, na pesquisa, os nomes e os dados particulares de 

nenhum participante. Em vez disso, os sujeitos estarão identificados apenas como 

Artista 1 (A1), Artista 2 (A2), Artista 3 (A3), (A4), (A5), etc. Será demonstrada a 

análise percentual e conjunta, verificada nos anseios, dificuldades e satisfações 

conferidas nas entrevistas, no intuito de preservar os entrevistados no anonimato. A 

partir daqui, apresentarei algumas respostas dos participantes, incluindo e 

integrando ao texto os dizeres opostos ou concomitantes, de maneira a procurar 

trazer uma análise dos dados como resultado dos cruzamentos entre as respostas. 

 Das 40 pessoas entrevistadas, 28 possuem como atividade principal os 

fazeres relacionados às artes cênicas, enquanto há um total de 12 profissionais que 

priorizam a música como seu principal ofício artístico. Todos os artistas 

entrevistados trabalham com mais de um empreendimento ou exercem mais de uma 

função dentro de seu grupo principal, normalmente acumulando o exercício da 

produção executivo-administrativa e/ou do exercício artístico de fato (dramaturgia, 

direção, composição, construção de aparatos cênicos, ou executa todas as 

atividades de forma individual ou em dupla, etc.). 
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 Gráfico 1 – Atuação artística dos entrevistados para a pesquisa 

 
 Fonte: O autor (2019) 

 

Mais da metade (52,5%) dos consultados participaram, nos últimos anos, 

simultaneamente, de exercícios com duas ou mais áreas artísticas. De 21 que 

responderam dessa maneira, 13 alegaram que, apesar de terem como prioridade o 

teatro, também trabalham com música, ou vice-versa. Outros 10 alegaram que 

exercem funções em outras áreas (cinema, poesia, dança, artes visuais, etc., além 

de música). Além disso, 55% dos entrevistados afirmam participar de mais de um 

grupo dentro da mesma área ou acumular diversas funções em um mesmo grupo; 

45% trabalham com produção, geralmente sendo de forma exclusiva para os grupos 

em que também atuam artisticamente. Também é de 45% a porcentagem de arte-

educadores e oficineiros que se mostraram atuantes na área. Os que citaram outros 

trabalhos que não se encaixam em uma classificação artística somaram 40%. 

 
   Gráfico 2 – Configuração de trabalhos dos entrevistados para a pesquisa 
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   Fonte: O autor (2019) 
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O número de entrevistados que se consideraram mais incluídos na cidade e 

na região por meio de suas atividades foi de 31 (77,5%), enquanto nove (22,5%) 

entrevistados acreditam que diminuíram ou mantiveram sua participação artística no 

munícipio. Interessante notar que a maioria dos que se manifestaram sobre a falta 

ou queda das oportunidades de crescimento são em sua maioria nascidos em Ouro 

Preto ou residentes há mais de 10 anos. Entre as queixas estão que “os eventos da 

cidade não valorizam o trabalho local e as empresas da região não investem mais” 

(A29), “não consigo inserir trabalhos em espaços de promoção cultural de espaço 

público” (A40), ou mesmo que “não houve grandes mudanças nos últimos cinco 

anos” (A19) 40. 

     

     Gráfico 3 - Percepção de auto inclusão dos artistas locais na cidade nos últimos cinco anos 

 
Fonte: O autor (2019) 

 

Entre os que se consideram mais inseridos na região no último quinquênio, 

houve destaques para “inserção nas principais festas da cidade e distritos, e, aos 

poucos, na região” (A7); “trabalhos para o festival de inverno e empresas” (A5); 

“passagem do amadorismo à prática devido à demanda” (A26); “ações individuais 

que permeiam o município” (A3); “conhecer pessoas que já trabalham na área, 

prestando serviços” (A6); “apresentações para que os outros nos conheçam, mesmo 

que sem incentivo nenhum” (A8); “trabalhos de produção de eventos” (A35); 

“trabalhos com diversos grupos, simultaneamente” (A38); “atividades junto a 

mineradoras da região” (A29); “trabalho aliado a temas da comunidade” (A4); 

“trabalho massivo na divulgação e na venda do produto artístico, gerando assim 

novas oportunidades” (A36) e “novos espaços de arte” (A33) 41. 

                                                
40 Fonte: entrevistas com artistas de Ouro Preto, arquivo pessoal do autor. 
41 Fonte: entrevistas com artistas de Ouro Preto, arquivo pessoal do autor. 
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Porém, mesmo que entre os entrevistados tenha-se obtido afirmações de uma 

maior inserção por parte dos artistas em um contexto municipal, ainda houve 

diversos apontamentos caracterizados como bloqueios de crescimento no município, 

dentre os quais se destacam apontamentos como: “valoriza-se muito mais os artistas 

vindos de outra cidade do que os atuantes nela” (A18); a “falta de apoio financeiro e 

perspectivas de parcerias” (A8); a “completa falta de espaço nos festivais que a 

cidade oferece” (A37); a “falta de conhecimento dos curadores dos festivais e da 

prefeitura sobre o que é feito na cidade” (A39); “resultados vindo de forma muito 

lenta (A26)”; ou que “a procura [na região] nunca foi suficiente para suprir minhas 

necessidades básicas mensais” (A27), com “retrocessos sociais e políticos, até 

mesmo em nível local” (A28)42. 

Quando foi perguntado aos entrevistados se há perspectiva de crescimento 

de trabalhos e demandas, seis (15%) pessoas foram diretas em uma resposta 

negativa sobre essa questão, como “não, nenhuma” (A27); “não vejo muitas 

perspectivas” (A29); “triste” (A1). A maior parte das respostas trouxe um tom de 

exaltação à esperança do artista e do resistir em tempos difíceis, mesmo que 

deixando claro que o futuro dos artistas na região não é visto com bons olhos, em 

parte porque o “investimento na área das artes sempre foi negligenciado, às vezes 

com mais ou menos intensidade” (A6) e “temos governos nas várias esferas que não 

investem na área artística” (A29)43. 

São muitas as opiniões que se encaixam em um direcionamento de união e 

coletividade que abre essa perspectiva de crescimento, enquanto a consolidação de 

parcerias, junto principalmente ao poderio público encontra-se nublada: “não há 

vislumbre de um crescimento individual, mas coletivo” (A3); “hoje vejo artistas tendo 

[que] se articular para que haja um espaço organizado de promoção dos trabalhos 

em Artes, mas por hora são só conversas, nada concreto” (A11); “nossa capacidade 

de sobrevivência vem junto com uma consciência criativa do mercado. Tenho visto 

muito potencial na economia criativa, no cooperativismo entre artistas e na produção 

dos nossos próprios eventos” (A6); “de acordo com as vontades e a organização do 

pessoal, é possível” (A16); “tem que se juntar e fazer a ‘coisa’ acontecer” (A15), 

“com o incentivo certo, vai melhorar com certeza” (A22), afinal “sempre haverá, 

enquanto existirem os resistentes, insistentes, aqueles que querem fazer acontecer. 

                                                
42Fonte: entrevistas com artistas de Ouro Preto, arquivo pessoal do autor. 
43Fonte: entrevistas com artistas de Ouro Preto, arquivo pessoal do autor. 
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Refiro-me tanto aos grupos, quanto aos produtores culturais, turismo, prefeituras e 

demais autarquias“ (A30) 44. 

Sobre a questão do movimento artístico em si na cidade, os dizeres foram 

que ele “tem potência com os artistas, mas com poucas oportunidades, obrigando os 

artistas a se manterem no amadorismo” (A3); com “muita gente trabalhando, mas 

pouca gente com oportunidade de alcançar o cenário municipal, mesmo havendo 

muitas pessoas com bastante potencial” (A2)45. 

Verifica-se que alguns dos entrevistados acreditam no potencial humano, não 

só estritamente artístico, dos colegas de trabalho: “Vejo um engajamento maior entre 

os artistas de teatro em Ouro Preto. Percebe-se que existe uma dificuldade em 

sobreviver de teatro na cidade e este incômodo propõe luta e construção de um 

panorama digno e fecundo” (A8). Outro entrevistado afirma: 

 

Vejo grupos se consolidando com pequenos repertórios, em diversas 
linguagens, comercializando seus trabalhos, vejo a pesquisa na área teatral 
se fortalecendo tanto no exercício cênico, mas também como em atividades 
de formação, oficinas e etc. Creio que muita coisa boa está acontecendo no 
cenário ouropretano. (A6) 

 

Cenário este “plural e crescente. Há muita resistência dos artistas, mesmo 

com a marginalização” (A20), que é, inclusive, “bem representada em relação às 

diversidades [artísticas]” (A21), com “muita gente boa atuando junto, com o objetivo 

de crescimento da área” (A22), sendo que “o movimento na área vem se 

fortalecendo nos últimos anos, possibilitando maiores diálogos entre as 'escolas' e 

promovendo eventos que possibilitem intercâmbios e trocas” (A33)46. 

Porém, para outros, o movimento encontra-se “muito refém de grandes 

empresários e também em uma luta para crescer independente, não tendo muitas 

vezes apoio dos próprios artistas que acabam depositando seus investimentos em 

produtos que já são consolidados” (A38), além de críticas como de que: 

 

[...] as ações das quais faço parte e os projetos que desenvolvo e 
desenvolvemos precisam de financiamento para acontecer e hoje em dia 
estamos tendo de recorrer a outros tipos, mais diretos, de financiamento 
dos projetos, como 'vakinhasonline'47 e outras ferramentas de financiamento 

                                                
44Fonte: entrevistas com artistas de Ouro Preto, arquivo pessoal do autor. 
45Fonte: entrevistas com artistas de Ouro Preto, arquivo pessoal do autor. 
46Fonte: entrevistas com artistas de Ouro Preto, arquivo pessoal do autor. 
47Meio de captar recursos através de pessoa física em plataforma online. 
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coletivo. (A10) 48 

 

Uma questão que se mostra presente é a dificuldade no manejo de produções 

via leis de incentivo, pois “falta uma estrutura dos grupos com respeito à parte de 

produção (que vem de uma defasagem do ensino formal), o que impede os grupos 

de atuarem através de leis” (A9), havendo um “despreparo que não ajuda a 

encontrar soluções. A produção artística não é incentivada, não tem curso, na 

faculdade não se fala disso, somos na maioria autodidatas49” (A7); “reforço a falta de 

formação no que se refere ao manejo do sistema público de leis de incentivo, por 

onde o direito da população a produtos culturais se torna mais acessível” (A9)50. 

Ainda sobre os espaços possíveis para uma futura evolução do mercado de 

arte na região, em um período de tempo de cinco a dez anos, dentre outras 

respostas: “percebo uma oportunidade de criar uma demanda teatral na cidade e, 

voltando o olhar para a comunidade, acredito que teremos, no futuro, mais apoio da 

mesma para consolidar projetos teatrais e integrar o mercado de trabalho da região” 

(A8). Ou ainda:  

 

É possível expandir mais, por isso continuei em Ouro Preto, continuando em 
tentativas, estabilizando o trabalho e o próprio nome artístico. Daqui a 5, 10 
anos, espero estar em uma Cia que seja reconhecida pelo trabalho, 
desenvolvendo trabalhos não só em Ouro Preto, mas na região, 
Congonhas, Barra Longa, Mariana, etc. e na capital. (A17) 51  

 

Outra ponderação feita foi de que  

 

[...] a região parece investir na cultura, acontecem muitos eventos culturais 
ao longo do ano, festivais, peças de teatro, oficinas artísticas, etc. 
Entretanto, muitas vezes o trabalho do artista é desvalorizado: atrasam nos 
pagamentos e, também, não há trabalho o ano todo, ainda existindo um 
calendário anual de eventos artístico-culturais, o que não mantém a grande 
quantidade de artistas em Ouro Preto empregados. (A23) 

 

Algumas vezes, as possibilidades aparecem como  

                                                
48Fonte: entrevistas com artistas de Ouro Preto, arquivo pessoal do autor. 
49 Aqui faço uma observação: apesar de comungar que há uma falha de formação neste sentido, não 
só nos cursos de graduação de arte da UFOP, mas na grande maioria dos cursos voltados à arte, há 
no currículo matérias sobre políticas públicas e sobre ética e legislação. Apesar da nota máxima ao 
curso de Artes Cênicas da UFOP, essas matérias podem não estar sendo bem desenvolvidas junto 
aos alunos (ou não específicas para a área), já que a crítica é constante quanto à produção artística, 
nos termos enquanto executiva, administrativa e de gerenciamento. 
50Fonte: entrevistas com artistas de Ouro Preto, arquivo pessoal do autor. 
51Fonte: entrevistas com artistas de Ouro Preto, arquivo pessoal do autor. 
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[...] muito restritas, pois a cidade se abre muito pouco pra eventos 
independentes que tem potência a crescer. Os eventos culturais tendem a 
seguir uma linha de eventos heteronormativa e mesmo quando tais eventos 
não são assim, precisam vir de fora para que ocorram e para que 
possivelmente os artistas locais possam trabalhar, isso caso essa produção 
exterior contrate agentes locais, o que nem sempre acontece. (A25) 

 

Outras vezes, “Apesar de ser uma cidade muito cultural, não há um grande 

fomento para as produções locais na minha área” (A19) ou “há um decréscimo de 

oportunidades, principalmente para artistas da região, um descaso de políticas 

públicas. Há um mercado que consome, mas de graça. O consumidor pagante 

prefere outro tipo de arte” (A15), “percebo que em Ouro Preto faltam iniciativas 

públicas culturais que abranjam as artes cênicas de maneira integrada à vida cultural 

da cidade” (A11), além de que  

 

pagamentos nesta área contam na maioria das vezes com baixo orçamento 
e atrasos constantes e longos. A falta de investimento federal na cultura e 
na educação também nos priva de espaços que já estavam consolidados e 
hoje lutam para sobreviver, como o circuito de festivais em Minas. Portanto, 
pensando no cenário atual, me preocupo com o que está por vir para os 
próximos dez anos do mercado cultural. (A6)52 

 

Alguns dos entrevistados estão “em um momento de instabilidade” (A14) e 

desejam “sair o mais rápido possível” (A9) do município de Ouro Preto por questões 

financeiras, vendo “dificuldade de se encontrar em qualquer perspectiva possível” 

(A35). Uma questão que parece colaborar para esse tom de desespero junto a um 

número considerável dos entrevistados é a “redoma de um círculo bem pequeno, 

que caso você não esteja nele, não consegue ter uma rentabilidade interessante” 

(A40), pois “as contratações em festivais e eventos da cidade são totalmente 

conchavados, por uma questão política e social que a maioria de nós, artistas 

atuantes, sabe qual é” (A34), o que “atrapalha e deixa a gente sensibilizado, 

sentindo-nos diminuídos, sem a rentabilidade e reconhecimento que sabemos que 

merecemos” (A15). Isso  

 

[...] acaba por não dar espaço para que novos artistas floreiem por aqui. Se 
você pegar o pessoal que mais apresenta nesses eventos que tem suporte 
financeiro de cinco, seis anos para trás, e olhar agora, não mudou quase 
nada, são sempre os mesmos e muitas vezes com o mesmo trabalho sendo 

                                                
52Fonte: entrevistas com artistas de Ouro Preto, arquivo pessoal do autor. 
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apresentado várias vezes por vários anos. (A38)53 

 

Portanto, 

  

não há uma resposta precisa. A região conta com muitos núcleos artísticos 
de diversos ramos, em diversos patamares (amador, profissional, 
semiprofissional), tanto de sua região de origem quanto de outras partes do 
Brasil e exterior. Além disso, temos a universidade federal que reúne todos 
os anos novos estudantes de música e artes cênicas, os quais também 
tentam se inserir. Minha sensação é de desgaste, mas ao mesmo tempo 
pluralidade. Embora haja alguma rivalidade ou dissabor por questões de 
‘puxação de tapete’, ou mesmo por apadrinhamentos sem nenhum critério 
justo, ou seja, de merecimento pelo trabalho e a qualificação deste, existe 
uma beleza em toda esta pluralidade que vai se renovando. Às vezes 
demora a renovar, mas, renova. Penso que é uma região rica, [...] com 
poucos [artistas] valorizados, divulgados e recompensados da forma devida. 
(A30)54 

 

O município conta com a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e com 

os cursos de Artes Cênicas e Música, que costumam ser um trampolim para o fazer 

artístico local, de onde “se espera que saiam novos grupos para compor a cidade” 

(A5), mas que ao mesmo tempo “não parecem ter grandes preocupações no que 

tange o alinhamento de um pensamento junto à comunidade” (A25), “com 

linguagens eruditas demais” (A22), as quais “por vezes mais distanciam um possível 

público do que aproximam, fazendo meio que uma ‘desformação’ de público” 

(A38)55. 

Outra crítica que se fez presente a respeito dos cursos dessa instituição, 

como já citado, é de que “não aprendemos a vender nossa arte durante nossa 

graduação” (A17). Porém, verifica-se que grande parte dos artistas que atua na 

cidade nas áreas de música e teatro fez um dos cursos da UFOP, totalizando, em 

nossa amostragem, 32 (80%) pessoas que se graduaram nesta universidade e 8 

(20%) pessoas que não cursaram faculdade de Artes ou fizeram cursos em outra 

localidade. Inclusive, os projetos de extensão parecem ser uma das portas de 

entrada para a atuação junto à comunidade, pois parte das  

 

[...] possibilidades de atuação estão inseridas com vínculo pela UFOP. Fora 
essa realidade, há coletivos que realizam eventos na cara e na coragem. 
Porém não há recursos e nem financiamentos. Não sei afirmar se há 

                                                
53Fonte: entrevistas com artistas de Ouro Preto, arquivo pessoal do autor. 
54Fonte: entrevistas com artistas de Ouro Preto, arquivo pessoal do autor. 
55Fonte: entrevistas com artistas de Ouro Preto, arquivo pessoal do autor. 
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perspectivas de melhoras. Há o corredor cultural56 nascendo na cidade, 
essa pode ser uma opção. (A20) 57 

 

Agora, adentrando a questão de interação dos artistas junto ao público e a 

conquista de espectadores para as atividades artísticas, verificou-se que houve nos 

últimos anos “um aumento do interesse de mecanismos que vão além da divulgação 

que perdurava antes”, de panfletos e cartazes espalhados pela cidade, “sem 

qualquer estudo e entendimento de caso” (A27). Mesmo assim, verifica-se que a 

maior parte das produções “não sabem com quem querem falar, acabam falando 

para um público bem seleto” (A38), geralmente “do próprio curso” (A8), em se 

tratando de produtos artísticos criados entre as paredes dos cursos da universidade 

ou selecionados pelos festivais na cidade58. 

Como afirmado por nossos colegas de trabalho, opinião com a qual comungo, 

o mercado local, atualmente, encontra-se restrito, com poucas possibilidades que, 

quando existem, acontecem de maneira sazonal. Obviamente, é possível fazer 

apresentações em vários locais alternativos da cidade, mas a questão da 

monetização do trabalho não torna essa opção atraente, a não ser que haja um 

segundo interesse, qual seja formação de público, reconhecimento, 

ensaios/testes/estreias de shows/espetáculo, filmagem. O recebimento justo pelo 

trabalho artístico é primordial para que se mantenha uma continuidade de exercício 

no ramo, concretizando uma instauração de artistas na cidade, obtendo uma 

continuidade de lucro mensal, a qual conceda condições para que o artista possa 

ter, ao menos, uma qualidade mínima de vida. 

Para perguntar aos artistas sobre a monetização de seus trabalhos, foi 

elaborada uma questão de múltipla escolha para que não houvesse embaraçamento 

ou dificuldade de resposta. As opções eram (A) até R$400, (B) de R$401 a R$800, 

(C) de R$801 até R$2000, (D) de R$2001 a R$3000 e (E) R$3001 ou mais. A 

pergunta referia-se ao valor mensal e individual líquido, exclusivamente com 

trabalhos relacionados à arte.  

Dos 40 entrevistados, 10 (25%) responderam a letra A como sendo sua 

realidade atualmente, 12 (30%) selecionaram B como a alternativa correta, sete 

(17,5%) escolheram a letra C. Na faixa D encontraram-se quatro (10%); já a opção E 

                                                
56Evento cultural recente na cidade de Ouro Preto. Ver Anexo II. 
57Fonte: entrevistas com artistas de Ouro Preto, arquivo pessoal do autor. 
58Fonte: entrevistas com artistas de Ouro Preto, arquivo pessoal do autor. 
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foi assinalada por três (7,5%) artistas. O número de pessoas que não quiseram 

informar seu rendimento foi de quatro (10%). Importante notar que esses 

rendimentos são dados referentes ao trabalho artístico dos entrevistados, 

exclusivamente. No Gráfico 2 - Configuração de trabalhos dos entrevistados para a 

pesquisa, foi demonstrado que 40% dos sujeitos trabalham também em atividades 

não relacionadas à arte. Sendo assim, mesmo que o trabalho artístico seja 

considerado como prioridade por esses entrevistados, é possível que em alguns 

casos o trabalho não artístico desenvolvido por estes configure um melhor retorno 

financeiro, mesmo que em fazeres sem conhecimento especializado. 

 

Gráfico 4 – Monetização do trabalho dos artistas locais de Ouro Preto 

 
Fonte: O autor (2019) 

 

Quando foram indagados sobre de que forma captam esses rendimentos, as 

respostas foram bem diversas. Serão listadas as que foram citadas em no mínimo 

5% dos casos: contratações esporádicas (festivais, prefeituras, etc.) – 95%; 

chapéu/ingresso – 40%; bares e festas (infantis ou adultas) – 37,5%; oficinas/aulas – 

25%; leis de incentivo (estadual, federal, etc.) – 12,5%; premiações (FUNARTE, 

Fundo Estadual, etc.) – 7,5%. Foram citados também: teatro empresa, bolsas e 

produtos agregados ao fazer artístico, com 5% cada. Outros 5% preferiram não 

responder a essa parte da pesquisa. 
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Gráfico 5 - Forma de monetização dos artistas locais de Ouro Preto 

            Fonte: O autor (2019) 
 

Analisando esses dados, pode-se perceber que mais da metade dos 

entrevistados declaram receber menos de um salário mínimo59 (opções A e B do 

questionário, que juntos somam 55%), o que claramente obriga esses sujeitos a 

viverem uma vida sem muito gastos ou comungarem sua atividade artística com 

outras atividades não ligadas diretamente ao universo artístico. Os sujeitos que 

alcançam angariar premiações com seus trabalhos e/ou patrocínios via lei de 

incentivo, geralmente possuem uma renda mensal maior do que o restante, porém 

costumam trabalhar em diversos projetos e atividades paralelas. 

Entre os profissionais que não trabalham diretamente com leis de incentivo, 

há os que exercem atividades relacionadas ao ingresso/chapéu, os quais tendem a 

ficar na categoria A de renda mensal; as relacionadas a festas e bares, entre A e B; 

os que trabalham com arte/educação flutuam entre B e C; contratações esporádicas 

estão presentes em todas as faixas de renda mensal60; os sujeitos que operam 

outras atividades além da arte geralmente tem um ganho entre A e B com suas 

funções artísticas. Lembrando, mais uma vez, que todos os artistas trabalham com 

mais de uma atividade, seja exercendo diversas funções dentro de um mesmo 
                                                
59Na data em que foi escrita essa dissertação, o salário mínimo estava estabelecido em R$ 998,00. 
60Devido ao caráter sazonal de contratações, é possível que parte dos entrevistados não leve em 
conta possíveis picos anuais de arrecadação. Mesmo assim, ter como base menos de um salário 
mínimo como renda mensal “garantida”, ainda se torna, igualmente, preocupante. Afinal, as 
entrevistas e entregas de questionário foram feitas com grande parte dos artistas mais engajados do 
município de Ouro Preto. 
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grupo, ou paralelamente a outros artistas, com outras linguagens artísticas ou 

mesmo escolhem profissões paralelas que não tenham relação direta com a arte. 

É possível identificar, em grande parte das entrevistas, pelas respostas 

anteriormente citadas, dificuldades na inserção em leis de incentivo e na 

criação/participação das políticas públicas e de instituições privadas de maneira 

geral. Essa defasagem vem acontecendo, tanto com artistas locais que não 

participaram dos cursos da universidade quanto com os atuantes na cidade e 

graduados nos últimos anos pela UFOP. 

Os questionamentos a respeito das rendas mensais revelaram uma 

baixíssima valorização da arte, principalmente quando a monetização dá-se de 

forma direta, ou seja, quando o ingresso é pago pelo público ou por um evento, 

como shows em bares ou apresentações em festas particulares. 

Os artistas locais de teatro indagam principalmente acerca da dificuldade de 

se cobrar ingresso e a pouca quantia arrecadada em "chapéu", relacionando a certa 

ausência de interesse do público e à dificuldade de divulgar os eventos de forma 

eficiente. Duas pessoas alegam que por geralmente se ter uma oferta de 

espetáculos gratuitos, mesmo que sazonais, há uma cultura criada de “achar que 

não se cobra pra assistir espetáculo, tem que ser de graça, essa mentalidade vem 

até de quem fez o curso aqui” (A6) e, “mesmo se tratando de apresentações 

gratuitas, nem todos acessam, sobretudo as pessoas de Ouro Preto” (A38)61. Tais 

apontamentos indicam que existe um ruído iminente entre o fazer artístico e o 

público da cidade e que são necessários atos e atividades de formação de público. 

Quando indagados sobre se já atuaram em algum processo de formação de 

público, 83% dos entrevistados responderam de forma positiva, enquanto apenas 

17% consideraram que jamais atuaram dessa maneira. Aqui, convém adentrar um 

aspecto: as maneiras como se entende formação de público são muito diversas do 

ponto de vista dos artistas. Foi comum, para uma atividade similar, um sujeito 

responder positivamente e o outro negativamente sobre se atuaram com vistas a 

uma formação de público, como é o caso das execuções de apresentações, em que 

houve as principais discrepâncias. De minha parte, concordo com a opinião de 

Desgranges (2006), para quem as apresentações abertas ou fechadas, pagas ou 

gratuitas, na rua ou no palco, com música ou com teatro, são atos de formação de 

                                                
61Fonte: entrevistas com artistas de Ouro Preto, arquivo pessoal do autor. 
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público, desde que haja um pensamento que viabilize um acesso físico e linguístico 

à determinada arte. 

As atividades caracterizadas como formação de público foram bem diversas. 

Algumas davam-se por meio de iniciativas individuais e/ou coletivas, como o grupo 

Medéias, o programa Para Gostar de Teatro, a organização Circo da Gente, o 

projeto Palco Aberto62. Além disso, fomentações para uma determinada estética 

dentro da arte através de apresentações constantes, as mediações teatrais nas 

escolas para o próprio espetáculo em circulação, a criação de espaços e diálogos 

considerados à margem da sociedade vigente, as músicas autorais em shows. 

Outras atividades consideradas pelos entrevistados como formadoras de 

público foram experimentadas por eles antes de sua inserção profissional na 

cidade63, através de projetos de extensão da UFOP, como o grupo Mambembe, o 

MediaUFOP e o Arte Itinerante, além de bolsas de iniciação científica64 com o tema 

Mediação Teatral ou temas afins. Não houve nenhum entrevistado que afirmou ter 

participado por algum órgão público municipal, de forma direta, para um 

encaminhamento neste sentido. 

As aulas de Arte, em geral, sejam elas em instituições de ensino formal ou 

não formal, além de cursos e oficinas, principalmente em comunidades periféricas, 

são sugeridas pelos entrevistados como atos de formação de público. A 

preocupação com bairros e distritos não centrais e com a identificação de 

apresentação nesses locais como um ato de formação de público deve-se ao fato de 

os próprios eventos teatrais de Ouro Preto serem mais centralizados, resultando em 

um distanciamento físico e de linguagem ao teatro, de forma proporcional à distância 

de determinado bairro ao centro.  

Uma alternativa que apareceu por algumas vezes (17,5%) foi o uso das redes 

sociais e de outros mecanismos virtuais como uma alternativa para a diminuição da 

distância entre público e artista, sendo que parte dos entrevistados que ofereceu 

essa resposta alega estar nos primeiros passos para uma efetiva mobilização, 

enquanto outros já angariam um público virtual no momento. 

                                                
62No subcapítulo Outras Formas de Formação de Público, será analisada cada proposta citada de 
formação de público teatral, de forma breve. 
63 Ou seja, entre os entrevistados que fizeram o curso de graduação na Universidade Federal de Ouro 
Preto. 
64O ex-professor do curso de Artes Cênicas da Universidade Federal de Ouro Preto, Davi de Oliveira 
Pinto, teve uma atuação preponderante neste sentido, coordenando estudos e orientando diversos 
graduandos e pós-graduando para os estudos de mediação teatral, como uma alternativa para a 
formação de público no município de Ouro Preto. 
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Com isso, observa-se que a formação de público é um pilar necessário para a 

vida artística da cidade, e que se fazem necessárias ações nesse sentido, pois: 

 

Torna-se relevante, assim, que um projeto de formação de espectadores 
compreenda atividades que despertem nos participantes o gosto pelo teatro, 
o desejo do gosto estético, a vontade de conquistar o prazer da autonomia 
interpretativa em sua relação com o espetáculo. E, para que isso aconteça, 
pode ser conveniente instaurar um processo pedagógico que possibilite aos 
espectadores em formação a apropriação da linguagem teatral. Um 
processo em que a fome de teatro seja despertada pelo próprio prazer da 
experiência. (DESGRANGES, 2006, p. 159) 

  

Segundo o autor, a ânsia pela arte teatral não se trata apenas de uma oferta 

local, embora necessária. A vontade de sujeitos e coletivos pelo prazer de fruir, 

incentivada por projetos de formação de espectadores, pode estimular o gosto pelas 

artes, uma fome que não vem do desejo de degustar algo ainda não saboreado. É 

um fator despertado pela autonomia interpretativa, pela não independência cognitiva 

e sensorial, pela curiosidade estética. A seguir, será feita uma breve 

contextualização sobre a mediação teatral e de que formas ela já se realizou no 

município de Ouro Preto. 

 

1.4 - Animação e Mediação Teatral em Ouro Preto 

  

A partir dos primeiros anos do século XX, com o surgimento de novas formas 

de arte e entretenimento, como o cinema e, posteriormente, a televisão, há um 

esvaziamento das salas e demais espaços representativos, tanto dos profissionais 

que se deslocavam do teatro para essas novas áreas65 quanto do público dos 

espetáculos66, o que acaba por trazer questionamentos a respeito do acesso e da 

democratização dos espetáculos teatrais. Os teatros esvaziam-se, pois além dos 

avanços da tecnologia, existia a ”carência de textos que despertem interesse na 

plateia, à ‘virulência’ com que a crítica tem tratado os espetáculos, além da ausência 

de campanhas de formação de plateia e de uma lei de incentivo às artes cênicas” 

(DESGRANGES, 2003, p. 21). 

                                                
65 Quanto aos profissionais de teatro brasileiros, durante o período de popularização da televisão e do 
cinema nos meados do século XX, os profissionais se dividiam em diferentes funções, principalmente 
no eixo Rio-São Paulo, sendo os atores e atrizes vindos de grupos como Teatro Brasileiro de 
Comédia, Teatro Maria Della Costa (ou Teatro Popular de Arte), Teatro dos Sete, entre outros. Sobre 
este recorte histórico, veja BRANDÃO (2002, 2019) e MARTINELLI (2002). 
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Na Europa, surgem os primeiros exemplos de novos pensamentos para a 

formação de público. A partir da criação do Ministério da Cultura francês por Malraux 

em 1959, surge uma “formulação e uma sólida reflexão em torno de conceitos como 

democratização cultural e seus desdobramentos, como a mediação, a ação cultural 

e artística e a animação” (PUPO, 2015, p. 333), buscando a democratização cultural 

que se propõe a “diminuir a distância entre as obras e seus destinatários” (PUPO, 

2010, p. 270). 

Esse conceito rapidamente se espalhou para os países vizinhos, pois 

segundo Desgranges, 

 

O conceito de animação teatral (animationthéâtrale) nasce na França, país 
que tem papel preponderante nessas experiências realizadas visando à 
formação de crianças e jovens espectadores. As práticas de animação 
teatral foram também aplicadas em outros países europeus, tais como: 
Bélgica, especialmente, além de Itália, Espanha, Portugal, entre outros. No 
Brasil, nos anos de 1970 e início de 1980, alguns grupos de teatro 
realizaram, de maneira esporádica, prática de animação nas escolas 
(DESGRANGES, 2003, p. 49). 

 

A maioria das atividades propostas com o título de animação teatral foi 

elaborada com práticas em espaço escolar, exatamente por ser localidade onde há 

grande concentração de crianças e jovens. Estas “foram, sem dúvida, atividades de 

dinamização da formação de espectadores” (PEREIRA, E., 2018, p. 21), porém 

também foi utilizada a “amplitude de abertura para outros lugares, não 

necessariamente o espaço escolar, [... sendo que as] atividades artístico-culturais 

implementadas no período mencionado, abrangeram geograficamente os diversos 

espaços de uma cidade” (idem, ibidem). Sobre tal funcionamento de atividades de 

animação teatral em outras localidades, Desgranges fornece alguns exemplos, 

como: 

 

[...] a apresentação de espetáculos teatrais nas ruas, metrôs, praças, bares 
e outros lugares pouco habituais; a proposta de oficinas de teatro em 
escolas e universidades; a promoção de festivais de arte; a criação e 
difusão de bibliotecas ambulantes; as projeções cinematográficas em 
praças públicas de pequenas cidades ou em bairros de periferia; entre 
tantas outras. (DESGRANGES, 2003, p. 45) 

 

 Em termos de animação teatral, são duas as formas que foram definidas por 

Roger Deldime, sendo uma a animação teatral autônoma e outra a animação teatral 

periférica. No livro Pedagogia do Espectador, Desgranges descreve ambas: 
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Animações teatrais autônomas, que não estavam vinculadas a um 
espetáculo teatral, estruturavam-se como oficinas independentes e estavam 
fundamentadas na aplicação de jogos e exercícios que proporcionavam a 
ampliação do domínio da linguagem teatral pelos participantes. Algumas 
dessas oficinas propiciavam aos alunos a apreensão de diferentes técnicas, 
como teatro de sombras, teatro de bonecos, confecção e utilização de 
máscaras, entre outras [...] [e as] Animações teatrais periféricas [...] se 
estruturavam tanto com base em atividades que forneciam informações 
complementares a respeito do espetáculo que seria visto pelos 
participantes, quanto pela aplicação de exercícios que, explorando a 
linguagem teatral, se destinavam a capacitar o espectador iniciante a uma 
leitura mais aguda da encenação. (DESGRANGES, 2003, p. 49-50) 

 

 Essa concepção, apresentada acima, que visa a tornar mais abrangente a 

experiência do encontro teatral com o espectador iniciante, encontra resistências 

ainda hoje, como assegura Ana Pereira: 

 

Muitas vezes, durante a pesquisa, fui questionada em encontros 
acadêmicos por colegas da área das Artes Cênicas sobre o porquê da 
mediação teatral, ou seja, se é mesmo necessário planejar e executar 
práticas que formem espectadores (as). No entanto, a argumentação 
desses (as) colegas indicava que compreendiam o processo mediador 
enquanto equivalente ao processo de ensino-aprendizagem que se dá na 
maioria das escolas. Em outras palavras, o (a) mediador (a) poderia ser 
comparado ao professor que sabe diante dos alunos que não sabem. O 
mediador, portanto, ensinaria o jeito "certo" de interpretar uma cena ou 
espetáculo teatral, perdendo totalmente a sua autonomia de leitura. 
(PEREIRA, A., 2018, p.21) 

 

 Assim, verifica-se que é provável que colegas de profissão interpretem que 

essa interação entre mediador e espectador pode se tornar um inimigo do fruir. É 

como se o ato de mediação teatral viesse a “estragar a surpresa do espetáculo", ou 

"direcionar o olhar do espectador", ou "entregar de mão beijada”67 alguns aspectos 

da cena que não possuem apenas um único sentido possível dentro do espetáculo. 

Porém, desde quando surgiram as primeiras atividades neste sentido, na França e 

na Bélgica, essas ações já encontravam opositores: 

 

[...] por entenderem que, ao revelar previamente elementos da peça, os 
exercícios de animação corriam o risco de romper a “magia” da encenação, 
diminuindo o envolvimento dos espectadores. Além disso, argumentavam 
que as atividades aplicadas antes do espetáculo poderiam influenciar e 
condicionar de maneira definitiva a leitura dos alunos, impedindo-os de 
realizar uma interpretação livre da obra. (DESGRANGES, 2003, p. 51) 

 

                                                
67 Estes termos foram oralizados por profissionais do teatro, sendo comumente ouvidos por 
pesquisadores do tema, o que identifica um pré-conceito sobre a mediação teatral. 
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 Pode-se entender, de acordo com Desgranges (2003) e Ana Pereira (2018), 

que certa oposição quanto à questão do intermédio teatral perdura até o momento. 

Contemporaneamente, tanto Rômulo Avelar (2013) quanto a pesquisadora Isaura 

Botelho (2007) destacam que as tentativas de diálogo que foram propostas com 

base em políticas que tiveram origem na França dos anos 1960 e 197068 partem do 

pressuposto “de que existe [a ideia nesta política de origem francesa de] uma cultura 

erudita, clássica e legitimada que tem que ser difundida, em detrimento às práticas 

consideradas menores” (AVELAR, 2013, p. 169). Além disso, “não alteraram o 

quadro de desigualdade de acesso da população à produção cultural legitimada. [...] 

Privilegiam aqueles que já são consumidores destas práticas, e que, em função dos 

subsídios [...] passam a ir mais ao teatro” (BOTELHO, 2007 apud AVELAR 2013). 

No entanto, esses autores estão se referindo às relações unilaterais das produções 

artísticas com seus espectadores, o que não está de acordo com o perfil das obras 

de Desgranges, mesmo que este aponte as animações teatrais francesas como a 

raiz de onde vem o pensamento do seu livro Pedagogia do Espectador (2006). 

Uma visão similar também é colocada em pauta por Jacques Rancière, em 

seu livro O Espectador Emancipado (2012), dessa vez aproximando não o mediador, 

mas outras funções exercidas no próprio fazer artístico que podem frustrar o 

espectador em seu fruir, fazendo uso de uma lógica dialética entre o "certo" e o 

"errado" na experiência do público com o teatro. O mediador teatral realiza, como o 

próprio nome sugere, um intermédio. Pode ser visto como um facilitador, um agitador 

cultural especializado, que aproxima aquilo que se estranha por não conhecer. É a 

terceira margem do rio, aquele território que ambos desconhecem, mas que 

esbarram em sua travessia. “É essa terceira coisa de que nenhum deles é 

proprietário, cujo sentido nenhum deles possui, que se mantém entre eles, afastando 

qualquer transmissão fiel, qualquer identidade entre causa e efeito” (RANCIÈRE, 

2012, p. 19).  

Mesmo que Desgranges (2002) tenha apontado como mediação teatral 

qualquer ação que aproxime o sujeito a uma experiência com a arte, posteriormente 

o autor separa o conceito de formação de público da formação de espectadores, 

sendo que o primeiro “foca prioritariamente a ampliação do acesso físico, facilitando a ida e 

aumentando o interesse pela frequentação ao teatro (DESGRANGES, 2006, p. 157), enquanto 

                                                
68 Na qual estão incluídas as mediações teatrais apresentadas nessa dissertação, tanto as minhas 
como de meus colegas. 
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o segundo cuida da “intimidade desse encontro, estreitando laços afetivos, afinando a sintonia, 

mediando a relação dialógica entre espectador e obra de arte” (idem, ibidem). Esse é um 

exemplo da tessitura de processo sobre o qual Pupo (2011) se debruça: a formação de público 

(ou de espectadores) é um intenso work in progress, altamente mutável ao longo dos anos. 

Isso porque a sociedade em si encontra-se em um movimentado acelerado de mudanças desde 

a Revolução Industrial, o que reflete em hábitos culturais e sociais dos integrantes de uma 

determinada comunidade. Pode-se considerar aqui que as atividades que serão discutidas 

nesta dissertação variam entre as que têm como finalidade a formação de espectadores, que se 

apoia principalmente na questão da relação do espectador com a obra de arte, e atividades que 

estão mais próximas dos  objetivos da formação de público, nas quais serão identificados 

possíveis motes para a aproximação e facilitação para com o acesso físico ao teatro. 

 Já apresentado, ainda que brevemente, o conceito de mediação teatral,  

proponho trazer à discussão ações que foram executadas nos últimos anos na 

região, dentre as quais os trabalhos de Ana Amaral Nunes Pereira e Emerson 

Fernandes Pereira, que exerceram mediações teatrais no programa Escola para 

Jovens e Adultos (EJA), em Ouro Preto e para alunos do curso de Pedagogia da 

UFOP, respectivamente. 

 Ana Pereira compreende seu trabalho com os estudantes da EJA como um 

“espectador nos trilhos da emancipação” (PEREIRA, A., 2018) e une à sua prática 

docente ideias de autores como Bertolt Brecht, Augusto Boal e Paulo Freire. 

Segundo a autora, a prática docente com Boal é um grande suporte para estes 

trilhos, pois: 

 

Boal refere-se ao processo de identificação do (a) espectador (a) com os 
personagens e os temas abordados em cena. O reconhecimento pode 
ocorrer no que tange diversos aspectos abordados do espetáculo. O (a) 
espectador (a) pode ser levado ao prazer da apreciação, mas também a 
questionar e inspirar-se para modificar a sua realidade. Neste aspecto, há 
uma identificação com o teatro político proposto por Brecht. A plateia não 
está meramente como um apêndice do ato teatral, mas como coletivo de 
indivíduos capazes de produzir um pensamento crítico a partir deste 
contato. (PEREIRA, A., 2018, p. 39) 
 

 Em sua dissertação, a autora apresenta atividades propostas na escola que 

possuíam um caráter não apenas de formação teatral como espectador, mas de 

emancipação política e social, através de práticas relacionadas ao teatro, com 

discussões, fruições teatrais, ensaios. O debate sobre a vida cotidiana dos 
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envolvidos e de suas dificuldades parece primordial para que este estágio fosse 

alcançado. Em suas considerações finais, ela pontua:  

 

O teatro pode ser capaz de fazer pensar, questionar, duvidar e refletir sobre 
a realidade. Pode partir de um processo de identificação ou não, mas ele 
pode potencializar a formação de sujeitos mais conscientes, possibilitando a 
transformação da sua visão sobre a sua realidade. O teatro pode levar os 
indivíduos a questionarem a ordem injusta do sistema e desejar de alguma 
forma modificá-lo. E foi este teatro que quis trazer para o trabalho com os 
(as) estudantes da EJA. (PEREIRA, A., 2018, p. 139). 

 

 Emerson Pereira, por outro lado, parte de mais um pressuposto bem 

interessante, embasado pela obra de Desgranges (2002). Como as atividades de 

mediação teatral dão-se, em sua maioria, nas escolas, para que se torne mais 

abrangente o contato junto ao teatro ou para que não haja dependência de um 

artista para fazer o intermédio entre o teatro e os alunos, os professores (no caso, os 

pedagogos) poderiam ser eleitos como excelentes parceiros para essas atividades 

de formação de público. Para isso, porém, é necessário que os docentes em 

questão tenham proximidade e gosto por essa arte, o que nem sempre acontece. 

Tal afirmação é provada diante dos formulários com questionamentos que o 

autor entregou aos seus alunos, em que vários dos pedagogos em formação 

responderam que jamais foram ao teatro, ou que se lembram de atividades como 

“ceninhas” ou “teatrinho” que foram feitas durante a época de seu ensino básico: 

 

Por outro lado, não vejo muita saída para a formação de espectadores na 
realidade brasileira se não tivermos estreitamente envolvidos com as 
escolas de ensino básico, uma vez que temos uma grande parte de 
espectadores para os quais talvez seja a única instituição que os faça terem 
acesso ao teatro ou experimentar na prática atividades do fazer teatral. 
(PEREIRA, E., 2018, p. 48). 

 

 Além de suas atividades com a fruição teatral69 e suas mediações anteriores e 

posteriores, o autor dá uma atenção especial a outros projetos pelo país que tiveram 

grande reconhecimento: 

 

Dois pontos principais que destaco nos estudos realizados nesta pesquisa, 
sendo o primeiro, a relevância das reflexões de incluir os professores nos 
processos de mediação teatral, sendo esses investigados como possíveis 

                                                
69Tanto Ana Pereira quanto Emerson Pereira tiveram como espetáculo a ser mediado a peça “A 
Assessorista”, do grupo Duo Daia. Davi de Oliveira Pinto, orientador de ambos, é diretor e ator do 
grupo e se prontificou a exercer a atividade de apresentação in loco nas escolas e no departamento 
de Pedagogia da UFOP. 
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mediadores ou quiçá os primeiros nas relações com seus estudantes no ver 
e fazer teatro. Podemos constatar as relações de semelhanças entre os 
dois projetos brasileiros mencionados durante a escrita, o Projeto Formação 
de Público e o Projeto Cuida Bem de Mim: os dois convergem à figura do 
professor como um agente mediador importante nas relações dos 
estudantes com a obra teatral, assim, as atividades de mediação teatral 
para esses professores eram direcionadas em forma de cursos de formação 
continuada e atividades específicas. (PEREIRA, E., 2018, p. 118). 

 

 Interessante notar o cuidado que o projeto supracitado tem na formação de 

professores espectadores do teatro, desenvolvendo aspectos circunscritos por 

Desgranges (2002). Em geral, não há uma presença fortemente artística, ainda mais 

especificamente teatral, destinada a pedagogos e demais profissionais da educação 

em formação. Emerson Pereira (2018), inclusive, oferece dados dos sujeitos que 

participaram das mediações/espetáculos, em que se confere que a maior parcela da 

amostra dos profissionais em formação naquele momento pontuou que jamais teve 

contato com o teatro. Ou teve apenas em um momento específico até então, sendo 

que em muitas das vezes esse contato deu-se por meio do ambiente escolar, de 

forma passageira. 

 É preciso analisar de forma crítica, portanto, a atuação das escolas em 

relação à arte. Sabe-se que é praticamente impossível, na atualidade, a qualificação 

artística básica descrita na Lei de Diretrizes e Bases e na Base Nacional Comum 

Curricular, já que um dos grandes problemas existentes é a questão orçamentária. 

Esta, por vezes impossibilita desde reformas estruturais e de materiais básicos para 

o bom funcionamento das escolas públicas (ou mesmo particulares) em geral até a 

contratação cada vez mais esporádica de profissionais para atender demandas que 

incluam e fortifiquem a relação do aluno e do professor com as variedades artísticas 

dentro do universo escolar. 

 Frequentemente são citados dois principais projetos, dentre outros, que hoje 

se tem como base para o estudo de formação de público e mediações teatrais no 

âmbito escolar, os quais alcançaram públicos de grande porte, com qualidade e 

diversificação de ações: os projetos Cuida Bem de Mim70 e Formação de Público71. 

Porém, neles também pode-se verificar que o término ou a redução dos 

investimentos das três esferas do poder executivo em relação à educação e cultura 

podem minar a continuidade de uma ação de médio ou longo prazo, o que acaba por 

                                                
70Confira OLIVEIRA, 2009 
71Confira DESGRANGES, 2017 
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tornar tais ações flutuantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 – FORMAÇÃO DE PÚBLICO E DIÁLOGOS COM A COMUNIDADE 
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OUROPRETANA NO ÂMBITO ESCOLAR 

 

 Nos próximos capítulos, abordarei diferentes atividades, das quais fui 

proponente ou participante, e que tiveram ou ainda têm o intuito de uma formação 

de público local. Para uma melhor visualização dessas ações, desenvolvidas entre 

2014 e 2020, separei os estudos de caso sobre formação de público em dois 

capítulos, sendo que neste segundo capítulo é explorado o contexto escolar, 

enquanto no terceiro capítulo serão disponibilizados estudos de caso de formação 

de público junto à comunidade ouropretana fora do âmbito escolar. 

 Explorarei, aqui principalmente as atividades propostas durante o período em 

que fui contemplado com uma bolsa BATII (Bolsa de Assistência Técnica) da 

FAPEMIG72, para desenvolver o projeto Mediação Teatral e Escola Pública: 

perspectivas metodológicas junto ao professor Davi de Oliveira Pinto e às alunas da 

graduação de Artes Cênicas da UFOP por ele orientadas, Giulia Oliva e Isabela 

Balbi73. 

 Trabalhamos juntos em sete escolas74, sendo que em duas optamos por uma 

abordagem de modo de visitas únicas e em cinco a escolha deu-se por métodos de 

visitas continuadas. Essa nomenclatura aqui foi adotada ao invés da dualidade 

qualitativo/quantitativo, para especificar melhor quais foram os procedimentos e 

atividades desenvolvidos e o prazo com que estávamos trabalhando nessas 

instituições, já que as propostas de mediações teatrais, neste capítulo, são voltadas 

à ampliação da abrangência da fruição do espetáculo mediado em questão.  

Por isso, pode-se considerar que as mediações são, por excelência, 

qualitativas, pois independentemente da quantidade de sujeitos com que se busca 

dialogar e do tempo disponível para essa prática, ainda procura-se, em suas 

atividades, compartilhar ferramentas para que a fruição de determinada obra pelo 

espectador dê-se de forma aprofundada em questões cognitivas, sinestésicas e 

racionais. O entendimento da mediação cultural como mais eficiente por ocasião de 

sua duração temporal e do prolongamento do contato com o espectador pode ser 

perigoso, por mais que seja verdadeiro em grande parte das ocasiões. Porém, a 

                                                
72Trata-se de uma bolsa para indivíduos já graduados na área, mas que não possuem vínculo 
empregatício naquele momento. 
73 Chamarei estas pessoas que fizeram parte das experiências no âmbito escolar de “equipe”. 
74 Anteriormente à minha entrada na equipe, atividades em outras três escolas já haviam sido 
realizadas. 
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questão do maior contato com os potenciais espectadores em questão pode facilitar 

a construção de afeto, bem como de um processo em que o gosto por teatro 

germine ao longo do tempo. 

 

2.1 - Apresentação dos contextos escolares 

 

 Listarei aqui as escolas que participaram das atividades propostas, ou seja, 

que participaram tanto das apresentações como das mediações teatrais. O objetivo 

da tabela abaixo é facilitar a observação quanto às particularidades de participação 

de cada escola. Sendo assim, separei as escolas em diversos agrupamentos, a fim 

de construir um quadro que contribuísse para uma síntese do entendimento de cada 

ambiente de ensino, ainda que módico pela complexidade de cada contexto escolar, 

mas suficiente para um primeiro momento, para que sejam aprofundadas tais 

questões conforme se avançam as descrições e análises das atividades. 

 A seguir, são mostrados os seguintes fatores: se a escola é municipal, 

estadual ou particular; qual o ano escolar dos alunos que participaram das 

atividades propostas naquela instituição de ensino; se o ambiente em questão 

encontra-se mais próximo ao centro ou mais próximo às comunidades periféricas da 

cidade de Ouro Preto; e se trabalhamos junto a essas escolas de uma forma de 

visitas únicas ou de visitas continuadas. 

 

Tabela 3 – Visão geral das escolas em que foram realizadas atividades do projeto Mediação Teatral e  
Escola Pública: Perspectivas Metodológicas 
ESCOLA Municipal Estadual Particular Ano Escolar 

Participantes 

Centro Bairro Visitas 

únicas 

Visitas 

continuadas 

A  X  2° e 3° X   X 

B  X  1° a 4° X   X 
C X   1° a 4°  X X X 

D  X  1° a 5°  X X X 
E   X Pré-escola a 4° X   X 

F X   1° a 5°  X  X 

G X   1° a 4°  X  X 
Fonte: O autor (2020) 

 

 Analisando a tabela, é possível conferir que a maioria de nossas atividades 

deu-se entre o 1° e o 4° ano, com algumas atividades alcançando até o 5° ano. Na 

única atividade em uma escola não pública, também foi possível a inclusão da pré-

escola. Tal faixa de idade foi contemplada devido ao caráter mais flexível dos 
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primeiros anos escolares, já que se configuram com apenas um profissional da 

educação por turma. Assim, como nossa equipe de trabalho também necessitava de 

uma rotina e de datas previamente estabelecidas para o seu bom funcionamento, a 

opção pelos anos iniciais evitaria que nossas atividades tomassem um tempo 

irrecuperável de determinado professor, gerando um ruído dentro de determinado 

ambiente escolar, já que nos anos finais do ensino fundamental os professores 

circulam com horários fixos pelas salas.  

 Outro fator preponderante para a escolha dessa faixa etária foi a linguagem 

do pequeno espetáculo (A Casa de Atram), que havia sido escolhido para as 

mediações teatrais e apresentações. Em uma singela cena visual e musical, 

 

Atram é uma boa cozinheira, mas os dois filhos, Ellebasi e Nalsyah, não 
parecem gostar muito da comida que ela faz. Eis que surge o gato 
Malaspina, muito esperto, sempre a sonhar, e se torna amigo de Atram, 
provando com muito gosto o bolo que ela preparou. E agora? O que será 
que vai acontecer? (REGENTHAL, 2016, p.3) 

 

 Esse curto espetáculo foi elaborado durante uma disciplina do curso de Artes 

Cênicas da UFOP, chamada Laboratório de Criação Cênica, no ano de 2015. Trata-

se de uma criação coletiva e com perspectiva já declarada de alcançar as escolas 

ouropretanas por meio do trabalho com materiais simples e de fácil transporte, além 

de uma linguagem acessível e dinâmica. 

 

Foto 1 – Cenário A Casa de Atram (2017) 

 
Foto: Íris Zanetti 

 Na foto acima, pode-se verificar que o cenário tem poucos elementos a serem 

transportados, como apenas uma escada retrátil, novelos de lã, folhas de papel, giz 
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de cera, caixas cenográficas, tecidos, barbantes e fita. Além disso, pegávamos 

emprestadas a cadeira e a mesa, de acordo com o local que a obra era 

apresentada. Essa facilidade no transporte do material cenográfico auxiliou-nos a 

fazer diversas apresentações, por reduzir os gastos com transporte e pela agilidade 

para montagem e desmontagem. 

 Voltando à tabela de contextos escolares, percebe-se que houve uma 

distribuição entre as escolas centrais e as escolas periféricas, mesmo que de forma 

não tão igualitária, já que a proporção de escolas em bairros distantes do centro é 

muito maior do que as escolas localizadas no centro da cidade. Porém, a localização 

mais ao centro encaixava-se na logística do projeto, visto que a equipe propunha 

levar os estudantes ao teatro, ao invés de apresentar na própria escola. Pelo fato de 

ambos os teatros públicos estarem localizados nas áreas mais centrais de Ouro 

Preto, a visita a esses locais visava a completar a "excursão" dos alunos. Mesmo 

que, no decorrer do projeto, não tenha havido a possibilidade de conhecer a parte 

técnica dos teatros (camarins, mesa de som, iluminação, etc.) junto aos discentes, a 

locomoção ao teatro acentua-se como fundamental para a fomentação do fruir 

teatral, como destaca Ingrid Koudela, em seu artigo A Ida ao Teatro, quando afirma 

que 

 

[...] os espaços culturais na cidade são ilhas de liberdade diante da 
ocupação da fantasia pela mídia e a sociedade de consumo. Ir à exposições 
e espetáculos de teatro e música é ensinar à criança e ao jovem que, além 
das áreas verdes, há espaços na cidade que merecem ser visitados. 
(KOUDELA, 2010, p. 3) 

 

 Apesar de não estarmos próximo aos teatros oficiais quando trabalhamos 

com as escolas distantes do centro, encontramos alternativas de locais em que eram 

exercidas atividades culturais para que os alunos pudessem conhecer espaços que 

“merecessem ser visitados”, de preferência próximos à instituição escolar. 

Entretanto, não foi encontrado um centro cultural ou um ambiente em que pudesse 

ser executada a maior parte das atividades de visita única. Ou ainda não havíamos 

cogitado tal possibilidade, pois estávamos focados em conseguir transporte junto à 

prefeitura, o que jamais aconteceu. 

O último dado da tabela demonstra o desenvolvimento de qual estrutura de 

mediação teatral foi utilizado, se quantitativa ou qualitativa. Nas escolas em que foi 

adotada uma estrutura quantitativa, o conteúdo programático deu-se de duas 



71 
 

  

maneiras. Em escolas em que tivemos pouca possibilidade de contato, trabalhamos 

apenas com a mediação anterior ao espetáculo, sendo a apresentação da cena A 

Casa de Atram exatamente posterior ao exercício da mediação teatral.  Nas escolas 

em que trabalhamos em uma estrutura de visita continuada, pudemos ter mais 

contato por uma questão de proximidade física da instituição escolar às residências 

da equipe mediadora, realizamos o processo de mediação teatral desenvolvido em 

três partes e dividido em três semanas. Isso ocorreu da seguinte forma: na própria 

escola, uma semana antes da apresentação da cena, trabalhamos com a mediação 

anterior ao espetáculo; na semana subsequente apresentamos a cena teatral; e na 

última semana, a equipe voltou à escola para realizar a mediação posterior ao 

espetáculo. Já nas escolas em que foi adotada uma estrutura qualitativa, houve 

oficinas de longa duração, as quais envolveram temática local e, ainda, a mediação 

teatral de uma caixa de teatro em miniatura (lambe-lambe).  

 Com os contextos e modos de trabalho adotados brevemente explicitados, 

posso agora tratar sobre as atividades de mediações teatrais anteriores e 

posteriores ao espetáculo, bem como de que forma sucederam às apresentações 

em si, e se houve uma correspondência de interesse junto aos alunos dessas 

escolas. Em nenhum dos casos levantados nesta dissertação (e em especial nas 

atividades quantitativas), houve uma práxis linear nas atividades. Escolhemo-las de 

acordo com o tempo que tivemos disponível em cada mediação teatral, levando em 

conta o estado de espírito dos estudantes e o retorno que eles nos ofereciam, 

modificando a mediação de acordo com a resposta dos interlocutores. Caso fosse 

verificado que não havia, por parte dos discentes, prazer ou vontade em 

determinado exercício, eram apresentadas variações ou mudanças na atividade. Ou 

ainda, o tempo da mediação teatral era encurtado, para que não acontecesse o 

efeito reverso do principal objetivo das atividades, que era a ampliação da 

abrangência do experimentar o fruir teatral, alcançando uma curiosidade 

epistemológica75 junto aos alunos para com essa arte. 

 

 

 

2.2 - Mediações teatrais de visitas únicas no âmbito escolar – A Casa de Atram 

                                                
75 Termo utilizado de acordo com as obras de Paulo Freire (1980,1996). 
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 Começarei pelas atividades de visitas únicas, as quais foram desenvolvidas 

em todas as escolas anteriormente citadas. Deve-se atentar para o fato de que a 

totalidade obteve a mediação anterior e a maioria também obteve a mediação 

posterior ao espetáculo. Em alguns casos, o espetáculo foi apresentado em teatro, 

outras vezes em centros culturais próximos às escolas e outras vezes, por não haver 

outra possibilidade, as apresentações ocorreram dentro da própria escola. 

 
Foto 2 – Mediação teatral realizada na Casa da Ópera (2017) 

 
Foto: Íris Zanetti 

 

 Estão na foto acima, como espectadores, estudantes oriundos das primeiras 

duas escolas descritas na Tabela 3 (A e B), que assistiram juntos ao espetáculo A 

Casa de Atram, apresentado na Casa da Ópera (centro de Ouro Preto). 

Anteriormente à fruição da cena teatral, esses alunos tiveram uma pequena 

mediação, na qual foi feita a proposta de apresentar o próprio edifício teatral, 

expondo acerca de sua importância histórica. Todavia, percebi que isso pode não ter 

contribuído para uma ressonância empática em um primeiro momento. Acredito que 

a falta de interesse possa estar relacionada, pelo menos em parte, à falta de 

pertencimento desses estudantes em relação ao edifício, mesmo as duas escolas 

estando localizadas na área central da cidade. Dando sequência à mediação, 

apresentamos aos espectadores alguns temas do espetáculo através da música de 
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introdução, que possui assimilação fácil por sua melodia e letra, facilitando para que 

os alunos cantem juntos e interajam com a canção. Apresentamos os seguintes 

versos: “O que é que tem na casa? / Quem mora na casa? / O que que a casa é? / 

É... é... é... (repete)”76. 

 Após a internalização dessa canção e com os alunos já muito à vontade, foi 

lançada a pergunta: “o que é que tem na casa?”. Houve certo estranhamento, pois a 

princípio a maioria deles não entendeu que "podiam responder" e até as professoras 

que acompanhavam os alunos mostraram-se um pouco tensas por não saberem se 

o aluno poderia ou não intervir. Com uma simples inversão da pergunta, os 

discentes sentiram-se mais à vontade: "na casa tem o quê?". Assim que o estímulo 

passou a ser entendido e dialogado, foram coletadas algumas respostas e, em 

seguida, questionou-se “quem mora na casa?” e, em seguida, “o que que a casa 

é?”. Essa parte da dinâmica foi realizada tendo em vista: 

 

[...] a própria estrutura da canção, a qual primeiramente coloca em 
evidência a parte material e/ou geral incluída em uma casa (“o que que tem 
na casa?”), o que pode incluir tanto objetos, ou mesmo a resposta 
“pessoas”. Em seguida a questão é a respeito da parte animada, viva, de 
uma casa (“quem mora na casa?”). Depois, a parte que pode ser tanto 
material como imaterial, dependendo da subjetividade de quem responde 
(“o que que a casa é?”), sendo que muitos alunos respondem “lar” ou 
“moradia”, outros “tijolo”, “telhado”. (REGENTHAL, 2018, p. 5) 

 

 Essa interlocução, de acordo com nossa ótica enquanto equipe mediadora, 

contribuiu para o adentramento do espectador ao tema teatral, de maneira que 

floresceu a curiosidade para o que estava por vir a partir da resposta subjetiva dos 

próprios alunos em relação aos questionamentos feitos através de uma forma lúdico-

musical. Consoante Pupo (2017, p. 10), “[...] assim sendo, cabe ao espectador ligar 

o que sabe ao que ainda não sabe, ou, em outras palavras, formular traduções 

daquilo que a representação assistida [ou que está por vir] suscitou nele”. Essas 

“formulações de traduções” podem ser descritas como pontos de intersecção entre o 

universo da obra e o universo do espectador, que podem abrir o caminho de um 

espectador em potencial para a fruição de tal obra. Assim, esse sujeito não 

adentrará mais um espaço totalmente desconhecido, mas poderá ficar relativamente 

mais seguro – mesmo que inconscientemente – por possuir uma vivência prévia que 

lhe auxiliará no decorrer de uma nova experiência. O conceito de “traduções” estará 

                                                
76 Essa é a música que marca o início e o fim da cena A Casa de Atram. 
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presente em grande parte das atividades desenvolvidas pela equipe, o que poderá 

ser visto no decorrer desta dissertação. 

 Delinearei, agora, aspectos que considero mais notáveis, os quais podem ter 

contribuído ou não para que a mediação teatral tornasse mais abrangente o prazer 

da fruição e a questão da leitura do espetáculo por parte dos espectadores77 nessa 

primeira experiência de mediação anterior ao espetáculo. O primeiro aspecto é a 

visita à Casa da Ópera, que apesar de ser um patrimônio histórico nacional, é 

relativamente pouco conhecida pelos habitantes da cidade. Embora a equipe não 

tenha tido a possibilidade de conhecer a parte técnica do teatro junto aos alunos 

(camarins, mesa de som, iluminação, etc.), a ida ao teatro é fundamental para a 

fomentação do fruir teatral, como destaca Ingrid Koudela, quando além de dissertar 

sobre a importância dessa locomoção junto ao público escolar, destaca o 

comportamento dos alunos em si: 

 

Salas de aula reunidas para assistir a um espetáculo de teatro constituem 
uma situação diferente do ritual social de plateias pagantes que frequentam 
os teatros nos finais de semana. O aquecimento antes da ida ao teatro com 
o grupo é importante! Qual a diferença entre ligar um botão ou sentar ao 
computador e ir a um espetáculo de teatro onde encontramos pessoas “ao 
vivo e em cores” que se apresentam diante de uma plateia? Qual o 
comportamento desejado? [...] A plateia de jovens que vai pela primeira vez 
ao teatro é espontânea, mas algumas atitudes básicas de cidadania podem 
e devem ser trabalhadas com seu grupo. Perceber que a plateia de teatro 
acontece no aqui/agora e que o respeito aos atores e ao patrimônio da sala 
de espetáculos deve ser respeitada é premissa básica para o sucesso da 
ida ao teatro. (KOUDELA, 2010, pp. 9-10) 

 

 No nosso caso, no dia da visita, o “aquecimento” não foi feito ainda na escola, 

mas no próprio espaço teatral, diferentemente de outras ocasiões que foram 

descritas, em que a mediação teatral anterior ao espetáculo pode substituir a palavra 

“aquecimento”. A dinâmica escolhida para ser desenvolvida, apesar de se configurar 

como única atividade programada, provocou uma reação de proximidade com os 

espectadores ao universo teatral, pois ofereceu-lhes alicerces que aproximaram seu 

cotidiano a uma linguagem que por muitos dos presentes ainda era desconhecida, 

que é a cena teatral. 

 No entanto, a equipe identificou ruídos de comunicação (conversas paralelas, 

chamadas em demasia dos professores aos alunos) durante a mediação teatral e 

durante a própria apresentação, o que considero ter ocorrido devido ao fato de a 

                                                
77 Termo utilizado de acordo com a obra de Flávio Desgranges (2006). 
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mediação ter sido realizada para um amplo público de uma só vez. Desse modo, 

isso acabou por aumentar a dispersão no decorrer da atividade e tornou menos 

íntima e mais explicativa a mediação, principalmente em sua introdução e 

finalização. A pouca vontade de participação ou comodismo de uma parcela dos 

professores e demais profissionais das instituições escolares pareceu-me um 

aspecto preocupante, não só nesta jornada da apresentação da cena A Casa de 

Atram na Casa da Ópera como também em grande parte das atividades em que nos 

propusemos a trabalhar. Analisando pela ótica da citação de Koudela, segundo a 

qual a ida ao teatro contempla jovens que muitas vezes estão fazendo esse tipo de 

visita pela primeira vez e devem respeitar o espaço cultural e os atores envolvidos, 

pude verificar que essa etiqueta não foi exatamente cumprida. Contudo, essas 

normas não só não foram atendidas pelos jovens, como principalmente pelos 

professores e diretores das escolas em questão, que em sua ânsia de manter o 

controle da turma, ou de simplesmente de ter uma folga durante sua exaustiva 

rotina, acabam por vezes atrapalhando mais a experiência estética e a fruição do 

que auxiliando o evento teatral. 

 Por vezes, além do desinteresse em acompanhar a atividade de maneira 

assídua, alguns outros profissionais da instituição escolar tentavam, de modo 

demasiado, chamar a atenção de seu aluno para a atividade, ou então fazer com 

que os discentes se calassem. Todavia, o faziam em atitudes que – infelizmente – 

lembram o cotidiano escolar dentro dessas instituições. Apesar de acreditar que os 

docentes foram movidos pela melhor das intenções, no sentido de auxiliar o 

mediador a fazer seu trabalho, esses profissionais acabam por retalhar a mediação, 

deixando os discentes pouco à vontade para a interação, emitindo mais ruído que o 

próprio aluno. Acredito que o professor pode ser o maior elo que o mediador tem 

para fazer seu trabalho em sala de aula (ou em outras localidades, como o próprio 

teatro, no nosso caso), então, é importante que se ergam estratégias para que o 

docente participe, em maior ou menor grau, da atividade. Mas de que forma? 

Segundo Flávio Desgranges: 

 

[...] um professor que não se interessa por teatro não consegue despertar 
tal interesse. Contudo, definitivamente, professores não se tornam 
apaixonados por teatro por meio de convencimento [...]. Como afirmava 
Walter Benjamin, “convencer é infrutífero”. É preciso educar, formar os 
formadores, propiciar experiência para se criar gosto por essa experiência, 
propor processos apaixonantes para formar apaixonados. (DESGRANGES, 
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2003, p. 68) 

 

 Entretanto, apesar de entender que uma melhor conduta poderia ter sido 

tomada pelos professores, é importante ponderar que é injusto cobrar em demasia 

dos profissionais da educação pública quanto às atividades relacionadas ao teatro. 

Trata-se de um problema estrutural, em que além de uma possível formação 

ultrapassada ao longo do tempo (magistério/normal), encontram-se professores com 

um piso salarial subvalorizado, turmas com mais de trinta alunos, ou jornadas de 

trabalho desgastantes que chegam a envolver até três turnos escolares para que se 

obtenha uma renda satisfatória ao final do mês78. De acordo com Desgranges 

(2003), pode-se afirmar que seria infrutífero convencer os professores, ainda mais 

em um curto espaço de tempo antes da mediação, de que aquela atividade é 

importante para os alunos e que eles podem dar continuidade àquela experiência na 

sala de aula ou pedir para que ajudem a explicar o conceito de mediação, bem como 

auxiliem os alunos a participarem das atividades. Seria necessário pensar em uma 

mediação teatral para os professores, ou seja, “formar os formadores”. A proposta 

que Emerson Pereira descreve em sua dissertação79, da inclusão do teatro na 

própria formação do professor no período de graduação, poderia ser adotada tanto 

por universidades públicas quanto por faculdades particulares. Tais propostas 

podem ser desenvolvidas por meio de projetos de extensão ou através da criação de 

matérias próprias para o entrecruzamento da Pedagogia com as Artes Cênicas ou, 

ainda melhor, com as artes em geral. Outras propostas podem ser pensadas e 

lançadas, como cursos voltados aos professores como um efeito multiplicador, ou 

como maior aliado na formação de um determinado público escolar. Um método 

interessante é o descrito por Desgranges (2008) no projeto Formação de Público, 

em que os professores participavam de oficinas de teatro e também dos 

espetáculos. 

 Após a apresentação da cena teatral na Casa da Ópera, também foi feito o 

mesmo trabalho de mediação anterior ao espetáculo na escola F, com a diferença 

de que os alunos assistiram-no em sua própria escola por não ter sido encontrada 

uma instituição artístico-cultural no bairro. Nessa ocasião, percebi a tendência ao 

não aprofundamento da experiência que os encontros na escola têm, conforme 

                                                
78 Tais informações foram obtidas em relatos informais de diversos professores da rede pública de 
ensino de Ouro Preto. 
79 Confira capítulo 1.4 – Animação e Mediação Teatral em Ouro Preto. 
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citado por Koudela (2001), no que diz respeito à importância da ida ao teatro, ao 

invés dos encontros na própria escola. Citando Bertolt Brecht, (apud Koudela, 2001, 

p. 6) "A arte necessita de conhecimento. E a observação da arte só poderá levar a 

um prazer verdadeiro se houver uma arte da observação", e essa observação 

acentua-se ao nos depararmos com uma nova realidade, em um novo local, 

adentrando o desconhecido ou, nas palavras de Jorge Larrosa: 

 

A experiência é um movimento de ida e volta. Um movimento de ida porque 
a experiência supõe um movimento de exteriorização, de saída de mim 
mesmo, de saída para fora, um movimento que vai ao encontro com isso 
que passa, ao encontro do acontecimento. E um movimento de volta porque 
a experiência supõe que o acontecimento afeta a mim, que produz efeitos 
em mim, no que eu sou, no que eu penso, no que eu sinto, no que eu quero 
etc. (LARROSA, 2011, pp. 6-7) 

 

 Esse movimento de ida e volta, em que Larrosa coloca a experiência, é uma 

saída interna, individual. Porém, é perceptível que uma experiência externa à rotina 

escolar pode acentuar essa experimentação, tornando-se aguda por se tratar de um 

acontecimento extraordinário que afeta o sujeito e o coletivo, possivelmente 

aguçando os sentidos e o poder de observação de um objeto artístico. Porém, 

mesmo sendo relevante a experiência dentro do ambiente escolar, dependendo da 

qualidade do trabalho feito pelos profissionais e do corpo de funcionários da 

instituição escolar a atividade ainda pode ser vista como parte da grade do ensino 

curricular e somente vinculado a este com determinadas matérias ou conteúdos de 

concientização, distanciando-se da prioridade à experiência estética. 

Embora tenha havido uma mediação anterior, com a intenção de abrir o 

convívio e a experiência teatral, as atividades em questão na Escola F foram 

realizadas como uma breve alteração da rotina escolar, quando ocorreu uma pausa 

no roteiro normal para uma atividade extracurricular. Essas atividades normalmente 

são bem recebidas pela diretoria e pelos professores, não só por erroneamente 

serem vistas como um descanso para os profissionais das instituições de ensino, 

como observado anteriormente, mas também por serem consideradas atividades a 

que os alunos têm pouco acesso. Em sua totalidade, não houve em nenhum 

momento um dirigente ou professor que se manifestasse contrário aos fazeres 

artísticos propostos durante as mediações e apresentações quantitativas realizadas. 

Pelo contrário, o movimento sempre foi de acolhimento às atividades, mesmo que 

em grande parcela das ocasiões não tenha havido um envolvimento ideal por parte 
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dos funcionários da escola. Apenas em período de provas as escolas preferiram não 

lançar mão das atividades propostas dentro do roteiro escolar. 

 Em nossa última apresentação de A Casa de Atram, realizada no Teatro Ouro 

Preto, convidamos três escolas: uma escola municipal, que não pôde comparecer; a 

Escola B, estadual, também fora convidada, contudo já havia assistido à 

apresentação realizada na Casa da Ópera. Além dessas duas, foi feito o convite 

para a Escola E, particular, localizada próxima ao teatro.  

Com a Escola B, que já havia assistido à apresentação anteriormente 

realizada na Casa da Ópera, escolhi fazer as mediações posteriores – mesmo tendo 

passado já um mês e meio dessa apresentação –, com o objetivo de concluir um 

ciclo e proporcionar vivências aos alunos dessa instituição. Embora tenha havido 

certa distância de tempo, a maioria dos alunos foi receptiva e responderam às 

atividades com afinco, porém, por algumas vezes mostraram-se confusos por já não 

se lembrarem muito bem do espetáculo. Como havia muitas turmas e a época era de 

provas, tive pouco tempo com cada sala, o que contribuiu para uma experiência 

mais curta e, talvez, menos aprofundada. 

 Já a Escola E teve uma mediação anterior ao espetáculo, na semana prévia à 

apresentação de A Casa de Atram, além de uma mediação posterior ao espetáculo, 

na semana subsequente à apresentação. Todas as turmas da escola compareceram 

ao evento, no entanto, também tive pouco tempo em cada uma delas nas mediações 

anteriores e posteriores devido à época de provas. Porém, notei que a resposta das 

turmas foi mais aberta, visto que estas encontravam-se menos receosas às 

novidades, além de se entregarem mais às propostas. A diferença dessa escola 

particular em relação às escolas públicas em que exercemos as atividades é nítida, 

em decorrência das disparidades econômicas e sociais, que acabam por interferir na 

parte educacional. Uma parcela da população opta pelo ensino privado por acreditar 

que este é melhor do que o ensino público, e também por poder fazer isso devido ao 

seu poder econômico. Para mim, o ambiente dessa escola é realmente mais 

acolhedor perante as outras escolas com que eu e o restante da equipe 

trabalhamos, pois as turmas são menores, existem mais atividades extracurriculares, 

há sala de descanso, parquinho e brinquedos, além de que os professores, em 

geral, parecerem ter uma melhor formação do que o quadro das demais escolas, 

além de uma carga horária menos exaustiva. Considero que essa prontidão, vinda 

da maioria dos alunos para com as atividades, esteja diretamente relacionada ao 



79 
 

  

incentivo que a própria escola oferece por intermédio de sua rotina variada e 

individualizada, o que, em geral, não é possível atualmente na maioria das escolas 

públicas por uma série de motivos: depredação escolar, piso salarial da categoria 

extremamente baixo, superlotação de turmas, problemas sociais e familiares de 

professores e alunos, etc. 

 Também nas escolas C e D houve mediações anteriores à cena, assim como 

as apresentações, acrescidas das mediações posteriores à cena. Cada etapa foi 

realizada em um dia por semana, nos mesmos moldes utilizados na Escola E. 

Algumas diferenças podem ser colocadas em evidência: ao invés de ser realizada 

em um edifício teatral, a Escola C assistiu à apresentação na sede de um grupo de 

teatro e, na Escola D, na sede de uma escola de samba. Na Escola B (durante as 

mediações posteriores) e na Escola E, eu trabalhei de forma individual, para 

responder às minhas indagações e dúvidas e para fortificar ainda mais o projeto, que 

muito me agradava. Tanto na Escola C quanto na Escola D, houve participação de 

toda a equipe, sendo que, com eficiência, foi possível fazer as mediações anteriores 

e posteriores à apresentação em meio turno do horário de cada escola, utilizando o 

tempo necessário para que tal incursão se desenvolvesse do modo considerado o 

melhor. Verifica-se que é importante este não acúmulo de turmas para mediação, 

visto que pode gerar uma mecanização do processo de mediação teatral, que acaba 

por ser colocado em um patamar de produto enlatado, sem conferir as 

individualidades e o coletivo de cada turma. Essa forma genérica de lidar com as 

turmas pode até mesmo ser confundida com uma lógica que se assemelha à 

semiótica: 

 

O dramaturgo ou o diretor de teatro queria que os espectadores vissem isto 
e sentissem aquilo, que compreendessem tal coisa e que tirassem tal 
conclusão. É a lógica do pedagogo embrutecedor, a lógica da transmissão 
direta e fiel: há alguma coisa, um saber, uma capacidade, uma energia que 
está de um lado – num corpo ou numa mente - e deve passar para o outro. 
O que o aluno deve aprender é aquilo que o mestre o faz aprender. O que o 
espectador deve ver é aquilo que o diretor o faz ver. (RANCIÈRE, 2012, p. 
14, grifos do autor) 

 

 Rancière aponta a tentativa de transmissão direta e fiel por determinado 

dramaturgo ou diretor em um sentido behaviorista, que admite apenas um ponto de 

vista possível, apenas uma sensação adequada para o espetáculo, ignorando o 

universo que perpassa por cada espectador. Com isso, a obra torna-se um objeto 
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intransponível e intocável, que abdica de qualquer tradução que seu interlocutor 

possa fazer para suas vivências próprias, de modo a presumir que o universo do 

espetáculo – construído a partir das experiências de seu(s) autor(es) – seja por si só 

universal. Assim, “culpabiliza” determinado espectador, que por falta de “aptidão” 

não usufrua tal estética da maneira “correta”. Transpondo essa questão para as 

mediações teatrais, nota-se que a flexibilidade e o estar atento às manifestações e 

respostas dos alunos é primordial, já que não se trata de uma transferência de 

saberes, mas sim da mediação teatral como uma construção coletiva, partindo de 

um pretexto que, até então, era a cena A Casa de Atram. 

 Nas mediações posteriores ao espetáculo, que ocorriam geralmente uma 

semana após a apresentação da cena, trabalhei – com base nas Oficinas de 

Desconstrução, do Programa Formação de Público (DESGRANGES, 2008) –, no 

intuito de planejar as ações, com remontagens do pequeno espetáculo, levando em 

conta as sensações, personagens e passagens de cena que os espectadores 

pontuavam. As mediações posteriores com temas do espetáculo eram nomeadas 

pelo Programa Formação de Público como “ensaios de prolongamento”, definidos 

por Desgranges da seguinte maneira: 

 

Os ensaios de prolongamento, por sua vez, tinham o intuito de provocar 
uma interpretação pessoal dos diversos aspectos observados no espetáculo 
assistido pelo grupo, e estruturavam-se por procedimentos que 
convidassem os espectadores a criar cenas de elaboração compreensiva. 
Ou seja, prolongamentos criativos que buscavam dar conta das questões 
propostas pela encenação. Os espectadores eram convidados a conceber 
breves atos artísticos, que não se estruturavam enquanto continuidade do 
espetáculo mas enquanto exercícios interpretativos da cena em questão. O 
importante, podemos concluir, não é somente o que a cena quer dizer, mas 
o que cada observador pode elaborar artisticamente a partir daquilo que a 
cena diz. Portanto, a função do mediador teatral, em oficina, seria a de 
estimular o participante a manifestar-se criativamente sobre a cena, 
efetivando a (co) autoria que lhe cabe, elaborando compreensões que vão 
sendo construídas para além da mera análise fria e racional do que viu. 
(DESGRANGES, 2008, p. 8) 

 

 De acordo com o autor, o que mais importa não é a lembrança exata do 

espetáculo pelo espectador, mas o seu pertencimento em relação à obra, o que esta 

lhe atravessou, o que “traduziu” de sua vida cotidiana, criando um distanciando da 

obra original e passando para uma articulação do trabalho a partir do que é mais 

marcante para este público, de acordo com as colocações desse mesmo público. 

Partindo desse pressuposto, o trabalho desenvolvido junto aos alunos seria uma 
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recriação, um ato autoral por parte dos espectadores, “evidenciando a própria 

função artística do espectador no evento teatral” (idem, ibidem), colocando em pauta 

elementos e trechos que marcaram os sujeitos espectadores de cada turma. 

 Nas turmas com que trabalhei, preferi buscar palavras que surgiriam em um 

primeiro impulso, por meio de provocações como: “se fosse pra falar em uma 

palavra o que aconteceu semana passada, qual palavra vocês usariam?”. Perguntas 

como essa acionam um gatilho para as lembranças do acontecimento, para as quais 

o sujeito oferta uma resposta e recria o acontecimento com as conexões que ele faz 

com as respostas dos outros integrantes da turma. Outra proposta é desenvolvida 

por meio de jogos já utilizados nas mediações anteriores, como a canção que abre e 

fecha o espetáculo, com o intuito de deixar mais à vontade o discente, o qual junto 

com os seus colegas interpreta posteriormente os personagens do espetáculo, em 

contínuas variações, modificando e multiplicando finais, personagens e situações de 

cena. 

 Creio que não caiba aqui diferenciar as variações de uma escola à outra, já 

que a totalidade das turmas respondeu às atividades com afinco, sendo que 

algumas tinham mais preocupação com o início, meio e fim previamente 

estabelecidos entre os alunos para a criação da cena, enquanto outras queriam 

experimentar ser os personagens, criar situações sem pretensão de acabar em uma 

cena com alguma lógica racional. Jogos e ações foram criados instantaneamente, 

dependendo por onde se delineava a mediação, sobre qual elemento a turma 

interessava-se mais, levando em conta a idade dessa turma, entre outros fatores. 

Muitas vezes, a criação desses jogos instantâneos deu-se por inserção minha; 

outras vezes, com propostas dos próprios alunos nas quais preferi não interferir 

enquanto estivessem planejando e executando a atividade. Porém, era necessário 

cumprir o objetivo em si, pois sem a ampliação do sujeito à experiência teatral ou 

sem germinar o desejo junto aos alunos para o fazer e o fruir teatral, ou mesmo sem 

considerar o ponto de vista dos alunos e suas sensações, pode ser difícil de se 

considerar que determinada mediação teatral tenha realmente alguma chance de ter 

surtido efeito ao público que se pretende alcançar, estimulando a vivência de uma 

experiência de ida e volta, conforme proposto por Jorge Larrosa. 

 

 

2.3 - Mediações teatrais de visita continuada no âmbito escolar – Oficina Zé 
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Pereira e Caixa de Teatro Lambe-Lambe Sancho Pança Vazia 

 

 Nas mediações de visita continuada, atendemos a Escola C e a Escola D 

devido à demanda apresentada por essas instituições e pela proximidade de uma da 

outra, o que possibilitou que nos dedicássemos de manhã à primeira e à tarde à 

segunda. As atividades foram baseadas no Clube Zé Pereira dos Lacaios e sua 

organização deu-se em forma de oficina. Cada membro da equipe ficou responsável 

por uma turma para que, assim, organizasse conteúdos semanais a serem 

trabalhados. O planejamento e a práxis das atividades relacionadas à oficina teatral 

do Zé Pereira foram programados pela equipe de forma coletiva, para um prazo de 

cerca de três meses. Nesse período, procuramos pesquisar se o envolvimento dos 

participantes/alunos com uma temática local seria realmente efetivo. O Clube Zé 

Pereira dos Lacaios, bloco de carnaval mais antigo do Brasil, completara 150 anos 

naquele ano de 2017, institucionalizando o ano do Zé Pereira em Ouro Preto.  

 
Foto 3 – Desfile do Clube Zé Pereira dos Lacaios (2014) 

 
Foto: Monique Torquetti 

 

A imagem acima é de um desfile do tradicional bloco, que naquele momento 

da captura estava passando pela Praça Tiradentes, um dos principais pontos de 

referência de Ouro Preto. Em evidência, aparecem os bonecos gigantes do Catitão e 
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da Baiana, os bonecos mais tradicionais do desfile e que foram trabalhados em 

versão em miniatura com os alunos da Escola C e D. 

Para começarmos as atividades nessas escolas, dividimos a metade de um 

dia de período escolar por semana, para que cada integrante de nossa equipe 

trabalhasse com uma turma, do 2° ao 5° ano. Propomos, então, desenvolver oficinas 

teatrais com o objetivo de realizar um bloco de "mini Zé Pereira", de modo que cada 

pesquisador ficasse com um setor diferente. Davi ficou responsável pela parte 

musical, eu pelos bonecos, Giulia e Isabela pelos figurinos, enfim, cada um 

desenvolvendo com sua turma a sua parte, intercruzando os encontros com jogos e 

exercícios teatrais. 

 Para o final da oficina, planejamos esse mini bloco para cada escola em que 

estávamos realizando as atividades, com a participação das diversas turmas 

acolhidas pelo projeto. Junto às turmas nas quais eu era o responsável pelas 

oficinas, o processo foi separado em duas partes: a primeira focava em jogos 

teatrais, na expectativa de promover um diálogo artístico que ultrapassasse o verbal. 

Em um segundo momento, trazia personalidades responsáveis pelo Clube Zé 

Pereira dos Lacaios para, em seguida, começarem as construções de bonecos e a 

preparação com ensaios de movimentação em grupo e manipulações dos pequenos 

bonecos para o mini bloco. Nessas escolas, trabalhei atividades junto aos alunos 

mais velhos, de ambas as escolas, mas notei que nos primeiros dias de oficina 

houve certa resistência por parte deles. No primeiro dia de oficina, foi realizada, nas 

duas instituições escolares, uma explicação sobre o que iríamos fazer: atividades, 

jogos, palestras, desfile e bonecos. Nessa ocasião, o conteúdo programado estava 

sendo apresentado com grande empolgação. Na Escola D, após essa parte 

explicativa, foi perguntado aos discentes sobre o que haviam achada do proposto. O 

retorno recebido foi uma certa apatia, seguida de uma levantada de mão do aluno 

que estava mais próximo da lousa: 

 

"Mas professor", disse ele. "Sim?", respondi, atento. "Isso aí é uma droga", 
disse, convencido, escondendo a cara atrás do braço repousado sobre a 
escrivaninha, após ver a minha atônita expressão que passeava pelo 
restante da turma, como a tentar vasculhar se algum dos alunos estava tão 
atônito quanto eu, ou se pelo menos havia um rosto simpático à proposta 
lançada. "Mas por que é uma droga? Pessoal, alguém mais acha que isso é 
uma droga?", perguntei, vacilante e firme, tentando disfarçar meu paradoxo 
interno. "Ah isso aí a gente fez uma vez", respondeu um aluno, "e não dá 

não professor, é muito chato e a gente nem terminou". (Relato pessoal do 

pesquisador, arquivo próprio) 
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 Foi realizada uma conversa com a professora, a qual informou-me que outros 

profissionais haviam feito atividades parecidas com as que foram propostas na 

ocasião. Consta que tratava-se de uma proposta de teatro de bonecos, em que os 

alunos deveriam fazer junto com os orientadores as figuras animadas. Porém, tais 

oficineiros em questão encerraram suas atividades na escola sem concluir a 

proposta que lançaram, com o fator agravante de os alunos já não estarem gostando 

dessas atividades, devido a uma suposta postura “arrogante” que os proponentes 

dessa oficina possuíam.  

 Preferi não saber quem se utilizou dessa proposta por uma questão ética, 

visto que também sou profissional do teatro de formas animadas e, por isso, 

conheço grande parte das outras pessoas que trabalham na área, especialmente as 

que passam ou passaram por Ouro Preto. No entanto, se o intuito aqui é o de se 

fazer uma formação de público, deve-se estar atento ao que pode acabar por 

inverter essa pretensão, mesmo que de forma não intencional na quase totalidade 

das vezes. Ser apresentado a um material que não seja de boa qualidade ou que 

tenha sido feito às pressas, sem carinho com o interlocutor e sem concluir as 

atividades, ou tratar os participantes como pessoas de pouca habilidade cognitiva, 

ou ainda, fazer essa atividade como contrapartida de outra apenas para "cumprir 

tabela" (o que é relativamente comum em projetos de leis de incentivo) são ações as 

quais contribuem para que os interlocutores, que estão muitas vezes em sua 

primeira experiência com o teatro, não adquiram ou percam a vontade de fruir e de 

fazer, já que suas experiências foram mais desagradáveis que agradáveis. De 

acordo com Flávio Desgranges: 

 

Há ainda uma questão crucial para a efetivação de um projeto assim 
desenhado, que está relacionada com a intimidade que o grupo teatral 
participante tem ou não com este público, tão distinto daquele que frequenta 
as salas de espetáculo nas regiões centrais da cidade. Estávamos 
percorrendo [no Projeto Formação de Público] um território que não 
necessariamente todos os grupos teatrais conheciam. Um território 
geográfico, um território social, e mesmo um território constituído de 
maneira característica na dimensão do imaginário. E o estranhamento se 
apresentava na própria expectativa que a plateia trazia para o evento, 
percebida nas reações, nas conversas por vezes ruidosas, nos eventuais 
apupos, gritos, nas manifestações inesperadas. Alguns dos grupos teatrais 
demonstravam saber se situar neste território – especialmente aqueles que 
tinham, de uma maneira ou outra, a sua investigação artística embrenhada 
neste universo -, outros não. E aqui não se faz, necessariamente, um juízo 
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de valor das produções, mas aponta-se para a necessária afinidade dos 
artistas com um projeto como este. (DESGRANGES, 2008, pp. 4-5) 

 

 Ao tratar do projeto Formação de Público, que ocorreu entre os anos de 2001 

e 2004, em São Paulo, Desgranges refere-se especialmente às apresentações que 

ocorriam em espaços mais afastados do centro, localidades estas que costumam ter 

pouco acesso a uma diversidade cultural e artística. Tal dificuldade pode ser 

facilmente relacionada a questões de oficinas e cursos. No projeto Formação de 

Público havia também as “Oficinas de Desconstrução”, que apesar da nomenclatura 

diferente, são muito parecidas com o que está sendo denominado nesta dissertação 

como mediação anterior e posterior ao espetáculo. As oficinas eram realizados por 

monitores previamente contratados para exercerem exclusivamente essas atividades 

nos Centros de Educação Unificada (CEU’s) de São Paulo.  

Já no caso específico das escolas sobre as quais tenho discutido a respeito 

da prática, os próprios artistas estavam oferecendo tal oficina. É possível que estes 

artistas estivessem, como sugerido, “cumprindo tabela” de algum prêmio ou lei de 

incentivo que tivesse como cláusula de contrapartida uma oficina em escola pública, 

ou também, possivelmente, os próprios artistas não tinham afinidade ou afinco para 

dialogar com essa comunidade. Isso gerou um ruído no contato destes alunos com o 

teatro, o que pode chegar a ser irreversível, ou, pelo menos, tende a tornar mais 

dificultoso o contato posterior do sujeito com a arte teatral, ao invés de facilitar sua 

imersão. O empenho das produções, sejam elas oficinas ou espetáculos, 

necessariamente devem estar em consonância com a comunidade, o que pode não 

ocorrer se o motivo da realização do evento for estritamente monetário. 

Continuando com a experiência na escola D, as primeiras aulas na turma 

continuavam sendo um pouco frustrantes, já que a resposta dos alunos estava 

aquém do que era esperado, arrastando-se pelas semanas. Aos poucos, alguns dos 

discentes foram se entregando mais, porém outros alunos não faziam nenhuma 

questão de participar da oficina, causando inclusive algumas interrupções durante as 

propostas ou mesmo no momento de chamamento para as atividades.  

 Paralelamente, as atividades também se desenrolavam na escola C de 

maneira mais fluida quanto ao conteúdo, tendo até certo adiantamento em relação à 

turma da escola D ao objeto proposto. Isso decorre, provavelmente, do já existente 

envolvimento da turma com o teatro, pois no último ano haviam assistido A Casa de 

Atram, bem como uma contação de história com uma das integrantes da cena 
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supracitada; e ainda um espetáculo infantil apresentado na instituição escolar por 

alunos do DEART/UFOP. Essas experiências eram muito lembradas pelos 

discentes, que por vezes contavam à equipe sobre passagens de cena que foram 

mais marcantes, ou sobre atividades que aconteceram durante as mediações 

teatrais. A escola D também havia assistido ao espetáculo curto A Casa de Atram, 

mas justamente a turma com a qual eu trabalhei não compareceu à apresentação, 

pois a escola considerou que a temática da cena não era compatível com a idade da 

turma, que estava naquele momento no 5º ano escolar.  

Outro ponto divergente é que na escola C, os alunos com os quais desenvolvi 

ações tinham um ano a menos que os da turma da escola D. Logo, foi verificada 

uma preferência pelo discurso mais racional na escola D do que na escola C, o que 

muito provavelmente está relacionado à questão da idade. Importante notar que as 

experiências desenvolvidas em uma escola, ou em uma das turmas da escola, não 

podem ser replicadas em outra, já que, além da idade, variam a seriação escolar, a 

localização, o convívio entre os alunos e sua relação entre si e com os professores, 

o gerenciamento da escola, os recursos que a instituição tem ou não, o contexto 

social individual e coletivo, as experiências de vida e com a arte teatral em si. 

 No caso da escola D, além da questão da experiência desagradável com 

oficinas de teatro com que os alunos tiveram contato anteriormente, há problemas 

sociais, principalmente referentes a envolvimento com o tráfico de drogas, segundo 

a direção e professores da escola. Não era raro, enquanto nossa equipe chegava ao 

local, encontrar carros de polícia com suas sirenes ligadas em frente ao ambiente 

escolar, o que nos causava certo estranhamento. Porém, mesmo a escola D sendo 

mais central em relação à escola C, o que em tese contribuiria para índices de 

menor desiquilíbrio social, ela possui uma estrutura maior, que comporta Ensino 

Fundamental Básico I e II, além do Ensino Médio e ainda o turno noturno, com 

alunos da Educação para Jovens e Adultos (EJA). Por isso, enfrenta problemas de 

lotação de turma nos turnos da manhã e da tarde, o que dificulta o gerenciamento 

escolar. A escola C, por sua vez, trabalha exclusivamente com o Ensino 

Fundamental Básico I, atendendo uma demanda local de três bairros periféricos. 

 Para lidar com o não interesse da turma da escola D em relação à arte teatral, 

uma possível solução foi levantada: já que os alunos não se entregavam à proposta 

devido a uma atividade que não lhes agradou, talvez eles se animassem com a 

apresentação de algo que lhes atraísse novamente o interesse em se aventurar na 
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arte teatral. Então, a caixa de teatro lambe-lambe Sancho Pança Vazia surgiu como 

uma possibilidade, com a qual eu poderia me debruçar no desenvolvimento em uma 

mediação anterior e posterior, assim como assimilar outros jogos propostos nas 

atividades de A Casa de Atram para a estética do teatro em miniatura. A mesma 

atividade seria desenvolvida também na escola C. 

 A caixa de teatro lambe-lambe Sancho Pança Vazia foi criada e 

confeccionada em conjunto com outras duas caixas, inspiradas em universos 

literários. Foi inspirada no universo de Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, mas 

pela perspectiva de um cachorro de uma pessoa em situação de morador de rua nas 

proximidades da Estação da Sé, em São Paulo. As outras duas, elaboradas junto à 

Cia Lamparina80, foram inspiradas nos universos de Guimarães Rosa e Carlos 

Drummond de Andrade. A estrutura de cada caixa de teatro, nesse caso, comporta 

um espectador por vez e a duração do miniespetáculo é de cerca de 2m30s. 

 Para o planejamento das atividades de mediação teatral anterior ao 

miniespetáculo, foi tratado como prioridade o funcionamento de uma caixa de teatro 

lambe-lambe, de forma essencialmente explicativa. Para isso, sempre que possível, 

foram promovidos diálogos acerca de sua estrutura, do que é feita, trilha sonora, 

outras caixas existentes, algumas formas possíveis de manipular, formas possíveis 

de assistir a uma caixa, iluminação, funcionamento de ímãs. A promoção de um 

diálogo a respeito de personagens que lembravam Dom Quixote também foi 

planejada de modo a entrar no tema da caixa. Além disso, procurou-se encontrar 

outros personagens que fazem parte do universo dos alunos naquele momento e 

propor um debate sobre a questão da veracidade e do fantástico, do real e fictício, 

da possibilidade de junção destes “dois opostos” em uma obra só, o que poderia 

variar o mote de discussão de acordo com a resposta dos alunos e das obras e 

personagens fictícios citados por eles. 

 Para os dias de apresentação, também foram planejadas mediações durante 

o espetáculo: os alunos direcionavam-se de dois em dois para uma sala multimídia 

(no caso da escola C) ou para a sala dos professores (no caso da escola D) para 

assistirem à caixa de teatro de lambe-lambe Sancho Pança Vazia. Enquanto um 

estudante assistia, outro esperava sua vez. Após esse processo, discentes 

                                                
80 Participaram em 2014 da idealização, construção das caixas e bonecos, pintura e estrutura de 
manipulação: Joseane Nogueira, Pedro Gaban e Victor Pitombeira. À época, o nome do grupo ainda 
se mantinha como Cia. Nau dos Sonhos. 
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receberam orientações para que relembrassem a mediação anterior ao 

miniespetáculo: "olha, a iluminação funciona por aqui", "o livro é preso por imãs", "os 

bonecos são pregados aqui atrás", etc. Então, cada um podia manipular livremente a 

caixa durante o tempo de duração de uma apresentação, delimitada pela trilha 

sonora que sai dos fones de ouvido, necessários para manipular e assistir. Enquanto 

um aluno manipulava os elementos da caixa, outra pessoa assistia, depois 

trocavam. Acabando essas atividades, a dupla retornava para a sala, onde 

chamavam outras duas pessoas para fazerem o mesmo processo. 

 Para a mediação teatral posterior ao miniespetáculo, foram utilizados 

praticamente os mesmos jogos analisados anteriormente nas atividades 

quantitativas de A Casa de Atram, com as adaptações que se fizeram necessárias. 

Ou seja, adequando tema, personagens e estruturas para a sala de aula e seu 

universo, transmutando da linguagem do teatro em miniatura para o “teatro de 

atores”, envolvendo os alunos em vários experimentos que traziam os personagens 

do miniespetáculo. Isso levando sempre em consideração que concretiza-se uma 

maximização do fruir teatral, fazendo uso de uma experiência coletiva envolta pela 

experiência em dupla que cada um dos alunos teve durante as apresentações. 

 

Foto 4 – Apresentação Caixa de Teatro Lambe-Lambe Sancho Pança Vazia (2018) 

 
Foto: Joseane Nogueira 

 

 Eis a configuração da caixa: ela é manipulada de cima para baixo, com 

bonecos de papel pintados à mão, lembra uma livraria vista do lado de fora, com 
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impressões de livros dispostos nas laterais, recortes de páginas de livro estampadas 

no topo com temas afins do que é apresentado; voltados para o lado do espectador 

alguns livros empilhados e outros em configuração de estante, sendo um destes 

livros móvel, o qual o espectador deve retirar para assistir a cena. Para assistir, o 

público deve esperar os primeiros tic-tacs que se ouve pelo fone de ouvido para 

então retirar o livro e espiar o lado interior da caixa. Do lado de dentro, há uma 

cenografia envolvendo elementos tanto de Dom Quixote quanto da Estação da Luz, 

de São Paulo: um moinho, uma torre contendo um relógio, etc.  

Como início da cena, apresenta-se um relógio em movimento em frente a um 

livro fechado, que tem nas suas inscrições o nome do miniespetáculo. O livro é 

aberto ao mesmo tempo em que o relógio entra no cenário, que lembra a famosa 

estação. Então, o relógio pousa na torre da estação, sugerindo que o dia está 

amanhecendo, dando início aos movimentos de um cão, o qual está ávido pela 

simpatia de transeuntes e que ainda está acompanhado de um personagem em 

condição de morador de rua, claramente insatisfeito com a maneira com que se 

encontra. Um dos pedestres deixa cair um livro, pelo qual o cão mostra-se 

interessado. O relógio volta a ter movimento e muda para a outra página. Em 

seguida, o cenário modifica-se, e os mesmos elementos da página anterior são 

transmutados para cores que lembram a estética do Surrealismo para então surgir 

um cão com um capacete medieval. Logo após, surge também um ser humano, com 

armadura e capacete. Inicia-se uma batalha contra um ser humano gigante e verde, 

vestido de traje social roxo e empunhando uma maleta de dinheiro. A batalha 

continua e o relógio vai para a última página do cenário, que se configura em um pôr 

do sol no mesmo local, onde o cão está a ler o livro, enquanto o morador de rua está 

deitado de olhos fechados. O relógio pousa na torre deste último cenário, a trilha 

sonora finda e o livro é novamente fechado, as luzes apagam-se e o miniespetáculo 

finaliza-se. 

Referente às atividades desenvolvidas nas instituições escolares, durante a 

mediação anterior à apresentação da caixa de teatro na escola D, foi possível notar 

certa falta de vontade por parte dos discentes, mas, ao mesmo tempo, uma 

satisfação de não ter que afastar as mesas e cadeiras para fazer alguma atividade 

física, o que claramente representou certa má vontade junto às atividades até então 

desenvolvidas. Ao responder aos questionamentos e levantamentos trazidos pelo 

pesquisador, a turma começou a interagir de uma forma mais orgânica, mesmo que 
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dispersa e por vezes com afronta. A curiosidade surgiu, em si, junto à promessa de 

experiência, inicialmente mesclada com desconfiança. Pode-se notar que o 

engajamento dos alunos foi diretamente proporcional à certeza de que eles iriam 

assistir a um espetáculo dentro de uma caixa, e que ela seria trazida até a escola, 

especialmente para aquela turma.  

Já na escola C, houve estranhamento, a princípio, ao caráter mais explicativo 

do começo da mediação, pois as atividades e jogos desenvolvidos eram vistos pelos 

discentes como alívio e prazer em meio ao contexto escolar. Considero que os 

discentes estavam tendo um desempenho, de certo modo, livre durante as oficinas. 

Isso, por sua vez, gerava-me incômodo, visto que se aproximava de certa 

“qualquercoisologia”. Assim, eu paralisava as atividades em questão com 

constantemente, para voltar a insistir no contexto de desenvolvimento de uma 

atividade “com começo, meio e fim”, da “brincadeira séria”, do “valer tudo, mas não 

qualquer coisa”. Após a fase inicial da mediação, os alunos empolgaram-se mais e a 

curiosidade era evidente, pois surgiram muitas perguntas a respeito do 

miniespetáculo, sobre o funcionamento de um teatro dentro de uma caixa e sobre 

associações com universos fantásticos.  

Na escola D, houve o início de uma discussão política a respeito da 

desigualdade social, o que não aconteceu na escola C. Tal discussão política na 

escola D, inclusive, foi recheada de afirmações críticas, isso em uma época de 

polarização ocasionada, em parte, pela fase intermediária que o impeachment de 

Dilma Rousseff se desenrolava naquele momento. Em resposta aos 

questionamentos do oficineiro a respeito das afirmações dos alunos, estes 

retrucavam de maneira a não serem diretamente responsáveis pelas afirmações: 

“meu pai falou que é assim”, “eu vi no jornal”, “todo mundo sabe que é assim, 

professor”. A discussão, no entanto, teve que ser suprimida, pois estava gerando 

certa irritabilidade na turma e a proposta principal era o gostar de teatro, em uma 

nova tentativa de aproximação da arte teatral com aquela turma. Talvez, com uma 

abordagem mais voltada a uma política municipal ou mesmo em outra época, a 

discussão poderia se desenvolver de uma maneira não desgastante, porém, no 

momento em que a atividade da mediação estava começando a deixar de ter ares 

de prazer, a interrupção pareceu mais adequada, mais do que a remodelagem 

imediata e reinício dessa fase da atividade. Desenvolveu-se, então, a tradução dos 

personagens da obra Dom Quixote com outros personagens dentro do universo da 
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turma, o que igualmente aconteceu na escola C, atividade que também funcionou 

como um catalisador da curiosidade do público discente. 

Antes de prosseguir com a análise do relato, é importante discutir sobre essa 

alteração quanto à percepção do interlocutor, no sentido de uma espécie de 

conquista de um “estado de espírito”, de uma situação em que se está predisposto a 

algo. É possível discorrer sobre a curiosidade epistemológica, conceito exposto 

principalmente na Pedagogia de Autonomia, de Paulo Freire (2002), porém para 

direcionar as discussões mais especificamente para os temas a que esta 

dissertação se pressupõe, optei por discutir a questão de dois conceitos de 

“abandono”, complementares entre si. O primeiro conceito de abandono está 

diretamente ligado à questão do interesse, com a predisposição do “ligar a chave” 

para uma experiência:  

 

Para começar, podemos dizer que a disponibilidade para a experiência, que 
chamamos Serenidade a partir de Heidegger, Larrosa e Gumbrecht, é um 
tipo de abandono. É o primeiro tipo de que trataremos neste plano e 
também o [...] abandonar-se. Abandonar-se [...] é deixar para trás o primeiro 
ser, sair do mundo interpretado e organizado ou, de acordo com a 
especialista em Psicologia Cognitiva Virgínia Kastrup, fazer a conversão da 
atenção. Para falar em conversão, Kastrup (2012, p. 25) se apropria da 
anotação de Bergson, que divide a atenção em dois tipos: funcional – 
voltada para os afazeres e contratempos “ordinários da vida cotidiana” – e 
suplementar – que, mobilizada duração, se desprende dos interesses e é 
aberta. (ABREU, 2015, p. 43) 

 

 O autor Glauber Gonçalves de Abreu disserta sobre diversos autores que 

discutem a respeito da experiência, dentre os quais o filósofo catalão Larrosa (2011), 

que aproveita e condensa de forma a direcionar mais especificamente para a 

educação conceitos do filósofo Martin Heidegger (1954), que no caso da citação, 

resulta na exemplificação do termo Serenidade. Alguns dos autores mencionados 

por Abreu serão explorados no decorrer desta dissertação, nas análises 

subsequentes das vivências e possibilidades, especialmente Larrosa e Heidegger. 

Contudo, o que mais nos interessa, especificamente nesse momento, é a questão 

do “abandonar-se”, a qual entra em contraponto a uma segunda condição de 

“abandono”, conceito que irei tomar emprestado de Glauber Gonçalves de Abreu. Se 

a questão do “abandonar-se” é favorável e necessária para uma aproximação da 

arte junto a espectadores em potencial, a questão do “abandono” é seu oposto, visto 

que é um conceito relativamente mais próximo do uso da palavra “abandonar” que é 

vivenciado no cotidiano. De acordo com o dicionário Michaelis (online, 2015), 
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abandono é  

 

1 Ação ou efeito de abandonar(-se). 2 Ato ou efeito de desistir, renunciar, 
deixar para trás, afastamento, desistência, renúncia 3 Estado ou condição 
do que é ou se encontra abandonado; desleixo; negligência: “Pobre 
acostuma com tudo. Menos com doença, abandono e desamparo” (Z1). 4 
Estilo de quem vive ou se mostra como se fosse abandonado; desmazelo: 
“É um homem que se apresenta com certo abandono, apesar de ser rico”. 5 
Sensação ou estado de relaxamento físico e/ou mental; estado de 
relaxamento de tensão. 

 

 Pelas definições de abandono encontrados no dicionário, entende-se que as 

de número um e cinco podem encaixar-se de uma forma mais ou menos aproximada 

ao conceito de “abandonar-se”, enquanto o conceito de “abandono” enquadra-se de 

uma forma mais assertiva nos itens dois, três e quatro. Entende-se esse “abandono”, 

como um desejo de não vinculação à atividade, em que a possibilidade de 

experiência contida no fazer e/ou fruir artístico não se efetiva: 

 

Os tipos de abandono possíveis na experiência teatral são muito variados. 
O espectador pode abandonar e dormir; abandonar, se levantar e sair; 
abandonar e permanecer sentado (se o teatro for de sentar); abandonar 
conversando; abandonar no celular, compartilhando em redes sociais. 
Assim, para entender o movimento deste segundo abandono, é preciso 
entender que a entrada na obra, o encontro honesto com ela, convoca o 
espectador ao estabelecimento de uma temporalidade comum, 
convergente. Quando o leitor baixa os olhos e entra no livro, ele se 
abandona ao ritmo e ao fluxo daquela narrativa. Sua atenção se converte 
porque o livro não é ordinário; o livro tem outra temporalidade, na qual ele 
insere o leitor. Quando este último sobe os olhos, a temporalidade – até 
então, convergente – é tomada por erupções, se desestabiliza, e o leitor faz 
o movimento de volta da experiência, lançando-se à transformação. No 
teatro, esta imagem é particularmente forte já que as artes da cena 
convocam à experiência como poucas outras [...] (ABREU, 2015, pp. 44-45) 

 

 Abreu oferece exemplos de abandonos possíveis no fruir teatral, que são 

configurados a partir do momento em que o espectador deixa a temporalidade do 

evento para a vivência do cotidiano, deixando de lado o movimento de ida e volta da 

experiência, de Larrosa (2011). Já que são diversas as maneiras que o abandono 

pode se dar, é preciso entender também por qual motivo cada um docorre, buscando 

dentro das atividades propostas os “motes de abandono” (ABREU, 2015). No 

processo de planejamento de mediações teatrais, o autor elabora o que ele chama 

de “espelho”, que é uma espécie de planejamento das atividades, sendo que o 

“mote de abandono” comunga junto ao “ponto de ataque” (DESGRANGES, 2003). A 

título de um melhor entendimento sobre o cuidado para com a questão do não 
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“abandono” e da criação do “espelho”, compartilharei o espelho de mediação 

elaborado por Glauber Abreu para o espetáculo Foi Carmen, de Antunes Filho81. 

 
Tabela 4 – Espelho de mediação do espetáculo Foi Carmen. 

 
Fonte: Abreu (2015, p. 103) 

  

Verifica-se que o autor utilizou procedimentos e conceitos presentes 

principalmente da Pedagogia do Espectador, de Desgranges (2003), além do 

conceito de Serenidade, sobre o qual brevemente dissertei anteriormente. O termo 

“mote de abandono”, criado por Abreu, é motivado por princípios inibidores de 

experiência, conceito amplamente trabalhado por Jorge Larrosa: 

 

Agregam-se a este movimento as contribuições de Jorge Larrosa (2001; 
2002; 2011; 2013) acerca dos princípios [para a experiência] (exterioridade, 
alteridade, alienação, reflexividade, subjetividade, transformação, 

                                                
81 O espetáculo conta com alusões à Carmen Miranda, sendo uma homenagem ao mestre do butô, 
Kazuo Ohno, o qual foi criou sua estética motivado pela obra de Antonia Mercé y Luque, 
correspondente argentina de Carman. 
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passionalidade e passagem) e inibidores (excesso de informação, excesso 
de opinião, excesso de trabalho e excesso de falta de tempo) da 
experiência e acerca da impossibilidade de assegurar sua feitura, podendo-
se apenas mediá-la por meio do estabelecimento de condições em que se 
deem a ativação de tais princípios e a desativação de tais inibidores. 
(ABREU, 2015, p. 13) 

 

 Como exemplos sobre os inibidores de experiência, podem ser feitas 

aproximações cotidianas ligadas aos quatro conceitos. Em uma sociedade 

multifacetada e com estímulos cada vez mais incessantes nas mídias já tradicionais 

(televisão, rádio) ou nas mídias mais recentes (aplicativos de celular, programas de 

computadores, sites e jogos interativos), o excesso de informação é uma concepção 

facilmente entendida na contemporaneidade. Apesar de o sujeito ter um emprego 

em um setor que lhe agrada, com o excesso de trabalho ele perde o prazer de 

exercer o ofício pelo cansaço e pela responsabilidade acumulados nas variadas 

atividades que exerce em seu expediente. Em se tratando do excesso de falta de 

tempo, este pode resultar desde o não ir a determinado evento com amigos até a ida 

para um evento cultural onde um espectador não consegue “abandonar-se” por se 

manter focado em um acontecimento externo, impedindo-o de fruir aquela 

experiência. O excesso de opinião normalmente dá-se pelo preconceito que se tem 

sobre determinado objeto, seja sensível ou racional: “É alguém que tem uma opinião 

supostamente pessoal e supostamente própria e, às vezes, supostamente crítica [...] 

sobre tudo aquilo de que tem informação. Para nós, a opinião, como a informação, 

converteu-se em um imperativo” (LARROSA, 2002, p. 22), sobre o qual o sujeito em 

questão “[...] pensa que tem de ter uma opinião. Depois da informação, vem a 

opinião. No entanto, a obsessão pela opinião também anula nossas possibilidades 

de experiência, também faz com que nada nos aconteça” (idem, ibidem).  

Os contextos em que os inibidores de experiência encontram-se são amplos e 

únicos, logo, devem ser considerados os sujeitos integrantes de determinado 

conjunto de pessoas, com suas variantes sociais, econômicas e culturais. O excesso 

de informação aparece mais visivelmente e cotidianamente devido ao advento da 

nanotecnologia, por meio de celulares, contra os quais as instituições escolares 

tomam diferentes atitudes, que variam da proibição até seu livre acesso. Considero 

que, apesar do potencial pedagógico e interativo dos aparelhos celulares, ainda se 

fazem necessários entendimentos e recursos para se utilizar dessa tecnologia no 

âmbito escolar de forma que o aprendizado e o convívio fortifiquem-se com a 
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presença dos dispositivos eletrônicos.  

O conceito de tecnovívio, tem origem na filosofia do teatro, de Jorge Dubatti 

(2012, 2016, 2017). Refere-se a um novo modo de convívio intermediado, que 

ocorre a partir de uma interferência tecnológica para a interação entre as pessoas. 

Se o convívio está ligado a uma “manifestação ancestral da cultura vivente” segundo 

Dubatti (2016, p. 129), o tecnovívio vem como “instrumento de oposição, por ser a 

referência principal da cultura vivente atual, na qual necessitamos de uma 

interferência tecnológica para que ocorra a interação entre as pessoas” 

(CARVALHO, 2019, p. 63).  

Na filosofia do teatro, são propostas duas formas de tecnovívio: “o tecnovívio 

interativo (telefone, chat, mensagens de texto, jogos em rede, Skype etc.)” 

(DUBATTI, 2016, p. 129), em que existe a conexão entre duas ou mais pessoas; e o 

tecnovívio monoativo, no qual a relação dá-se apenas junto ao dispositivo eletrônico, 

“com a máquina produzida pelo homem e que o substituiu em sua ausência” 

(CARVALHO, 2019, p. 64). Enquanto convívio e contato intermediado, o tecnovívio 

estabelece a experiência de acordo com os seus recursos tecnológicos, “pensemos 

na internet, em como a informação aparece organizada, pré-organizada pela 

estrutura tecnológica e quantas subjetividades se presentificam nessa 

intermediação” (DUBATTI, 2012, p. 23), por exemplo: redes sociais e aplicativos de 

troca de mensagens, em que o tecnovívio é a essência, ou jogos e outros aplicativos 

que possibilitam a interação com outros usuários do programa ou não. Pode-se dizer 

que as relações conviviais sofreram impacto por causa do surgimento e evolução 

das conexões tecnoviviais, que utiliza interfaces e estruturas de diálogo com 

subjetividades próprias e possibilita que uma ou mais pessoas possam se comunicar 

em rede, sem a necessidade da presença de seus corpos. 

 Voltando para as atividades desenvolvidas na Escola D, pode-se inferir que 

houve um primeiro mote de abandono junto ao primeiro grupo com qual os alunos 

trabalharam, mas ocasionado provavelmente pelo próprio abandono da atividade 

dos ministradores da oficina na ocasião. Como não há relatos específicos sobre 

essa atividade, não é possível saber se houve os inibidores de excesso de 

informação (uma oficina descritiva demais, sem liberdade criativa), ou excesso de 

trabalho (uma oficina extensa, ou muito intensiva). É sabido que houve participação 

dos alunos e essa primeira tentativa resultou na desistência de experiência para com 

o teatro em si, e ainda mais diretamente, com o teatro de animação.  
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Na atividade explicativa da mediação anterior junto à Escola D, o mote de 

abandono seria o não diálogo junto aos participantes, seja gerado por um conflito 

entre mediador e turma ou pela lembrança e/ou semelhança a uma atividade não 

concluída. Poderia ser também o excesso de informação, já que um abandono de 

turma pode resultar em uma metonímia, de maneira que um único evento seja 

diagnóstico como todos os outros eventos com alguma semelhança a este. Além do 

mais, a turma no início da oficina a longo prazo estava pouco aberta a “abandonar-

se”, a entregar-se a algo e a uma relação não cotidiana, a permitir-se atravessar, 

estado em que “há encontro e travessia, há relação; atravessar é estar em trânsi to, 

percorrer o meio, viver o entre, assim como o encontrar; portanto, relação é o 

pressuposto básico [...] de qualquer experiência” (ABREU, 2015, p.20). No caso da 

Escola C, o mote de abandono no desenrolar da oficina pode ter sido o excesso de 

informação, já que a turma, naquele momento, negava-se a atribuir uma 

configuração de “brincadeira séria” ao teatro, ou mesmo pelo excesso de trabalho, 

visto que as atividades se tornavam cansativas quando era tentado auferir um rigor 

mais técnico às improvisações e jogos. Porém, na época, ainda não havia lido 

bibliografias sobre a questão da experiência, então as atividades foram realizadas e 

guiadas pelo prazer com que a turma respondia às propostas.  

Pondero que na maior parte das ações que desenvolvi durante o período em 

que escrevo essa dissertação, passei por vários momentos de transição, de me abrir 

a novas propostas, de quebrar camadas enrijecidas, sejam artísticas ou acadêmicas. 

Portanto, identifico também que pratiquei o “abandonar-me”, ou seja, o termo 

abandonar nos termos de Larrosa, mas aplicado à conjugação do verbo no infinitivo 

pessoal, nesse mergulho de possibilidades de experiência e de troca. A intenção de 

uma relação de horizontalidade se faz presente para buscar uma comunicação fluída 

e fluente com o interlocutor. Em muitos casos, destaco a importância de modificar as 

ações, de traçar novos objetivos em tempo hábil após perceber a ineficiência ou falta 

de diálogo junto a certas atitudes, ações e propostas que planejei e/ou desenvolvi, 

as quais, por uma questão de narrativa textual, aponto apenas algumas destas 

observações e modificações de ações. 

Na semana seguinte a essa mediação anterior ao miniespetáculo, aconteceu 

a apresentação da caixa de teatro de lambe-lambe Sancho Pança Vazia para as 

duas escolas. Os discentes espectadores iam de dois em dois para uma sala mais 

escura, que favorecia a apreciação da cena sem necessidade dos panos pretos que 
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geralmente cobrem tanto o manipulador quanto o espectador. Tal opção deu-se com 

o objetivo de facilitar a interação junto aos alunos e a manipulação dos bonecos, 

cenários e iluminação da caixa de teatro. Percebeu-se que os primeiros alunos 

chegavam à sala levemente desconfiados, característica que foi se esvaindo 

conforme mais espectadores passavam pela atividade. Tal movimento ficou evidente 

por meio da interação que esses discentes tiveram com o restante da turma, quando 

ao voltar para a sala, convidavam a próxima dupla a participar do miniespetáculo de 

forma empolgada, entusiasmada. 

  A caixa de teatro em questão tem alternância de cenários, iluminação própria 

para cada cena, efeitos sonoros junto à trilha musical e bonecos de dimensões 

diferentes, o que causa um “efeito surpresa” constante, favorecendo a aproximação 

junto ao miniespetáculo escolhido. A curiosidade do aluno que esperava por sua 

vez, enquanto o colega assistia à proposta, ou a experiência de ver o outro discente 

assistindo após ter sido espectador, observando as reações do colega, mostrou-se 

também favorável para a fruição do miniespetáculo82, pois incitava o desejo pela 

fruição da caixa de teatro e pelo diálogo com seu amigo espectador sobre o 

acontecimento. Como os pares que se encaminhavam para a sala onde estavam 

acontecendo as apresentações costumavam ter uma proximidade de amizade, a 

empatia entre a dupla facilitou para que houvesse um “abandonar-se” para adentrar 

na realização da proposta, principalmente logo após as apresentações, quando 

enquanto um aluno manipulava os bonecos, cenários e manipulação, o outro 

assistia, dando risadas, sugestão de entrada e retirada de personagens: “coloca o 

gigante”, “bota a luz azul”, “o cachorro, o cachorro”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 5 – Alunos apresentam entre si a caixa de teatro Sancho Pança 
Vazia. (2017) 

                                                
82 No caso de apresentações de espetáculos em caixas de lambe lambe em locais públicos, como 
ruas e praças, é comum verificar que a fila para assistir contribui para a curiosidade de um 
transeunte, uma espécie de aglomeração contagiosa de pessoas interessadas. 



98 
 

  

 
Foto: Bruno Regenthal 

 

Nessa foto, um dos alunos havia acabado de experimentar a apresentação 

para seu colega, o qual, mesmo após a apresentação, continuava sugerindo 

movimentações de personagens e de entrada de luzes. Na troca de lugares – 

quando o manipulador trocava de lugar com quem estava assistindo – a empolgação 

da dupla geralmente aumentava, pois era verificada a variedade de possibilidades 

possíveis na manipulação dos elementos de cena. Apesar de uma grande parcela a 

princípio tentar reproduzir o que fora apresentado por mim, na maior parte das vezes 

não houve sentimento de frustração, mas de tentativa de contornar esse “problema”, 

manipulando os elementos da caixa da maneira que mais satisfizesse o manipulador 

e o colega espectador. A preocupação com o prazer do outro foi notória, pois 

percebeu-se que os alunos estavam “brincando de teatro”, como um jogo infantil, em 

que a satisfação do grupo predomina como primeira importância. Mesmo os alunos 

mais resistentes, principalmente os da Escola D, mostraram-se envolvidos com a 

experiência, sendo que apenas em um caso uma dos integrantes de uma das duplas 

não desejou exercer a função de manipuladora, porém aceitou fazer o papel de 

espectadora da colega que a acompanhava. Considerei esse ocorrido um avanço 

em relação à atitude normalmente mais reclusa dessa aluna, durante o período de 

oficinas. 

Pude perceber que as apresentações reverberaram junto aos discentes, e 

que, apesar do pouco tempo de duração do miniespetáculo em si, ele contava com 

um tratamento mais individualizado e com um espaço intenso entre artista/mediador 

e interlocutores, além do contato dos dois colegas em questão que iam assistir. 
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Vários sujeitos ouviram comentários empolgados de outros espectadores que 

voltaram à sala de aula, o que contribuiu para que fosse gerado uma curiosidade por 

aqueles que não haviam assistido ao miniespetáculo, de maneira a permitir que os 

próximos discentes “se abandonassem”, entrando na sala de apresentação com um 

estado de prontidão para vivenciar uma experiência. 

Dessa forma, colocam-se à disposição de imersão na experiência e são 

também tomados por ela, de acordo com Heidegger: 

 

Fazer uma experiência com algo, seja com uma coisa, com um ser humano, 
com um deus, significa que esse algo nos atropela, nos vem ao encontro, 
chega até nós, nos avassala e transforma. "Fazer" não diz aqui de maneira 
alguma que nós mesmos produzimos e operacionalizamos a experiência. 
Fazer tem aqui o sentido de atravessar, sofrer, receber o que nos vem ao 
encontro, harmonizando-nos e sintonizando-nos com ele. É esse algo que 
se faz, que se envia, que se articula. (HEIDEGGER, 2003, p.121) 

 

 O autor aponta o avassalamento e a transformação causados por 

determinada experiência, que harmoniza o sujeito junto a esse acontecimento de 

modo a sintonizar-se a sua travessia junto à vivência. A experiência do conjunto de 

atividades, até então, reverberava de forma aguda ainda durante o processo. Na 

semana seguinte, na data em que foram realizadas as mediações posteriores ao 

miniespetáculo, encontrei ambas as turmas com ares de satisfação até então ainda 

não visto no projeto em si. Logo, considero que ocorreu uma transformação do nível 

de interesse apresentado pelos discentes nas turmas em que houve as 

apresentações, principalmente na escola D, onde havia problemas de continuidade 

do projeto e de relação com os alunos e de interesse destes. Mas essa 

transformação também foi observada na escola C, onde certa agitação encontrada 

outrora ofereceu espaço para uma maior vontade de seguir orientações e regras pré-

estabelecidas. Os avanços aqui descritos são sempre em relação dos discentes com 

eles mesmos, excluindo a ideia de uma turma utópica e respeitando suas 

particularidades. 

 A mediação posterior ao miniespetáculo Sancho Pança Vazia, deu-se de 

forma parecida com o desenvolvimento das atividades de mediação posteriores às 

apresentações de A Casa de Atram. Em ambas as turmas, aconteceu um fato 

curioso: ao perguntar aos alunos sobre o que haviam assistido, a resposta de maior 

frequência foi “A Caixa Mágica”, título sem relação com o conteúdo apresentado da 

cena em si, ou com alguma semelhança com o título real da caixa de teatro, mas 
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que assegurava o regalo dos discentes em relação à experiência. Outros nomes 

dados tiveram relação com os personagens apresentados ou com a estrutura da 

caixa em si e de seus cenários (“Caixa do livro”, “Livraria do Teatro”, “Caixa do 

gigante e do cachorro”, etc.). Após os personagens do miniespetáculo serem 

lembrados, sugerimos que os alunos montassem o “enredo” da cena, o que foi 

considerado um desafio, visto que Sancho Pança Vazia não possui diálogos e abre 

espaço para uma interpretação mais sensorial do que lógica.  

Quando foi perguntado “o que aconteceu na cena?”, as respostas foram mais 

direcionadas à sequencia de ações desenvolvidas do que a respeito da intenção 

desses movimentos, ou de um pensamento crítico sobre o acontecido. No entanto, 

isso não é configurado como mote de abandono, mas como opção da turma quanto 

à elevação do interesse em relação aos critérios estéticos da cena fruída, acima da 

construção de um pensamento cognitivo lógico. Acredito que tais respostas foram 

fruto da comunhão entre mediação anterior, apresentação exclusiva para duplas e 

mediação prática exatamente posterior à fruição teatral, tornando mais ampla a 

experiência que fecharia o seu ciclo nesta mediação posterior coletiva.  

Uma nova pergunta, então, foi feita: “o que vocês sentiram?”. Houve uma 

diversidade de respostas, algumas mais genéricas (“achei legal”, “quando acabou eu 

queria mais”, etc), outras mais direcionadas para o evento em si (“gostei que dá pra 

ver o amanhecer e o anoitecer rapidinho”, “a musiquinha é calminha, só que daí 

achei ao mesmo tempo que a coisa é rápida”, “não achei que ia ter mais de um 

negócio acontecendo ao mesmo tempo” etc.). Estas últimas foram mais incentivadas 

que as primeiras, sendo que grande parte os alunos manifestou-se, e, mais 

importante, ouviram as opiniões que vez ou outra eram destacadas na tentativa de 

acentuar diversificadas reações de diferentes discentes em meio à polifonia vocal 

proporcionada pela agitação do momento. 

Em seguida, deu-se início à parte prática, em que houve readaptações do 

teatro em miniatura feitas a partir da leitura dos alunos sobre a obra e obedecendo 

às sequências de ações que ocorriam na dramaturgia do miniespetáculo, segundo 

os alunos. Em cada turma, foram enumerados cerca de três sequências de ações 

diferentes. Não convém dissertar se esta ou aquela assemelhava-se mais ao roteiro 

original, pois a lembrança está intrinsicamente ligada à sensação vivida, seja ela 

individual ou coletiva. 

Todas as sequências de ações sugeridas foram postas em prática junto aos 
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alunos, que desenvolviam as ações da maneira que se sentiam mais à vontade. Por 

se tratar de um enredo fantástico, que envolve personagens e situações não 

corriqueiras, existiu diversidade de criação para se interpretar um relógio, um 

cachorro de armadura, um gigante. Após as remontagens com os enredos 

anteriormente lembrados pelos alunos, foram sugeridas modificações, o que gerou 

grande prazer na turma: eram três gigantes contra dois relógios que eram 

defendidos por dois cachorros enquanto o cavaleiro defendia um dos gigantes, ou 

uma turma de cachorros que acompanhava o morador de rua que ao invés de 

aproximar-se dos transeuntes, procurava afastá-los para que não chegassem perto 

dele, etc. 

Essas modificações do enredo original ao prazer das turmas foi visto como 

valoroso para a fruição teatral, já que não houve apenas uma recapitulação do já 

experimentado, como também releituras fantásticas à obra apresentada, de forma 

muito aproximada da que houve nas apresentações de A Casa de Atram, porém 

com o acréscimo de uma transfiguração estética, do teatro de miniatura para o teatro 

de atores. 

Foto 6 – Final da mediação posterior ao acontecimento teatral 
Sancho Pança Vazia (2017) 

 
          Foto: Bruno Regenthal 

 

Para as atividades de mediação posterior coletiva, não houve preocupação de 

planejamento para com uma possível “falta de interesse”, mas sim por uma 

maximização da experiência junto aos alunos, pelo fato da resposta dos alunos 

durante as atividades anteriores ter sido interativa e pelos mesmos terem 

demonstrado curiosidade e entusiasmo. Em parte, era como se o maior objetivo já 
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tivesse sido alcançado, que era o “abandonar-se” por parte dos discentes, 

resultando no “gosto pelo debate estético” de Desgranges: 

 

A pedagogia do espectador está calcada fundamentalmente em 
procedimentos adotados para criar o gosto pelo debate estético, para 
estimular no espectador o desejo de lançar um olhar particular à peça 
teatral, de empreender uma pesquisa pessoal na interpretação que se faz 
da obra, despertando seu interesse para uma batalha que se trava nos 
campos da linguagem. Assim se contribui para formar espectadores que 
estejam aptos a decifrar os signos propostos, a elaborar um percurso 
próprio no ato de leitura da encenação, pondo em jogo sua subjetividade, 
seu ponto de vista, partindo de suas experiências, sua posição, do lugar que 
ocupa na sociedade. A experiência teatral é única e cada espectador 
descobrirá sua forma de abordar a obra e de estar disponível para o evento. 
(DESGRANGES, 2003, p. 30) 

 

Em consonância ao já discutido com base em citações de Larrosa, Abreu, 

Pupo, Rancière e Heidegger, o autor supracitado aponta a subjetividade do ponto de 

vista do interlocutor quanto às experiências teatrais, partindo de seu universo 

individual e coletivo, traduzindo signos propostos, tornando múltiplas as leituras de 

um acontecimento cênico, conforme varia o sujeito. Considero que a experiência 

junto aos alunos com a caixa Sancho Pança Vazia tenha favorecido o interesse dos 

alunos das turmas com o projeto do teatro na escola, pois a disposição e a atenção 

dos envolvidos mostraram-se crescente, em parte por, depois desse momento, virem 

na figura do pesquisador a de um profissional da arte, envolvido por certa admiração 

das turmas, principalmente na escola D. A partir da confiança adquirida através da 

experiência desenvolvida, houve maior prazer de ambas as partes, para a 

continuidade da oficina ligada ao bloco do Clube Zé Pereira dos Lacaios, que foi o 

mote da oficina em si. 

Ou seja, a predisposição do “abandonar-se” a uma experiência junto a uma 

atividade que forneça um espaço para que os sujeitos consigam lançar sua 

interpretação estética e que seja trabalhada de acordo com a individualidade do 

coletivo de sujeitos provou, neste caso, ser uma prerrogativa para que o “abandonar-

se” em outras atividades relacionadas torne-se um processo menos árduo e com 

menos chances de possuir inibidores de experiência já estabelecidos anteriormente 

à proposta.  

Tais inibidores podem voltar a aparecer em outras atividades desenvolvidas 

junto aos sujeito em questão, no entanto, é provável que haja um discernimento 

entre atividades que determinada pessoa julgou satisfatória ou não, considerando 



103 
 

  

um evento em relação ao outro ao invés de um evento como metonímia, como o 

resumo de uma arte. A porta dessa percepção dificilmente estará totalmente fechada 

a novas experiências, em uma lógica condizente com Rancière (2012, p. 7), que 

afirma que “o espectador deve ser retirado de sua posição como observador, como 

absorvedor das estéticas pressupostas para o mesmo, retirado de sua ótica inerte”, 

emancipando o espectador a um lugar de vivência, no qual interpela, por meio da 

“tradução”, uma nova experiência para o seu universo. 

Na semana subsequente ao fim das atividades junto à caixa de teatro de 

lambe-lambe, em ambas as turmas, relembramos o que tínhamos feito 

anteriormente, durante a oficina relacionada ao Zé Pereira e, então, na outra 

semana, demos início à construção dos bonecos, sendo que cada aluno deveria 

montar ou a Baiana ou o Catitão, os dois bonecos mais representativos do bloco. Na 

Escola D houve um curioso caso, quando: 

 

Ao começar as atividades, percebi que tinham alguns materiais faltando. Me 
bateu certo desespero, mas os alunos, que eu achei que podiam não estar 
muito atraídos pela atividade de construção de bonecos, procuraram bem 
frenéticos os materiais comigo, revistamos as sacolas várias vezes, até me 
dar conta de que esqueci o material na outra escola, onde trabalhávamos 
no turno da manhã. Prometi que ia correndo na outra escola e voltaria em 
menos de 15 minutos, um pouco envergonhado, pois me lembrou a 
insatisfação que eles tiveram em uma outra ocasião: “ah professor, você 
prometeu que a gente ia fazer hoje!”. Porém, todos entenderam que 
precisaria de tais materiais e que eu voltaria em pouco tempo, senti que 
houve uma confiança instaurada. Ao quase sair à porta, o mesmo aluno que 
falou que “aquilo tudo era uma droga” no primeiro encontro na escola, se 
levantou e veio até a mim: “ah não professor, faz aquela coisa lá que passa 
a vez com a mão, vamos pular Escravos de Jó, pede pra gente fazer os 
improviso, faz alguma coisa aí, mas não vai embora não?!” – “ué, mas você 
não achava tudo isso uma droga?”, respondi. – “ah professor... Na verdade 
é até legal mesmo...”. Satisfeito, armei um sorriso que não desmanchou até 
eu voltar para a escola, onde encontrei Deolinda, uma pessoa muito 
interessante que eu convidei para conversar com os alunos, ela é bem 
ligada ao Zé Pereira, e estava dando uma geral sobre o bloco para os 
meninos. Me disseram que ela havia chegado poucos minutos depois de eu 
sair. A relação com os alunos, que já estava ficando muito melhor, passou a 
ser um dos momentos mais esperados da semana, para mim e para eles. 
(Relato pessoal do pesquisador, arquivo próprio) 

 

O processo de construção dos bonecos foi feito de maneira tranquila em 

ambas as turmas, respeitando o tempo dos alunos e, em consonância ao que estava 

sendo desenvolvido pelos outros membros da equipe, que elaboravam figurino, 

música, etc. Como em muitos momentos era necessário que se esperasse a cola ou 

a tinta secar, aproveitamos para deixar nossa ala do desfile mais interessante, com 
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comandos em que os participantes rodavam, manipulavam o boneco, trocavam de 

lugar, abaixavam, levantavam, etc. 

 
Foto 7 – Estruturação dos bonecos do mini Zé Pereira, feitos juntos aos alunos 
(2017) 

 
          Foto: Bruno Regenthal 

Na foto acima, estão algumas das cabeças dos bonecos do desfile em 

construção. Havia duas opções para a confecção, que correspondiam aos bonecos 

gigantes mais característicos do Zé Pereira: A Baiana e o Catitão. As cabeças são 

de bola de isopor, sendo que os alunos pintaram-nas e fizeram os volumes com 

porcelana fria (biscuit). No momento da foto, as cabeças estavam “secando” para a 

finalização da pintura na próxima semana. Para cada corpo do boneco, moldes de 

isopor foram cortados e lixados, além de que uma costureira foi contratada para 

fazer os pequenos figurinos. Posteriormente, os alunos fariam todos os detalhes 

finais, como gravata, brincos, botões, mãos, etc. 

Marcamos o desfile de nosso mini bloco para cada escola em dias distintos: a 

escola D seria a primeira, e daria uma volta pelos dois quarteirões próximos ao 

ambiente escolar, incluindo ladeiras, praças e o adro de uma igreja. Já na escola C, 

o desfile foi marcado durante a própria festa junina da escola, a qual era aberta para 

o público em geral, sendo que os principais convidados eram amigos e familiares.  

 
Foto 8 – Ensaio do mini bloco do Zé Pereira (2017) 
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Foto: Davi Dolpi 

 

Nessa imagem, os alunos estavam preparando-se para o ensaio do desfile, 

que aconteceria na semana seguinte. Os bonecos já estavam com a construção 

concluída e já havíamos ensaiado grande parte das variações de movimentação de 

bonecos. No dia do desfile, na escola D, houve certa resistência por parte de alguns 

estudantes, os quais alegavam estar com “vergonha” de serem visto por pessoas de 

fora. Alguns dos participantes de uma turma questionaram se a apresentação não 

poderia ser feita dentro das imediações da escola, porém o restante das turmas da 

equipe, os quais também tinham menor idade e não pareciam muito preocupados 

com as opiniões alheias aos muros da escola, preferiram a apresentação aos 

arredores do ambiente escolar. Pelo fato de a maioria das pessoas – dentre as 

quais, a maior parte dos estudantes e os dirigentes da escola, além da própria 

equipe preferir o desfile fora da escola –, acabamos por realizar essa atividade nos 

bairros da cidade. Aos poucos, os que estavam temorosos soltaram-se, embora 

alguns não estivessem fazendo todas as movimentações que planejamos 

conjuntamente, sempre olhando ao redor com receio de serem vistos por pessoas 

conhecidas.  

Como equipe, pensamos que essa desconfiança referente a essa fase da 

atividade possa ter relação com o contexto em que a escola se insere, o qual já 

discutimos anteriormente. Porém, verificamos que a atividade teve apego pelos 

participantes, sendo esse incômodo pelo “olhar de fora” o único entrave desse 

momento do ciclo final da oficina. A apresentação na escola C também foi tranquila e 
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agradável, excluindo a dispersão com que os alunos se configuravam, antes, 

durante a apresentação e nos agradecimentos, por se tratar de uma festa escolar 

pré-férias, ou seja, a última atividade antes do recesso escolar. Porém, houve certa 

dificuldade para a realização da apresentação pela falta de espaço dentro do âmbito 

escolar, que não comportou bem os convidados, barracas e participantes, 

prejudicando um pouco. 

 

Foto 9 – Docentes e discentes da Escola D, em pausa durante o desfile 
(foto ilustrativa - 2017) 

 
                 Foto: Davi Dolpi 

Mesmo que seja pouco possível analisar de que forma as atividades 

realizadas reverberaram junto aos participantes, é possível perceber ressonâncias 

relativamente imediatas do conjunto de atividades desenvolvidas nas escolas C e D, 

através de relatos verbais de professores e alunos, os quais se manifestaram 

oralmente em situações cotidianas: “olha mãe, aquele é o cara do projeto do Zé 

Pereira que eu falei”, “tem mais caixa que nem aquela que você mostrou aquela 

vez?”, “tem que ter de novo, mas de outra coisa agora”, entre outros comentários. A 

maioria desses comentários foi feita com em tom de satisfação quanto à experiência 

vivenciada, mesmo que essa imagem esteja de certa forma atrelada ainda à figura 

do mediador. Outro fator que considero uma reverberação das experiências é o 

aumento do interesse em participar do grupo de teatro amador da região, que realiza 

anualmente as apresentações da Paixão de Cristo e do Auto de Natal.  

Porém, um fator preocupante é a baixa frequência das pessoas que 

participaram do projeto em outros espetáculos e oficinas fora do âmbito escolar, 

sejam eles gratuitos ou pagos. Diante disso, percebe-se que existem motes de 

abandono da continuidade do interesse teatral nesse caso, sendo um fator 
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protuberante para um maior ou menor êxito de uma formação de público local. 

Mesmo que de maneira não totalmente assertiva, podem ser indicados possíveis 

motes de abandono, os quais podem ser confluentes ou não: a percepção pelos 

discentes de que atividades artísticas estão diretamente atreladas ao universo 

escolar; falta de formação, tempo e pró-atividade dos funcionários para dar 

continuidade às atividades desenvolvidas; falta de material bibliográfico destinado ao 

uso de professores e alunos; falta de verba para contratação de artistas 

desenvolverem atividades dentro e fora das escolas da região; indisponibilidade dos 

artistas em trabalhar por pouco ou nenhum retorno financeiro; pouca divulgação dos 

eventos e oficinas locais ou divulgação pouco efetiva; não identificação de 

determinados sujeitos como público alvo dos artistas e/ou produtores locais e 

externos; falta de gerenciamento dos artistas para com seu trabalho; falta de 

gerenciamento do poder público para com a arte local; relação aluno-família; relação 

da família do aluno com o teatro; horário disponível dos familiares e alunos; não 

identificação com o tema ou a linguagem; qualidade do trabalho artístico oferecido; 

se o sujeito sente-se à vontade no local do evento; a convivência com amigos e 

colegas e os interesses e gostos dos diversos grupos em que o sujeito se inclui. 

Todos esses fatores, entre outros, podem contribuir em determinada escala para a 

continuidade ou não do interesse dos sujeitos para com o teatro, mesmo que as 

portas da percepção estejam abertas para novas experiências. 

A continuidade de outros fluxos de vivência, segundo Larrosa (2002) e 

Heidegger (2003), é essencial para que não ocorra o abandono de determinada 

experiência, a qual não necessariamente caminhe pelo campo da mediação teatral 

no âmbito escolar, mas por seu prosseguimento (ou seu início) fora do âmbito 

escolar. Maria Lúcia de Barros Pupo considera que a mediação artística é uma 

tessitura em processo, na qual: 

 

Embora a noção de mediação cultural ou artística certamente apresente 
superposições com a preocupação educacional, o termo emerge dentro de 
uma outra filiação. Ele designa o modus operandi do ideário da chamada 
democratização cultural, ou seja, da ambição de “alargar o campo dos 
receptores de cultura”, nas palavras de Teixeira Coelho. Aliados à ação 
cultural ou artística, tais termos compõem um conjunto de noções que, ao 
longo das últimas décadas vêm passando por fusões e desdobramentos, a 
ponto de, em muitas circunstâncias, carecerem de precisão. Outra não 
poderia ser a sua trajetória, se levarmos em conta a amplitude das 
mutações sofridas pela própria arte e pelas incertezas que recobrem hoje 
essa dimensão do fazer humano. (PUPO, 2011, pp. 114-115, grifos da 
autora) 
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Pupo traz para o debate a modificação que o entendimento de mediação 

teatral perpassa nas últimas décadas, e que essas mesmas mutações passam pelo 

próprio fazer artístico. Contudo, a ideia de democratização cultural, assegurada pela 

Constituição Brasileira, passa por um processo de pesquisa quanto ao interlocutor, 

com as particularidades de região para região e certa “carência de precisão”, que 

costuma alterar ou acrescentar discussões sobre o tema para um pensamento mais 

completo sobre de que se trata a mediação teatral, a formação de público e a 

formação de espectadores. Porém, pelo que se entende sobre a formação de 

público e do aumento de interesse pela frequência ao teatro, nota-se que essa 

ampliação de acesso físico está intimamente ligada a uma oferta estabelecida, e às 

facilidades e seduções para que o público de fato compareça aos eventos, que “por 

vezes [...] diz respeito à facilitação do acesso às obras em termos materiais e se 

vincula à publicidade, a modalidades flexíveis para a aquisição de ingressos, ou à 

fidelização do público” (PUPO, 2011, p. 114).  

Aqui, além de estratégias dentro do âmbito escolar, vale pensar em outros 

métodos possíveis que possam agir como geradores de experiência para além da 

instituição escolar, verificando a questão da frequência ao teatro e os fatores que 

podem contribuir para a escolha dessa atividade cultural. Conforme já estudado no 

primeiro capítulo, o nascimento e a presença de políticas públicas contribuíram para 

uma maior oferta de espetáculos em locais descentralizados, além de programas de 

fomento em várias dos estados do Brasil. Entretanto, o “acesso linguístico” 

(DESGRANGES, 2003), é investido quase que exclusivamente no âmbito escolar, a 

princípio com a ideia de formar “espectadores do futuro”, mas também pelas 

facilidades que as instituições escolares oferecem, por já possuírem uma quadra ou 

pátio onde as atividades podem ser realizadas. Nesses espaços há também um 

lugar de convívio, de aprendizagem e (supostamente) de troca. Porém, nas idas ao 

teatro, exteriores ao âmbito escolar e em forma de excursão, a estrutura escolar 

mantém-se: são os coordenadores da instituição e os professores que definem qual 

(possibilidade de) oferta de atividade extracurricular tem prioridade sobre a outra, 

dependendo ainda de certa “boa vontade” do corpo letivo da escola para atender 

esta demanda, que geralmente está associada ao conteúdo programático de 

matérias diversas do currículo escolar.  
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Mesmo que a diversidade sobre os estudos de mediação teatral em âmbito 

escolar avancem com velocidade considerável em grande parte dos programas de 

pós-graduação em Artes Cênicas das universidades públicas brasileiras, considero 

que os estudos acadêmicos com vistas ao acesso e frequência a eventos culturais 

fora do âmbito escolar ainda encontram-se incipientes83, salvo o já citado “acesso 

físico”, com suas facilidades envoltas ao evento, como estacionamento, segurança 

da região do acontecimento, ingressos baratos ou gratuitos. Creio, então, ser 

possível lançar mão de questionamentos a respeito do acesso deste espectador, 

que não necessariamente está associado a alguma instituição escolar: como se dá 

sua ida a um evento teatral em um contexto fora do ambiente escolar? O que o 

espectador procura e qual a possibilidade de criar o interesse desse público com 

ferramentas de divulgação acessíveis à classe artística? Os processos de decisão e 

escolha da ida a um evento cultural é feito por quem e de que maneira? De que 

forma os fatores sociais e econômicos interferem nas fruições artísticas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
83 A mediação nos museus possui atualmente uma grande força em atividades fora do âmbito escolar, 
com diversidade de atividades e de perspectivas de estudo sobre a mesma. No entanto, o fruidor em 
potencial tem seu lugar de destaque a partir de sua presença no museu, sendo geralmente 
desconsiderado o caminho de vivências que este espectador possui até a ida a este evento cultural. 
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CAPÍTULO 3 – MEDIAÇÕES E EXPERIÊNCIAS JUNTO A ESPECTADORES 

FORA DO ÂMBITO ESCOLAR 

 

A América Latina tem uma missão agora: começar a 
falar do que se passa nos teatros locais. Tenho que 
falar de Buenos Aires. E você tem que falar do teatro 
do seu lugar. E, claro, conhecer toda a bibliografia 
mundial. (DUBATTI, 2014, p. 261) 

 

 As propostas e reflexões deste capítulo tiveram como mote principal a 

parceria com a Cia Lamparina - Teatro de Animação. Descreverei de forma sucinta a 

proposta e o histórico do grupo, para posteriormente analisar as ações culturais 

desenvolvidas até então, debatendo sobre fatores que foram notados durante o 

percurso, e dialogando com autores relacionados, como Jorge Dubatti (2014, 2016), 

Pierre Bourdieu (2007) e Rômulo Avelar (2013), além de indicadores culturais, como 

o II Panorama Setorial da Cultura Brasileira, de Gisele Jordão (2014). 

A Cia Lamparina – Teatro de Animação (antiga Cia Nau dos Sonhos – Teatro 

de Bonecos) foi fundada em 2012. Teve sua estreia com o espetáculo de Teatro de 

Lambe-Lambe (teatro em miniatura), Sonho de Voar. Desde então, apresentou-se 

em diversos festivais e mostras84, desenvolvendo também ações culturais de 

iniciativa própria, em Ouro Preto/MG e região.  

Em 2013, em parceria com o IBRAM, a companhia criou o espetáculo de 

fantoches e máscaras Poemas e Grinaldas, que conta a historia do casal 

apaixonado Dirceu e Marília, dois dos personagens presentes na história de Ouro 

Preto, cujo pano de fundo é a Inconfidência Mineira. Graças a esse espetáculo, 

foram fechadas, em 2014, parcerias com instituições que apoiam a educação 

patrimonial, como o IPHAN (Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional) e o 

Instituto Estrada Real. No ano de 2015, a companhia iniciou uma parceria com a 

Escola de Samba Unidos do Padre Faria, ficando responsável comissão de frente, 

no desfile de carnaval de Ouro Preto. Também nesse mesmo ano, realizou o Projeto 

Lambe-Livro, que consiste em um conjunto de três miniespetáculos de teatro de 

bonecos (chamados popularmente de teatro de lambe-lambe), baseado em 

releituras de livros que estão no imaginário popular, sendo que dentre os 

miniespetáculos desenvolvidos está o Sancho Pança Vazia, destacado no capítulo 

                                                
84 Festival de Inverno Ouro Preto e Mariana, Festival de Inverno Congonhas, Mostra de Teatro de 
Bonecos de Mariana, o POCAR de Conceição da Barra/ES, o Festival Internacional de Bonecos, o 
FESTIM - Festival de Teatro em Miniatura, etc. 
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anterior desta dissertação. 

 Em 2016, houve um intervalo na produção de atividades da Cia Nau dos 

Sonhos, que em 2017 reativou alguns elementos de seu repertório para criação de 

intervenções menores e de apresentações individuais ou em duplas, localizadas, 

principalmente, no eixo Ouro Preto-Mariana, mas passando também por outros 

festivais regionais e nacionais. Também foi criado, em 2017, o FITIL – Festival 

Itinerante de Teatro Infantil, que percorreu as cidades de Congonhas do Campo, 

Ouro Branco e Conselheiro Lafaiete. No mesmo ano, ainda foram produzidos os 

espetáculos infantis pocket: Um Presente Especial e O Barquinho de Papel, em 

Congonhas do Campo e Conselheiro Lafaiete, respectivamente. 

 A mudança de nome e metas do grupo deu-se a partir de 2018, quando a 

atual Cia. Lamparina inaugurou sua própria sede e executou sua primeira circulação 

mineira, apresentando o espetáculo Poemas e Grinaldas por cinco cidades (Ouro 

Branco, Jeceaba, Cristiano Otoni, Congonhas do Campo e Conselheiro Lafaiete), 

com incentivo da Lei Estadual de Cultura de Minas Gerais e patrocínio da Via Real. 

Houve também a ampliação do FITIL, que circulou 37 apresentações em 31 dias, as 

quais ocorreram, por vezes, simultaneamente em mais de uma cidade.  

Além dessa circulação, também foram produzidos outros três produtos 

artísticos: Ouro Sangue, uma peça teatral de rua para adultos, com máscaras e 

bonecos, a respeito da história do Vira Saia (figura icônica de Ouro Preto) e das 

Almas do Pulgatório; Le Cirque du Kombi-Kombi, um conjunto de três 

miniespetáculos baseados no universo circense, e que acontece dentro de uma 

Kombi; além de intervenções de teatro em locais não convencionais, criados de 

acordo com a demanda de contratantes. Posteriormente, foi estreado o espetáculo 

de palhaço Que Não Tem Nome, que esteve em uma turnê pela cidade de Ouro 

Branco. Também circulou, com reformulações, a peça infantil O Barquinho de Papel. 

A Cia Lamparina passou a incorporar outros profissionais da região no escopo de 

suas atividades, abrangendo parte dos artistas cênicos mais atuantes da cidade de 

Ouro Preto em seu leque de atividades85. Assim, passamos a oferecer oficinas de 

                                                
85 São três os integrantes fixos da Cia Lamparina: Bruno Regenthal, Yago Rufato e Joseane 
Nogueira. Como apoiadores, realizando funções como elenco, oficineiros, assistentes de produção, 
entre outros, temos: Dhu Rocha, Marina Nóbile, Pedro Gaban, Rafael dos Santos, Jaqueline 
Lourenço, Renan Adrião, Ana Fontes, Giulia Oliveira, Lua Melo Franco, Isabela Freiria, Fred 
Contarini, Camila Vendramini, Willian Bontempo, Isabela Resende, André Nemer, Hayslan Rodrigues, 
Danielle dos Anjos, Fred Florderico, Adriana Martins, Léo Garcia Nunes e Gabriel Flores. Além 
destes, outros sujeitos fizeram parte do escopo de atividades da Cia Lamparina, com atividades de 
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teatro na sede com estes profissionais, também passaram a oferecer, com duração 

de três meses, diversos cursos relacionados ao teatro.  

Um dos objetivos principais do grupo e que foi proposto por nós, integrantes 

fixos da Cia. Lamparina está em difundir tanto o teatro de animação quanto temas 

relacionados à educação patrimonial, em uma tentativa de auxiliar o resguardo, de 

parte dos fazeres patrimoniais imateriais ou de marco histórico da região, por meio 

de encenações. Procuramos, assim, construir junto à cidade e seus moradores uma 

formação de espectadores através de nossas atividades, estabelecendo este 

objetivo a médio e longo prazo. Porém, nota-se, ao longo dos anos, que o trabalho 

“solitário” de um único grupo teatral poderia ser incipiente para a fortificação de um 

movimento de teatro local. Percebe-se também que é preciso elaborar parcerias com 

outros grupos de teatro e instituições para que sejam promovidas ações de maior 

efetividade, incentivando uma base sólida para o fazer artístico-teatral, buscando um 

“grande grupo de iniciados” (KOUDELA, 2010), em um processo de pesquisa-ação 

baseado em Michel Thiollent (1986): 

 

Os temas e problemas metodológicos são limitados ao contexto da pesquisa 
com base empírica, isto é, da pesquisa voltada para a descrição de 
situações concretas e para a intervenção ou a ação orientada em função da 
resolução de problemas efetivamente detectados nas coletividades 
consideradas. Isto não quer dizer que estejamos desprezando a pesquisa 
teórica, sempre de fundamental importância. Mas precisamos começar por 
um dos lados possíveis e escolhemos o lado empírico, com observação e 
ação em meios sociais delimitados, principalmente com referência aos 
campos constituídos e designados como educação, comunicação e 
organização. Não nos parece haver incompatibilidade no fato de progredir 
na teorização a partir da observação e descrição de situações concretas e 
no fato de encarar situações circunscritas a diversos campos de atuação 
antes de se ter elaborado um conhecimento teórico relativo à sociedade 
como um todo. Entre esses diversos níveis de análise, não nos parece 
haver dedução do geral ao particular nem indução do particular ao geral. 
(THIOLLENT, 1986, p. 9) 

 

O autor supracitado disserta sobre o caráter experimental da pesquisa-ação, 

que pode ser definida como uma busca de desenvolvimento cognitivo acerca de um 

objeto, utilizando como processo a investigação empírica, construindo hipóteses a 

partir de observação de casos e desenvolvimento de ações, considerando a 

bibliografia teórica junto às particularidades do contexto do objeto pesquisado. A Cia 

Lamparina passou a adotar essa metodologia em suas ações, por considerar fértil a 

possibilidade de alçar resoluções de determinado problema empírico através da 

                                                                                                                                                   
seus próprios grupos. 
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tentativa e erro, de maneira a analisar as atividades realizadas para depois poder 

“errar melhor” em outra oportunidade, partindo do particular para o todo, mas 

estudando dados e bibliografias a respeito do todo, para então partir novamente 

para o particular. Adotei esta metodologia para a elaboração e construção de novos 

espetáculos, mas, principalmente, utilizei o método da pesquisa-ação nas atividades 

que tinham a intenção de uma formação de espectadores, buscando entender o 

problema do pouco interesse do público municipal de Ouro Preto para com o teatro. 

Junto à Cia Lamparina – Teatro de Animação, foram priorizados histórias e 

causos locais, a princípio tendo como foco a circulação municipal e o aprimoramento 

do espetáculo Poemas e Grinaldas. Era esperado, pelos integrantes do grupo, que a 

proximidade do tema à localidade onde está inserido pudesse gerar frutos 

duradouros, tanto junto à comunidade quanto aos setores públicos e privados do 

município, o que facilitaria circulações locais. Essa proximidade temática, como foi 

observado no início desta dissertação, já esteve presente tanto em outros grupos 

teatrais locais – como Medeias e Estandarte86 – quanto em grupos de outras cidades 

próximas a Ouro Preto, como Congonhas e Itabirito, por exemplo. Optamos por 

trabalhar principalmente em espaços públicos, como praças, escolas, ruas, por uma 

questão de dificuldade de integrar a programação dos edifícios teatrais da cidade 

(devido à agenda constantemente lotada de atividades), e também pela 

possibilidade de circular em localidades que não possuem um teatro físico, mas, 

principalmente, pelo desejo de apresentar aos próprios ouropretanos os espetáculos 

inspirados nas histórias locais.  

O projeto da peça teatral Poemas e Grinaldas foi iniciado em 2012 e contou 

com uma rotatividade razoável de elenco desde sua criação. A partir de 2014, o 

espetáculo passar a ser representado por três integrantes fixos, embora tenha 

contato, em alguns momentos, com participantes externos para suprir ausência de 

algum integrante da equipe. Esses integrantes flutuantes de espetáculos, em grande 

parte, também tornaram-se convidados em diversas outras propostas lançadas 

posteriormente pela Cia Lamparina, como as oficinas e as apresentações dentro da 

sede. 

Após circulações do espetáculo Poemas e Grinaldas, dentro e fora da cidade 

de Ouro Preto, foram pensadas pela equipe outras possibilidades de encenação de 

                                                
86 Confira a respeito destes grupos no Anexo II – Outras Estratégias de Formação de Público. 
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histórias locais. Dentre elas, foram elaboradas esquetes de temas da região ao 

longo dos anos, seja por demandas de contratantes ou partindo de iniciativas 

próprias, além de variações do espetáculo Poemas e Grinaldas para adaptar em 

formato de cena para as dimensões e possibilidades de espaços não convencionais. 

Para a ocasião da apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)87 

de Yago Rufato, integrante fixo da Cia Lamparina, foi desenvolvida uma segunda 

montagem longa: o espetáculo Ouro Sangue, em que foi encenada a história do Vira 

Saia e de sua liderança junto às Almas do Pulgatório, que também protagonizaram 

uma revolta contra os abusos da Coroa Portuguesa. Na época retratada, era o 

Conde de Assumar que governava a capitania em que se localiza Minas Gerais.  

 Investiguei, nas obras de Ney Wendell Oliveira (2008, 2009, 2011), motes 

para o diálogo a respeito do uso de uma temática mais próxima ao universo do 

interlocutor, já que em parte de suas produções científicas o autor disserta sobre o 

projeto Cuida Bem de Mim. Nesse projeto, o autor não trabalha uma temática 

histórica local, mas institucional, visto que, nesse caso, a escola foi o mote temático 

para a imersão dos alunos junto ao teatro. Os trabalhos chegavam a durar um ano e 

incluíam oficinas de teatro, discussões e diálogos junto a docentes e discentes, 

abrindo o leque para que se construísse o afeto e se dialogasse a respeito de 

questões escolares, principalmente sobre a depredação dos materiais da instituição 

ou da violência (física e psicológica)88, entre outros fatores de convivência e 

estrutura institucional e pessoal que cercam o ambiente escolar:  

 

Entendemos que a recepção do Cuida Bem de Mim passa pela 
compreensão de embates, conflitos e tensões que acontecem no 
envolvimento do público com a peça e para isso foi preciso encontrar 
continuadamente novas e plurais formas de observação. Optamos por 
priorizar o conhecimento teatral para responder aos processos receptivos 
levantados. O teatro e a obra respondiam seguidamente ao próprio 
fenômeno teatral e a partir dele conseguíamos determinar os caminhos e 
resultados do processo receptivo. (OLIVEIRA, 2009, p. 149) 

 

Na citação acima, o autor disserta sobre de que forma foi entendida a 

                                                
87 Como etapa final para obtenção do diploma de graduação do curso de Artes Cênicas da 
Universidade Federal de Ouro Preto. Elenco: Yago Rufato, Joseane Nogueira, Ana Fontes e Rafael 
dos Santos; Iluminação: Bruno Regenthal; Direção: Bruno Regenthal Orientadora: Thálita Motta Melo; 
Banca: Daniel Ducato e Mateus Silva; Data: 19/07/2018, 19h; Local: Largo de Marília, Ouro Preto/MG. 
88 Este projeto foi desenvolvido nos anos de 2002 a 2008, com 14 escolas públicas de Recife, Rio de 
Janeiro e Salvador, pela ONG Liceu de Artes e Ofícios da Bahia. 
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recepção do Cuida Bem de Mim89, determinando os caminhos e resultados do 

processo receptivo através da resposta da própria obra. Segundo a tese de 

doutorado desse mesmo autor (OLIVEIRA, 2011), houve modificações na estrutura 

do projeto em si enquanto sua realização, de acordo com os recursos financeiros e 

dos contextos escolares, mas, principalmente, pela possibilidade de potencializar a 

experiência dos interlocutores e imergir junto ao corpo escolar com a linguagem 

teatral, tendo como premissa os aspectos cotidianos escolares. O projeto Cuida Bem 

de Mim trata de “somar esforços ao desejo de ver a escola, enquanto uma usina 

cultural, capaz de preparar o novo público para as artes cênicas, a partir da 

mediação teatral” (OLIVEIRA, 2011, p. 23). Em outras palavras, o projeto 

supracitado aproxima o contexto escolar ao teatro através de vivências individuais e 

coletivas, que podem se tornar experiências teatrais conforme o desenrolar do 

projeto. Logo, a mediação teatral aqui é entendida como “um processo artístico-

pedagógico que interliga o público e a obra teatral, possibilitando o acesso e a 

formação das pessoas, como espectadores autônomos, capazes de observar, 

criticar e se transformar, a partir da vivência da obra de arte” (idem, ibidem p. 32). 

 A aproximação do mote temático ao universo do interlocutor mostra-se eficaz, 

na medida em que o interesse inicial faz-se presente, o que pode sobrepor barreiras 

do desconhecimento da linguagem e o estranhamento que pode resultar dessa 

possível característica. Nas experiências junto ao espetáculo Poemas e Grinaldas, 

notamos empatia por parte do público em nossas apresentações, possivelmente por 

retratar na forma do teatro dos bonecos um tema local, costumeiramente tratado 

com erudição devido à natureza árcade dos poemas de Thomás Antônio Gonzaga, 

cuja linguagem data do século XVIII.  

As primeiras apresentações do espetáculo, ainda em suas primeiras versões, 

foram realizadas no próprio Museu da Inconfidência, em escolas públicas de Ouro 

Branco e na Mostra Internacional de Bonecos de Mariana, todos em 2014. Porém, 

não houve uma divulgação intensa para o espetáculo em si, e os espectadores que 

estiveram presentes podem ser considerados como público do Museu, das escolas e 

da Mostra, além de alguns convidados dos integrantes do elenco. Em 2015, após a 

reformulação do espetáculo, buscamos parcerias junto ao comércio local para uma 

circulação de cinco apresentações por bairros de Ouro Preto. Mesmo com certa 

                                                
89 O título do espetáculo Cuida Bem de Mim também dá nome ao projeto. 
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dificuldade para angariar fundos, trabalhamos em um refinamento quanto a fatores 

ligados à produção teatral como assessoria de comunicação, diálogo com 

instituições públicas e privadas, aprimoramento do design utilizado e divulgação. 

 

         Foto 10 – Apresentação do espetáculo Poemas e Grinaldas na Praça Antônio Dias (2015) 

 
Foto: Bruno Batista 

 

Na imagem acima, é retratada uma das apresentações do espetáculo Poemas 

e Grinaldas, em Ouro Preto, em frente à igreja Nossa Senhora da Conceição, no 

bairro Antônio Dias, onde, segundo dados históricos, foi o local de casamento de 

Dirceu e Marília, os dois protagonistas do espetáculo teatral, representados por 

bonecos. Tomando como base conversas informais junto aos presentes nas 

apresentações, observamos que uma parcela do público jamais havia ido ao teatro, 

mas interessou-se pelo tema. Porém, podemos considerar que houve no mínimo 

dois facilitadores de acesso nessa ocasião, pois além do tema, contamos com uma 

divulgação que parece ter surtido efeito para que o espectador tivesse conhecimento 

do acontecimento teatral. A combinação dos dois aspectos (temática e divulgação), 

contudo, foi suficiente para que apenas uma pequena porcentagem da população 

ouropretana fosse assistir ao espetáculo, totalizando cerca de cinquenta pessoas 

para cada uma das cinco apresentações. Os demais espectadores eram compostos 
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por públicos de escolas localizadas nas redondezas de onde ocorreram as 

apresentações. Essas instituições de ensino foram avisadas previamente sobre o 

acontecimento teatral por meio de comunicados escolares e, assim, os discentes 

foram ao evento acompanhados de seus professores, durante o período de aula. O 

interesse das escolas convidadas deu-se, principalmente, por um possível caráter 

pedagógico almejado pelos coordenadores escolares, o qual se aplica apenas 

indiretamente ao espetáculo, visto que no próprio folder de divulgação está escrito 

que “a peça conta para o público infanto-juvenil e adulto esta história de forma lúdica 

e brincante” (POEMAS, 2015). 

Nesse sentido, foi possível verificar que houve um diálogo com os 

interlocutores, considerando as recepções e reverberações que percebemos junto 

aos espectadores que assistiram ao espetáculo Poemas e Grinaldas. Porém, em 

outra ocasião, em apresentação da cena Jacubas e Mocotós no Carnaval de Ouro 

Preto de 2020, houve diversos problemas técnicos que contribuíram para a inibição 

de experiência dos espectadores. O principal obstáculo foi o excesso de informação 

sonora e visual, como os ruídos de pessoas e equipamentos no local de 

apresentação e de sonoridades fora do espaço, ou ainda, de atividades simultâneas 

(piscina de bolinhas, pula-pula) muito próximas ao acontecimento teatral. A cena 

teatral em si contou com interferências vindas da caixa de som e com uma acústica 

não adequada, o que colaborou para que vários dos presentes abandonassem o 

espetáculo antes de sua finalização. Ou seja, o mote de abandono não previamente 

observado, nesse caso, foi a desmotivação para a disponibilidade de experiência 

devido a deficiências técnicas na apresentação do espetáculo, o que impediu os 

espectadores de “abandonar-se”, além de impedir a conquista da Serenidade junto 

ao espectador. 

Percebemos que, apesar da tentativa de facilitar o acesso físico apresentando 

nossos espetáculos em locais públicos, as ações nem sempre traziam o público 

esperado. Conversamos com diversos outros realizadores de eventos teatrais, 

ouvimos relatos de dificuldades parecidas com as nossas, ponderando que as 

divulgações via mídia digital geralmente não se comunicam com o interlocutor 

pretendido, assim como a mídia física também não costuma chegar ao público com 

que se quer dialogar, ou mesmo não se torna opção atrativa que seja levada em 

consideração. Creio que tal questão pode estar relacionada, em parte, a uma 

questão de falta de propulsores de experiência, em que o “abandonar-se” seria o 
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segundo momento para a disposição. Também podem ter acontecido abandonos, 

por parte do espectador, junto a propostas que foram experenciadas previamente, 

como acontecido na Escola D.  

No ano de 2018, promovemos um evento de inauguração, por ocasião da 

abertura da Cia Lamparina, na época localizada no Antônio Dias. A intenção era de 

nos fazermos presentes no bairro, articulando com diversos artistas locais uma ação 

para viabilizar os primeiros contatos com o novo espaço, trazendo diversas 

atividades cênicas e musicais durante uma tarde de domingo. Foram feitas 

divulgações virtuais e físicas do evento e foram especialmente convidadas duas 

escolas localizadas próximas à sede, nas quais trabalhamos uma mediação teatral 

curta (3 a 5 minutos), basicamente com brincadeiras junto a personagens de 

espetáculos e entrega de panfletos de divulgação. Um cortejo também foi realizado 

junto aos artistas locais, com o objetivo de convidar a população a participar. O 

trajeto percorrido partiu da Praça Tiradentes e foi até a sede da Cia Lamparina. 

Apesar da quantidade de ações que foram realizadas para oportunizar o evento, não 

houve uma forte presença da comunidade nessa ocasião, assim a quantidade de 

pessoas foi menor do que esperado. 

Em conversas informais que tive com outros agentes culturais da região, foi 

possível verificar certa constância de apontamentos em relação à frequência do 

público local de Ouro Preto ao teatro, entre os quais de que os possíveis 

espectadores não se sentem realmente convidados a participar dos eventos 

culturais, em parte por não identificarem tais atividades como direcionadas ao 

ouropretano. Decidi, junto à Cia Lamparina, fazer uma mediação com esses 

espectadores em potencial, buscando dialogar com esses interlocutores diretamente 

em suas residências. Tal ocasião deu-se na estreia do espetáculo Ouro Sangue, 

programado para acontecer em uma quinta-feira às 19 horas, em um largo próximo à 

ladeira em que o personagem protagonista do espetáculo, Vira Saia, morava. Essa 

ladeira foi escolhida para a ação convidativa e foi estabelecida diretamente com os 

moradores de cerca de três quarteirões da ladeira, o que pode ser visto como uma 

espécie de mediação explicativa: apresentávamo-nos como integrantes do grupo, 

falávamos da proposta da Cia Lamparina e do espetáculo em si, perguntávamos 

sobre que percepções tinham do Vira Saia e dialogávamos com essas percepções. 

Por fim, convidamos eles para assistirem ao espetáculo e oferecíamos o panfleto de 

divulgação.  
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Foto 11 – Apresentação do espetáculo Ouro Sangue, no Largo de Marília – Ouro Preto/MG (2018) 

 
Foto: Douglas Córega 

 

Dentre várias leituras possíveis da foto acima, pode-se notar que o espetáculo 

apropria-se dos elementos oferecidos pelo local da apresentação, ocupando grande 

parte do largo onde foi apresentado, desde o pilar que suporta a iluminação 

(ocupado, na foto, pelo ator Yago Rufato) até onde está localizada a empanada azul, 

em que acontecem as cenas com bonecos. O espetáculo contou com forte 

participação da comunidade local e notamos que muitas pessoas com quem 

dialogamos anteriormente estiveram presentes no espetáculo e levaram familiares. 

Verificamos também que o público presente encontrava-se disposto para a 

experiência, mesmo antes de o espetáculo começar, o que pode ser interpretado 

como um “abandonar-se” já instaurado, que se efetivou como experiência no 

decorrer da peça teatral. Nota-se que a conquista da Serenidade deu-se pelos 

fatores já mencionados na experiência do Poemas e Grinaldas com um adicional: o 

convite pessoal, que pode ter criado um sentimento de pertencimento a esse 

espectador em potencial, situando-o como parte importante do acontecimento teatral 

na ocasião. Nesse ponto, podemos aproximar essa experiência para dialogar com 

os ângulos de observação propostos por Jorge Dubatti (2016) para a 

excepcionalidade do acontecimento teatral. Em contraponto aos “motes de 

abandono” propostos por ABREU (2015), os ângulos de observação da 



120 
 

  

excepcionalidade do acontecimento teatral partem do princípio de possíveis 

potencializadores de experiência do acontecimento teatral, que surgem “por meio de 

vários fatores, todos eles confluentes, interligados e indissociáveis” (DUBATTI, 2016, 

p. 165), que colaboram para a imersão do espectador em determinada obra: 

 

O espectador percebe a excepcionalidade do teatro de diversas maneiras, 
seja na (auto-)observação enquanto constrói, incide e atravessa o espaço 
da experiência teatral, seja a posteriori, quando reflete sobre o acontecido 
no acontecimento pretérito, fundamentalmente a partir do registro na própria 
memória e da confrontação com os registros de outros espectadores, 
vídeos, fotografias, resenhas, críticas, etc. (DUBATTI, 2016 p. 162) 

 

No fragmento acima e em todo um capítulo dedicado à excepcionalidade do 

acontecimento teatral, Dubatti aborda esse conceito como algo a ser conquistado e 

desejado nos fazeres teatrais, com vias de almejar uma maximização da fruição 

cênica por parte do espectador. Além do mais, ele entende a excepcionalidade do 

acontecimento teatral em um sentido não cotidiano, de excelência, de não 

costumeiramente visto:  

 

Excepcionalidade no sentido complexo que combina ideias de originalidade 
(o que é próprio do teatro, seu caráter único e particularidade) e de 
maravilha (o excepcional como algo prodigioso, que se destaca do mais 
comum e batido e oferece uma experiência portentosa e transformadora). 
Entre as coordenadas de valoração de um espetáculo, uma das principais é 
a excepcionalidade do acontecimento, isto é, a concretização mais completa 
e acabada do uso teatral da teatralidade, pois essa excepcionalidade 
consiste em levar à máxima realização aquilo que o teatro propõe como 
singularidade (idem, ibidem, p. 161) 

 

Dubatti (2016) busca aproximar essa excepcionalidade do acontecimento 

teatral por meio de dezessete ângulos de observação, sendo eles: 1 - 

Inexorabilidade do acontecimento; 2 - Acesso exclusivo através do teatral; 3 - 

Organicidade e novidade ontológica; 4 - Sentimento do numinoso, do sagrado, do 

metafísico; 5 - Estimulação emocional e intelectual; 6 - Percepção de um tempo 

próprio do acontecimento; 7 - Sentido de oportunidade existencial; 8 - Especulação 

de trans-subjetividade; 9 - Sentimento de perda criado pela incapturalidade do 

acontecimento teatral; 10 - Sentimento de altruísmo; 11 - Sentimento de contágio; 12 

- Sentimento de felicidade; 13 - Construção autobiográfica; 14 - Caráter de síntese 

epocal; 15 - Sentimento de ter sido eleito para dar testemunho; 16 - Sentimento de 

gratidão; 17 - Consequente admiração que o artista desperta. No livro O Teatro dos 
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Mortos (2016), são encontradas definições para cada ângulo de observação 

propostos por Dubatti, porém considero que a maior parte desses pontos, 

interdependentes entre si, possuem títulos autoexplicativos.  

Dentre os ângulos de observação de Dubatti, nota-se certa semelhança com 

os princípios para a experiência de Jorge Larrosa (2011), exatamente pelo fato de 

ambos os autores enfatizarem uma excepcionalidade de vivência. Podemos afirmar 

que enquanto Larrosa aproxima a percepção e disponibilidade para a experiência 

principalmente junto ao discente escolar, Dubatti aponta sobre aspectos diretamente 

conectados à recepção teatral90. Podem-se investigar quais dos ângulos de 

observação aproximam-se de forma mais clara a determinado acontecimento teatral, 

mesmo que esses ângulos não estejam desconectados entre si, mas formando uma 

espécie de círculo de pontos mais ou menos próximos. 

No caso da estreia do espetáculo Ouro Sangue, destaca-se, primeiramente, o 

ângulo de observação número 15 (sentimento de ter sido eleito para dar 

testemunho), que se deu exatamente por essa mediação anterior, pelo convite 

pessoal a sujeitos incluídos na região e na temática proposta. Nesse sentido, a peça 

teatral chegou a inferir em outros ângulos de Dubatti, mas a abertura para que esse 

sujeito espectador tenha conquistado o “abandonar-se”, estabelecendo uma relação 

de Serenidade junto ao espetáculo, deu-se primeiramente pelo sentimento de ter 

sido eleito para dar testemunho, o que comungou para que outros acessos fossem 

criados dentro do círculo de pontos dos ângulos de observação.  

Chamou-me a atenção o convívio familiar quando dessa ocasião, já que os 

“convidados especiais” trouxeram filhos, cônjuge e demais parentes, sendo que, em 

geral, cada sujeito mediado aparecia com um até três convidados próximos. Porém, 

foram poucos os sujeitos que estavam acompanhados de amigos ou parentes fora 

do círculo do lar, o que pode ser interpretado como certa desconfiança em relação 

ao evento em si, mas também pela disposição para a experiência estabelecida junto 

ao convívio caseiro.  

Dubatti (2016) compreende que o acontecimento teatral em si é o fruto maior 

de um tripé formado pelo convívio, poiesis e expectação. A poiesis é definida como 

“construção na dupla dimensão de ente e acontecimento teatral, objeto e processo” 

                                                
90 Ao contrário de ABREU (2015), que construiu os seus “motes de abandono” a partir de Heidegger, 
Larrosa e Gumbrecht, não podemos afirmar que Jorge Dubatti tenha se inspirado em Jorge Larrosa e 
vice-versa. 



122 
 

  

(DUBATTI, 2016, p. 47), a expectação como “o campo de constituição do espaço de 

percepção do espectador, onde o teatro enfim se constitui como tal” (ROMAGNOLLI; 

MUNIZ, 2014, p. 252). O terceiro componente do tripé da Filosofia do Teatro de 

Jorge Dubatti (2016) é o conceito de convívio, que é descrito da seguinte forma: 

 

Chamo de convívio ou acontecimento convivial a reunião, de corpo 
presente, sem intermediação tecnológica, de artistas, técnicos e 
espectadores em uma encruzilhada territorial cronotópica (unidade de 
tempo e espaço), cotidiana (uma sala, a rua, um bar, uma casa etc, no 
tempo presente). O convívio, manifestação da cultura vivente, distingue o 
teatro do cinema, da televisão e do rádio [...]. Não somos os mesmos 
quando em reunião, pois nela se estabilizam vínculos e afetações 
conviviais, inclusive não percebidos ou conscientizados. No teatro, vive-se 
com os outros: estabelecem-se vínculos compartilhados e vínculos vicários 
que multiplicam a afetação grupal. (DUBATTI, 2016, p. 31-32, grifo do autor) 

 

 Esse convívio teatral é estabelecido não apenas do espectador para com a 

obra espetacular em si, mas do espectador com outro espectador, mesmo que não 

haja interação física ou verbal entre as partes. O convívio entre espectadores pode 

ser comparado a situações cotidianas: estando em convívio com amigos em um bar 

com música ao vivo, por exemplo, confrontamo-nos com diversos acontecimentos 

simultâneos que podem influenciar diretamente ou indiretamente determinada 

experiência pessoal. O conceito de convívio que Dubatti (2016) emprega para 

dialogar com o teatro assemelha-se a um jogo de futebol no estádio, em que 

espectadores, técnicos e jogadores vivenciam determinado momento, construindo o 

acontecimento esportivo de forma coletiva. Portanto, cabe considerar a importância 

do convívio para a fruição teatral, a qual foi especialmente discutida como forma de 

especialização de espectadores, em estudos de Dubatti (2016, 2017) acerca de sua 

Escola de Espectadores, em Buenos Aires. O estudo sobre o aspecto da companhia 

junto ao evento cultural também foi considerado como componente importante para 

o desenvolvimento de estatísticas a respeito da frequência do público teatral de um 

modo geral, como no 1º Diagnóstico da Área Cultural de Belo Horizonte (1996) e no 

Panorama de Cultura (2015), o que demonstra que o “fator companhia” pode ser 

determinante para a ida ou não do sujeito a eventos culturais. 

Em duas ocasiões distintas, a Cia Lamparina optou por desenvolver 

mediações teatrais em escolas a fim de divulgar ações culturais que aconteceriam 

na sede de teatro e arredores: uma em 2018, por ocasião da inauguração da sede e 

outra em 2019, por ocasião da abertura de oficinas teatrais. Nessas duas ocasiões, 
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observei que houve uma abertura ao diálogo com os alunos dessas escolas, os 

quais aparentaram estar envolvidos com a mediação e interessados pela 

possibilidade de participar de tais acontecimentos. Porém, posteriormente, durante 

os eventos, verifiquei que uma parcela reduzida dos sujeitos que se mostraram 

interessados durante a mediação teatral compareceu às atividades ou entrou em 

contato com o grupo, seja pessoalmente ou através do contato entregue junto ao 

material de divulgação, em ambos os casos. 

 

Foto 12 – Mediação em escola para estreia da sede da Cia 
Lamparina. (foto ilustrativa - 2018) 

 
              Foto: Andressa Nunes 

 

Analisando tais situações, considero que são numerosos os possíveis ruídos 

de comunicação entre os alunos e os responsáveis por estes, quais sejam: 

incomunicabilidade entre as partes; questão de horários; retração ou medo por parte 

do discente em propor uma atividade diversificada ao responsável; e, 

principalmente, a não aproximação por parte do responsável pelo discente para com 

determinada arte, o que pode minar a possibilidade de experiência do espectador 

mirim (e do espectador adulto, responsável pela criança) junto aos espetáculos 

teatrais e cursos de teatro. O convívio familiar pode também interferir na situação de 

uma possível experiência do espectador em potencial, quando há facilitação ou 

convite para que entes familiares possam ter acesso à cena teatral, como quando do 

espetáculo Ouro Sangue. Por outro lado, a instituição familiar pode diretamente 
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dificultar o acesso a determinado evento cultural de seus entes, devido ao não 

interesse ou indisponibilidade por parte de alguns integrantes da família, por 

exemplo. 

Sendo assim, considero que a estreia do espetáculo Ouro Sangue foi um 

núcleo multiplicador da divulgação mediada. Em outras ocasiões, como da 

inauguração da sede e das ações de divulgação das oficinas, foi verificada uma 

inversão: em grande parte dessas mediações, os menores de idade foram os 

responsáveis por mediar os acontecimentos culturais com seus responsáveis. No 

entanto, o que se observou é que existe a possibilidade de o núcleo familiar rejeitar 

a participação em um evento cultural, seja devido a um ruído na comunicação entre 

os entes familiares ou uma não familiaridade dos responsáveis junto a determinada 

arte, o que se tornar um inibidor de experiência. De acordo com gráficos inclusos no 

Panorama Cultural (2014), é possível sugerir que os hábitos culturais dos pais 

influenciam diretamente os hábitos culturais dos filhos: 

 

Gráfico 6 – Práticas culturais dos entrevistados e de seus pais 

 
Fonte: JORDÃO (2014) 

 

A tabela anterior indica que em qualquer uma das regiões do Brasil, a tabela 
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de atividades das quais os pais dos entrevistados fruíam tem pouquíssima diferença 

percentual em relação à tabela das atividades a que esses pais levavam o 

entrevistado. Ou seja, podemos deduzir que, pelo menos em grande parte das 

ocasiões, esses pais que já tiveram experiências com determinada arte acabam por 

mediar contatos dos filhos com ela, pelo menos uma vez91.  

O contrário também se aplica: é possível sugerir que, caso os responsáveis 

por determinado sujeito em formação não tenham vivenciado uma experiência que 

consideram prazerosa com determinada arte, estes podem minar o contato de seus 

filhos a tais eventos culturais. Assim, é possível que a ida a eventos culturais está 

condicionada em um primeiro momento à instituição familiar, tendo como 

pressupostos o convívio, a responsabilidade fraternal e o afeto entre as partes. Outra 

questão é a definição dos responsáveis sobre quais atividades seus dependentes 

exercem no período extraescolar: o que poderá ser feito no tempo livre, com quem 

poderá conviver, o que será ou não proposto em atividades feitas em conjunto, quais 

atividades propostas pelo dependente serão levadas em consideração, em qual local 

ir e em qual horário.  

A partir de 2019, oferecemos oficinas com duração de três meses na sede da 

Cia Lamparina. A proposta foi elaborada junto a diversos artistas cênicos da cidade 

de Ouro Preto, os quais se encontraram livres para a formatação de uma oficina com 

o tema em que eram mais especializados, ou com uma pesquisa em 

desenvolvimento sobre a qual gostariam de se debruçar naquela circunstância. Em 

um primeiro momento, oferecemos diversas oficinas e criamos ações para que 

atingissem determinados públicos que identificamos como público-alvo para cada 

um dos cursos. Elaboramos um processo no qual todas as pessoas que estavam 

oferecendo cursos divulgaram a própria oficina e as dos outros proponentes, sendo 

a ação desenvolvida para divulgação voltada para a própria oficina, também 

contando com a entrega de panfletos os quais continham os diversos cursos 

oferecidos e, conforme fosse possível, a citação das diversas propostas. Tal 

metodologia também se estruturou nas redes sociais, onde cada um divulgou em 

separado a proposta que lhes cabia junto ao conjunto de outras oficinas. 

Apesar do esforço quanto às ações realizadas, a maioria dos cursos não 

                                                
91 No entanto, tenho duas questões quanto a este gráfico: o quanto a memória afetiva do entrevistado 
pode ter influenciado na lembrança dos hábitos culturais de seus pais? Quais os hábitos culturais dos 
pais, no período anterior ao nascimento deste entrevistado?  
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chegou a ser realizada por ausência de inscritos. Mesmo que o investimento 

financeiro para participar das oficinas fosse relativamente baixo, inclusive com 

desconto para moradores do bairro e estudantes de escola pública, percebemos que 

havia a demanda, mas a primeira barreira citada pelos interessados era financeira. 

Contudo, as oficinas realizadas tiveram uma taxa de aprovação significamente 

grande, o que refletiu no interesse pelo segundo ciclo de oficinas. A divulgação 

obteve um fator preponderante de êxito junto a participantes e ex-participantes dos 

cursos oferecidos, ainda que restrito pela falta de investimento financeiro e de 

dedicação exclusiva à ação. Após o primeiro ciclo de oficinas, foi realizado um 

evento de finalização, que contou com apresentações dos participantes das oficinas 

dentro da sede e posterior apresentação de espetáculo e show em praça próxima. 

Essa atividade, durante a qual os envolvidos puderam apresentar esquetes curtas 

desenvolvidas92 e fruir a produção de colegas dos outros cursos, admitindo um 

caráter convivial facilitador para a expectação teatral (DUBATTI, 2016), foi sugerida 

pelos próprios alunos, que posteriormente, poderiam dialogar sobre os 

acontecimentos, ou “torcer” para que seus colegas de turma fizessem a 

apresentação da melhor forma possível.  

 

Foto 13 – Mostra de oficinas (foto 
ilustrativa - 2019) 

 
             Foto: Yago Rufato 

                                                
92 Um Café com Dulce e Maria ou Sobre ser Mulher, de Carolina Lobo e Isabela Carvalho, A Menina e 
o Vestido de Sonhos de Siomara França, Nós de Bárbara Alves e A Ponte de Jussara Ferreira. Os 
trabalhos foram elaborados durante o período de oficinas e tiveram a orientação dos oficineiros Dhu 
Rocha e Marina Nóbile. 
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Pudemos observar que os participantes das oficinas oferecidas na sede da 

Cia Lamparina estabeleceram um convívio junto aos demais integrantes dos cursos 

e aos ministrantes das respectivas oficinas, o que possibilitou uma relação de 

confiança e afeto que favoreceu o desenvolvimento dos cursos. Isso propôs uma 

fortificação da relação entre os participantes, e destes com os ministrantes das 

oficinas e com a Cia Lamparina, além de promover um possível primeiro contato 

com o teatro junto aos convidados dos participantes, tais como familiares ou amigos. 

Para manter maior contato com população local, elaboramos um pequeno 

jornal mensal, chamado Folha Lamparina, por meio do qual circularam informações 

sobre a programação do grupo e de demais artistas cênicos da cidade, além de 

pequenas reportagens sobre eventos culturais que aconteceram no bairro Antônio 

Dias, assim como jogos com personagens e temas da cidade, como caça-palavras 

da Marília de Dirceu cujas palavras a serem achadas palavras relacionavam-se à 

Inconfidência Mineira. 

 

                                      Foto 14 – Primeira página da Folha Lamparina (2019) 

 
   Arte: Pedro Petindá e Bruno Regenthal 

O jornalzinho possuía as dimensões de uma página A5 (148mm x 210mm) 
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dobrada ao meio e teve uma tiragem de 300 exemplares impressos em preto e 

branco. Também foi elaborada a versão para circulação nas redes sociais em 

formato de quatro páginas coloridas. Porém, por excesso de falta de tempo e por 

excesso de trabalho dentro do próprio grupo, não conseguimos alcançar os diálogos 

pretendidos, visto que o planejamento para se fazer uma comunicação porta a porta, 

nos moldes da estreia do espetáculo Ouro Sangue, não se efetivou. Mesmo 

considerando que a ação seria vantajosa para a concomitância da demanda da 

comunidade junto à oferta de ações do grupo, não possuíamos, na época, 

integrantes o suficiente para que conseguíssemos trabalhar nessa ação da forma 

planejada. Aqui utilizo os termos “excesso de falta de tempo” e “excesso de 

trabalho”, conceitos de inibição de experiência de Larrosa (2002, 2014), por verificar 

que no fazer das ações culturais também podem ser identificados motes de 

abandono por parte dos produtores artísticos, especialmente em atividades não 

renumeradas e de retorno incerto, como foi o caso. É facilmente entendida a 

desmotivação para esse tipo de ação, observando-se a situação financeira e de 

formação dos artistas do município93, e também pelo caráter não exatamente 

artístico que a produção da Folha Lamparina possuía, o que não se configura como 

um desafio, mas ao mesmo tempo implica em um trabalho que despende um tempo 

que o sujeito pode considerar mais bem proveitoso em outros afazeres. O 

jornalzinho foi realizado e impresso, mas a distribuição ficou restrita à entrega por 

baixo da porta das residências, o que nos pareceu não ter sido efetivo, visto que 

ficamos com a sensação de que o informativo elaborado pode ter tido, para 

interlocutor, o mesmo valor que um panfleto comercial, pois não lhe configurou um 

valor simbólico. A simples entrega do material, sem diálogo, sem mediação, sem 

convívio, não resultou sequer em uma simples visita ao espaço da sede.  

Essa situação com a Folha Lamparina levou-me a outra questão: a divulgação 

que nós, como classe artística, utilizamos para nossas ações e eventos, por meio de 

folders, cartazes e panfletos realmente é efetiva? Teriam esses materiais gráficos 

valor ainda menor do que a pouco efetiva distribuição da Folha Lamparina, já que 

em geral são pouco interativos e por vezes não possuem um público-alvo definido 

com quem os produtores desse material querem se comunicar? Estamos nos 

comunicando apenas com pessoas já iniciadas no teatro? 

                                                
93 Segundo o Capítulo 1.3 “O ramo artístico em Ouro Preto, Segundo parte dos artistas locais” desta 
dissertação.  
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 Dentro do mesmo princípio, da aproximação da Cia Lamparina junto aos 

espectadores em potencial, buscamos um aprofundamento acerca do 

funcionamento das redes sociais. Tal ação foi pensada com vistas a intensificar o 

diálogo com pessoas já conhecedoras do trabalho da Cia Lamparina, além de 

procurar formas de alcançar uma propensão para a experiência física do teatro, em 

busca de uma aproximação junto a novos interessados, através de divulgações, 

vídeos curtos e chamadas. Uma parte considerável do público que alcançamos para 

nossas atividades foi primeiramente atraída por meio de ações nas mídias sociais, 

onde os usuários podem compartilhar facilmente conteúdos e gerar experiências 

momentâneas, o que torna tais plataformas potentes para a contribuição a uma 

formação de público, apesar do tempo veloz da internet de um modo geral possuir 

um contraste com o tempo dilatado junto à uma experiência artística94. Segundo 

Rômulo Avelar: 

 

Se, por um lado, a disponibilização de informações na rede mundial se 
tornou algo bastante acessível, por outro, um novo desafio se impôs aos 
produtores e gestores culturais: estabelecer conexões com seu público-alvo, 
a partir da localização, no imenso emaranhado da net, das pessoas 
interessadas em seu universo temático. Obviamente, isso não é tarefa fácil. 
[...] O envio de flyers eletrônicos, embora seja uma forma eficiente de 
anunciar eventos, não é suficiente para garantir a construção de uma 
comunidade virtual em torno de determinado trabalho, artista ou grupo. 
(AVELAR, 2013, p. 244) 

 

Com base no fragmento supracitado, entende-se que a informação sobre os 

eventos culturais, de um modo geral, está facilitada em termos de distribuição no 

mundo virtual, porém essa informação compete com tantas outras dentro do mesmo 

site ou aplicativo de celular. Uma experiência nos moldes de Larrosa (2002, 2006) e 

Heidegger (1954) deve ser abordada, estabelecendo um tecnovívio (DUBATTI, 

2016, 2020), no sentido de se estabelecer um vínculo entre as partes, não 

substituindo o aspecto de convívio do evento cultural para uma mídia digital, mas 

abrindo precedente para que esse diálogo floresça no campo físico. 

Pondero que, grosso modo, existem dois grupos principais de público virtual 

                                                
94 Por ocasião da pandemia ocorrida devido ao vírus COVID-19, Dubatti (2020) lançou um vídeo na 
plataforma de vídeos YouTube em que reforça que entende o convívio eletrônico e as experiências 
artísticas que os seus fruidores possam experimentar, como um tecnovívio: uma experiência que não 
pode ser considerada boa ou ruim em relação a um evento teatral, melhor ou pior, mas como um 
outro modo de fruição e produção estética, onde não existe o convívio físico, mas virtual, admitindo as 
particularidades que se fazem necessárias para o funcionamento de um aspecto convivial. Em Teatro 
dos Mortos, denomina “dialógica o tecnovívio interativo, e monológico, o monoativo”. (DUBATTI, 
2016, p. 129) 
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nas páginas e perfis de artistas, especialmente os que possuem pequeno ou médio 

porte de alcance nas redes sociais. Por um lado, há pessoas que já tiveram contato 

com o conteúdo artístico de determinado grupo e seguem-no nas redes sociais para 

manter-se informadas quanto às novidades e a programação. A essas, podemos 

definir como “espectadores maravilhados”95, a quem geralmente interessa mais o 

acontecimento artístico em si e seus desdobramentos. Por outro lado, há um núcleo 

de público diferente do primeiro, o de amigos e família do artista, os quais podem 

frequentar os eventos artísticos assiduamente, mas cuja relação dá-se através do 

relacionamento pessoal, ou seja, inicialmente, o motivo do contato é a interação com 

o artista em si, não com o produto cultural. Se a motivação no primeiro público dá-se 

de acordo com a interatividade com a arte do(s) artista(s) em questão, no segundo, o 

convívio físico ou virtual com o artista é o que interessa prioritariamente, o que 

geralmente varia de intensidade de acordo com o grau de interatividade social entre 

as partes. 

Além disso, é possível verificar que a maior parte da divulgação virtual dos 

artistas locais, observando o caso de Ouro Preto, por exemplo, é feita por meio de 

compartilhamentos nas redes sociais, aproximando somente o convívio direto e 

indireto do artista, devido aos algoritmos desses domínios virtuais. Nesse sentido, 

entende-se que a divulgação através de material físico é relativamente mais 

democrática, pois pode abranger interessados que não estão no círculo social e 

profissional do artista em questão. Porém, devido ao fato de geralmente ocorrer um 

baixo retorno financeiro dos eventos culturais organizados rotineiramente pelos 

próprios artistas, a divulgação de material gráfico físico acaba sendo abandonada, 

por questões de tempo e de custo necessários para sua produção, impressão e 

distribuição. Ou seja, cada vez mais pode ser verificado o abandono das práticas 

relacionadas à divulgação de material gráfico físico em função da divulgação virtual, 

mas não exatamente pelo entendimento do funcionamento real do material gráfico, 

nem por uma questão da efetividade dessa divulgação junto a determinado público-

alvo, mas por uma relação de custo/benefício e de benefício/tempo dos proponentes 

dos eventos artísticos. Também existe uma gama de artistas que, por 

                                                
95 Uso essa definição baseado nos ângulos de observação de Dubatti, principalmente o ângulo 16 
(sentimento de gratidão) e 17 (consequente admiração que o artista desperta no espectador): “o 
fervor, a simpatia ou até o fanatismo que os espectadores podem sentir por aqueles artistas aos quais 
devem a possibilidade de participar e incidir nessas zonas teatrais excepcionais”. (DUBATTI, 2016, p. 
173) 
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desconhecimento da importância de uma divulgação propícia e por uma falta de 

condições materiais ou de formação adequada para trabalhar na produção de sua 

obra artística, não divulgam, não facilitam e nem medeiam o acontecimento que 

pretende dialogar junto ao espectador, apostando somente na sua qualidade técnica 

e artística para a realização da obra em si:  

 

[...] são raros os momentos em que artistas, produtores e gestores culturais 
se dispõem a refletir seriamente sobre a existência de eventuais motivos 
internos para o problema [de determinado insucesso]. Talvez seja mais fácil 
atribuir a responsabilidade por uma casa vazia a elementos do mundo 
exterior do que admitir a existência de deficiências na qualidade daquilo que 
é oferecido ou reconhecer erros na produção e distribuição. Boa parte dos 
empreendedores brasileiros sequer se pergunta sobre quem é, de fato, seu 
público e quais são suas expectativas. Preferem crer que seu trabalho 
atinge as pessoas de modo indiscriminado, independentemente de seu 
perfil socioeconômico ou faixa etária. Imaginam ainda que a escassez de 
público se deva apenas a fatores de ordem financeira. Mas essa visão 
quase sempre cai por terra quando é feita uma análise mais aprofundada da 
questão. O preço do ingresso pode, realmente, se mostrar uma barreira 
para o acesso, mas o que se verifica na prática é que existem outros fortes 
motivos para que o público deixe de prestigiar determinadas ações culturais. 
(AVELAR, 2006, p. 166) 

 

Avelar (2006) dialoga com a palestra anteriormente citada de Magdalena 

Rodrigues (2018)96, em que é cobrada dos artistas, de uma forma mais ampla dentro 

de uma sociedade, certa produtividade nos bastidores ou o entendimento sobre a 

arte que se está fazendo. Avelar (2006) critica o costumeiro pensamento dialógico 

de que o fator do sucesso ou fracasso de determinada produção dá-se 

exclusivamente por um fator de excelência artística (a qual determinado artista pode 

possuir ou não, de acordo com critérios mais ou menos subjetivos), sendo os fatores 

externos à cena os obstáculos que seu suposto público possui para fruir o produto 

artístico. Realmente, temos uma variedade de impedimentos graves nos campos 

político, social e econômico, que devem ser sempre postos em evidência. Não 

obstante, comumente esses entraves bradados através de um discurso não 

aprofundado e simplista, puramente para justificar o “fracasso de público” de seu 

fazer artístico, acabam por enfraquecer uma luta incisiva que produtores, gestores e 

artistas travam incessantemente. Estes buscam um maior diálogo com os 

espectadores e a abertura de oportunidades junto às três esferas de governo, a 

ONG’s e à iniciativa privada. Rômulo Avelar ainda continua: 

 

                                                
96 No subcapítulo 1.2 – Noções de Políticas Públicas. 
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Em primeiro lugar, há que se considerar que o mundo da cultura é tomado, 
muitas vezes, como terreno restrito aos círculos da elite. O grande público 
permanece afastado de boa parte dos espaços, e pouco tem sido feito pela 
facilitação de seu acesso ou pela sua participação como elemento ativo 
naquilo que é produzido. Muitos teatros, galerias, museus e centros de 
cultura são vistos como templos sagrados e impenetráveis, privativos de 
uma casta intelectual e economicamente privilegiada. Mesmo quando 
promovem temporadas gratuitas ou com preços populares, têm dificuldades 
de atrair as classes menos favorecidas da sociedade. É bastante comum as 
pessoas alegarem, como motivo para não frequentarem tais espaços o fato 
de “não terem roupa para ir”. A presença nesses lugares envolve um jogo 
de aparências e de tensão que muitas delas não se dispõe a experimentar. 
(AVELAR, 2006 p. 167) 

 

Segundo o autor, a inserção da população em geral em eventos culturais é 

restrita, mesmo com acessos físicos facilitados, acesso este exemplificado pela 

gratuidade do ingresso. Mesmo que a oferta do evento cultural venha de forma a 

não ser necessário um investimento financeiro, há a possibilidade do espectador em 

potencial não considerar interessante a etiqueta social e o convívio presente neste 

ou naquele espaço, aspectos que vão além da estética, tema e conteúdo propostos 

pela obra artística em si. 

Mesmo que esse fator tenha aparecido com certa relevância nas entrevistas 

realizadas com parte dos artistas locais de Ouro Preto, procurei verificar a realidade 

da citação acima também segundo indicadores culturais. Para isso, consultei 

diversos dados estatísticos de diferentes órgãos, dentre os quais destaco: o 

Panorama de Cultura (2014), o 1º Diagnóstico da Área Cultural de Belo Horizonte 

(1996), o SESC Públicos de Cultura (2014) e a palestra Hábitos e Consumo de Bens 

Culturais, do Seminário Latino-Americano de Informações e Indicadores Culturais 

(2015). Importante aqui se fazer notar que até o momento da escrita desta 

dissertação ainda não há indicadores ou diagnósticos culturais do Estado de Minas 

Gerais nem de outras cidades mineiras que não sejam a capital Belo Horizonte, a 

qual teve apenas um diagnóstico no ano de 1996, enquanto estados como São 

Paulo, Rio de Janeiro e Bahia possuem indicadores culturais tanto de suas capitais 

como de seu estado como um todo. Tal fato aponta uma defasagem para se 

entender especificamente os hábitos culturais da população mineira, obrigando-nos 

a fazer aproximações junto a pesquisas realizadas na região sudeste do país, ou no 

diagnóstico cultural relativamente antigo de Belo Horizonte. Curiosamente, nenhum 

dos gráficos presentes nesses indicadores demonstra claramente uma conexão 

entre a faixa econômica do cidadão e a fruição artística. Porém, no 1º Diagnóstico 
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Cultural de Belo Horizonte, a questão aparece com maior importância: 

 

O mundo da cultura é muito distante, é quase inatingível. Não há, entre os 
participantes dos grupos, quem se considere culto ou sequer próximo disso. 
Os “cidadãos comuns” sentem-se excluídos e inferiorizados frente ao 
mundo da cultura. É, para eles, mais uma forma de marcas as diferenças 
sociais. As pessoas são remetidas para o “seu lugar”. Ao invés de criar 
hiatos na realidade cotidiana, através da possibilidade do prazer do 
entretenimento, as manifestações culturais tendem a separar e marcar 
ainda mais a hierarquização da sociedade. A “posse de cultura” surge como 
uma marca dos segmentos de renda muito elevada da população. O mundo 
da cultura está sempre um degrau, ou mais, acima daquele em que o 
interlocutor acredita estar (1º Diagnóstico da Área Cultural de Belo 
Horizonte, 1996, p. 31) 

 

Esse fragmento confirma a visão de Rômulo Avelar sobre a hierarquização da 

cultura, da “posse de cultura” como um status social, sem portas abertas diretamente 

a quem possa se interessar, e mais do que isso, por uma auto exclusão ocasionada 

pelo sentimento de não se sentir pertencente, de não contemplar um universo de 

intersecção junto a determinadas obras e eventos culturais. Essa situação parece 

ser mais evidente à medida que se observa o não pertencimento do cidadão em 

geral com o patrimônio material de sua cidade, quando se verifica a não ida da maior 

parte da comunidade aos edifícios tombados e às programações culturais gratuitas, 

por exemplo. 

No entanto, o termo “posse de cultura”, utilizado na citação extraída do 

Diagnóstico da Área Cultural de Belo Horizonte (1996), pode remeter ao conceito de 

“distância social”, o qual podemos entender como o grau de compreensão e 

intimidade que caracterizam as relações pessoais e sociais em geral. Essa 

aproximação ou distância social tomada entre dois possíveis sujeitos não se liga 

necessariamente a uma distância física, mas a vivências, hábitos e experiências que 

interseccionam esses dois sujeitos. Se há uma aproximação da fruição de 

determinada estética restrita a certos círculos sociais, pode-se caracterizar que a 

este círculo pertence a posse dessa cultura, pois o sujeito criador de obras destina 

prioritariamente a outro sujeito desse pequeno círculo restrito a fruição de seu 

produto. O filósofo e sociólogo Pierre Bourdieu, principalmente no livro A distinção 

crítica social do julgamento, aponta que: 
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[...] é impossível explicar completamente a função exercida pelo diploma no 
sentido de ser uma condição de acesso ao universo da cultura legitima97, 
sem levar em consideração outro efeito, ainda mais bem dissimulado, que a 
instituição escolar - reduplicando, assim, neste aspecto, a ação da família 
burguesa - exerce por intermédio das próprias condições da inculcação. É 
através do diploma que são designadas certas condições de existência, 
aquelas que constituem a condição da aquisição do diploma e, também, da 
disposição estética, ou seja, o mais rigorosamente exigido de todos os 
direitos de entrada que, sempre tacitamente, e imposto pelo universo da 
cultura legitima: antecipando em relação à demonstração, pode-se afirmar, 
simplificando, que os diplomas aparecem como uma garantia da aptidão 
para adotar a disposição estética porque eles estão associados seja a uma 
origem burguesa, seja ao modo de existência quase burguês pressuposto 
pela aprendizagem escolar prolongada, ou – e esse é o caso mais frequente 
- as duas propriedades reunidas. (BOURDIEU, 2007, pp. 30-31) 

 

Para Pierre Bourdieu (2007), a configuração de formação, de experiência 

pessoal e da condição social de familiares é o principal mote para acesso ao 

universo de uma “cultura legitimada”, a qual se associa à origem da própria 

burguesia através da criação de uma determinada configuração social que se difere 

e é diferida de outras classes por determinadas características. Essas características 

não são exclusivamente financeiras, mas em grande parte dos casos têm seu 

acesso facilitado pelo capital financeiro, o qual, por sua vez, aproxima o sujeito de 

hábitos e convívios com pares que se assemelham a suas pretensões e estilo de 

vida. Em outras palavras, Bourdieu argumenta que aproximar o sujeito de hábitos, 

experiências e formações que normalmente são associados à determinado setor 

social tende a tornar esse mesmo sujeito aberto para a fruição de determinadas 

obras artísticas em comunhão ao convívio em que se está inserido. O autor, em 

parte do seu conjunto de obras traduzidas para o português (2001, 2004, 2007), 

disserta que o poder econômico difere-se, em partes, do poder social e do poder 

cultural, pois apesar de também estarem interligados, distinguem-se por questões de 

ritualização e de escolhas dentro de uma gama de possibilidades. Porém, mesmo 

não sendo única questão, os fatores econômicos acabam por definir, em grande 

parte ,a possibilidade de experiências e do poder de escolha de atividade, assim 

como podem deferir ou restringir ao sujeito a possibilidade de acesso a locais, a 

informações por meios físicos e virtuais, à formação acadêmica ampla, entre outras 

vivências. A respeito disso, percebo que o acesso a uma variedade de experiências, 

pelo menos no âmbito escolar público, dá-se em forma de ações culturais propostas 

por diretores e professores ou de sujeitos externos à instituição escolar, apesar da 

                                                
97 Entende-se aqui cultura legítima como cultura legitimada por uma elite socioeconômica e política. 



135 
 

  

inexistência de uma política de democratização cultural estadual ou municipal dentro 

do âmbito escolar, configurando atividades não contínuas. Fora do âmbito escolar, 

também seria necessário um programa de descentralização de atividades culturais 

com atividades programadas antecipadamente ao longo do ano, o que também não 

ocorre atualmente em Ouro Preto/MG, salvos eventos tradicionais da cidade. 

Fazendo um paralelo histórico junto ao período colonial de Vila Rica, é como 

se perdurasse uma elitização da(s) arte(s) desde a criação das primeiras sociedades 

do ciclo do ouro até a atualidade, mas não de qualquer arte: pode ser verificada uma 

diferença entre o que é considerado cultura para o cidadão e o que são os hábitos 

culturais desse cidadão. Conforme visto, a Casa da Ópera de Vila Rica era aberta 

gratuitamente ao público em geral, ficando os caros camarotes à elite 

socioeconômica, que trazia a rentabilidade para o acontecimento artístico em troca 

de status social. Apesar de a Casa da Ópera ter sido um dos poucos lugares em que 

todas as classes sociais e econômicas encontravam-se, o interesse pela obra em si 

dava-se em maiores proporções na elite socioeconômica, em parte porque esta arte 

atendia aos seus anseios, fazia parte do universo desse espectador, o que também 

podia lhe trazer uma imposição do que é a “arte de qualidade”. Os setores mais 

desfavorecidos da época não contavam, nesses espaços, com apresentações que 

pudessem dialogar de forma mais próxima das classes a que pertenciam, pois 

existem e existiam questões de oralidade, de referências de cotidiano, de convívio, 

de experiências, de reconhecimento e distanciamento, embora esses eventos 

fossem um ponto de encontro e convívio. Não é por acaso que, posteriormente, com 

a chegada do circo, houve uma preferência mais intensa dos setores mais 

desfavorecidos da época por essa atividade cultural, ao mesmo tempo em que 

preteria peças teatrais de João Caetano, por exemplo, por mais que esses hábitos 

contradissessem as opiniões da crítica especializada. Percebe-se que a ida a 

determinados eventos culturais é costumeiramente colocada fora das atividades 

consideradas dentro do campo da fruição, o que pode levar grande parte dos 

eventos culturais a serem descartados como possibilidade atraente aos olhos da 

população em geral: 

 

O ingresso ao mundo da cultura, para aqueles que se consideram excluídos 
desse universo, é marcado pela artificialidade e, mais uma vez, pela tensão. 
O comportamento (auto) excludente é fruto da indisponibilidade de 
representar com precisão um papel social: teme-se o ridículo de revelar a 
ausência de atributos necessários para incluir-se. [...] O caráter de 
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entretenimento está, muitas vezes, dissociado dos produtores culturais. 
Prazer e cultura são entendidos como conceitos opostos, que têm objetivos 
paradoxais. Estar preparado para a cultura implica um grande esforço, 
deixar de viver ou de curtir a vida, para acumular informações. Cultura e 
entretenimento passam, para os participantes, por caminhos antagônicos 
porque não fundem “prazer” e “erudição”. (1º Diagnóstico da Área Cultural 
de Belo Horizonte, 1996, p. 32) 

 

Desse modo, o Diagnóstico da Área Cultural de Belo Horizonte (1996) confere 

parte da indisponibilidade junto a certas práticas culturais à inacessibilidade do 

sujeito para com determinada arte. Desgranges aponta como um possível caminho 

para se reverter tal situação o acesso linguístico98 à obra, definido como a “aptidão 

para a leitura de obras” (DESGRANGES, 2006, p. 29), no sentido de “formar 

espectadores que estejam aptos a decifrar os signos propostos, a elaborar um 

percurso próprio na leitura da encenação” (idem, ibidem, p. 30). O acesso linguístico 

seria uma das premissas para uma formação de público, assim como o acesso físico 

ao evento, o qual é descrito da seguinte forma: 

 

[...] não é suficiente ter oferta de peças em cartaz, é preciso mediar esse 
encontro entre palco e plateia. Primeiramente, é necessário criar condições 
para o espectador ir ao teatro, o que envolve uma série de medidas para 
favorecer a frequentação, tais como: divulgação competente das peças em 
cartaz, que atinja públicos de diversas regiões e classes sociais; promoções 
e incentivos que viabilizem financeiramente o acesso de diferentes faixas de 
público; condições de segurança; rede de transportes eficiente; e tantas 
outras atitudes de apoio e incentivo que façam, em última instância, colocar 
o espectador diante do espetáculo (ou vice-versa). (DESGRANGES, 2006, 
p. 29). 

 

Desgranges disserta sobre a necessidade de se facilitar o acesso físico, 

apontando como características dessa facilitação a ampla oferta de espetáculos, as 

condições favoráveis nos arredores do evento e aspectos financeiros. Mas, se de 

fato as campanhas de fomentação ao teatro e de formação de público ainda não se 

comunicam junto aos mais diferentes públicos, especialmente ao majoritário público 

em potencial de classes socioeconômicas menos favorecidas, a meu ver, uma 

questão precisa ser levantada: o acesso físico e linguístico à arte teatral é suficiente 

para levar à frequentação a eventos dessa natureza? Mesmo se a resposta for 

afirmativa - o que creio que não seja – é pouco prudente confiar que é possível, 

atualmente, a realização de mediações culturais especializadas junto à totalidade ou 

ao menos a uma grande porcentagem da população, e que esta se tornaria, em 

                                                
98 Ingrid Koudela (2010) usa outra nomenclatura para o acesso linguístico: o “acesso simbólico”. 
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curto espaço de tempo, um público cativo de teatro. Porém, creio não ser 

estritamente necessário (embora desejável) que haja uma mediação especializada 

para que determinado sujeito passe de uma situação de espectador não iniciado 

para a condição de fruidor, pois acredito que podem existem outros “agentes 

mediadores” que podem levar determinado sujeito a se aproximar da arte teatral, 

aprofundando sobre o aspecto de convívio com outros espectadores, os quais 

acabam por colaborar ou não para a fruição do espectador iniciante ou já iniciado. 

Quem seriam e de que forma agem esses “agentes mediadores”, que contribuem 

para o hábito cultural de seus pares? 

Um dos agentes mediadores é a escola, talvez o mais visado quando se 

pensa em formação de público, pela ótica da pedagogia do espectador. Mais um 

agente mediador, como vimos, é o próprio artista ou produtor cultural dentro do seu 

círculo social, o qual pode incentivar seus próximos a frequentarem eventos em que 

atua amadoramente ou profissionalmente. Outro que se fez notar claramente foi o 

núcleo familiar, de diferentes formas.  

Dentre outros possíveis agentes mediadores, estão as relações pessoais 

próximas e não familiares, como parceiros amorosos, amigos, colegas de trabalho 

ou de estudo. Esses agentes mediadores tendem a se tornar mais influentes 

conforme o sujeito se encaminha para a fase adulta, quando geralmente costumam 

se fortificar os laços de convívio que não estão associados à instituição escolar ou 

núcleo familiar, conforme a relação de independência social99 do sujeito a esses 

vínculos. Segundo o Panorama de Cultura (2014), pode-se notar a influência da 

companhia para as práticas culturais: 

 

76,5% das escolhas de atividade são feitas em conjunto. O índice de maior 
destaque apresenta que 31% destas escolhas acontecem com o 
companheiro/namorado. 21% das escolhas acontecem sem o auxílio de 
ninguém e 6% não participam da escolha, são convidados por alguém. Os 
entrevistados costumam ir a 81% das práticas acompanhados de alguém 
contra 19% sozinhos. A maior incidência é irem junto de 
companheiros/namorados (34%). As atividades que são predominantemente 
destino de quando estão sozinhos (que escolhem e vão sozinhos) são as 
idas às lojas de CD/DVD e às bibliotecas públicas. As feiras de artesanato, 
os musicais, as igrejas históricas e os espetáculos de dança também 
apresentam um índice elevado de pessoas que escolhem e vão a estes 
lugares sozinhas: cerca de 20% a 30%. (JORDÃO, 2014, p. 135) 

 

                                                
99 Aqui uso o termo “independência social” não no sentido de “não depender socialmente”, mas de 
“não depender socialmente somente de”. 
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De acordo com Jordão, a parte majoritária dos praticantes culturais (81%) vai 

a eventos culturais acompanhada, sendo que mais que um terço (34%) participa de 

determinado evento junto com o companheiro amoroso e mais de três quartos dos 

entrevistados (76,5%) participam conjuntamente de um processo de escolha da 

atividade. É possível perceber que, consoante à citação acima, não houve 

destaques para o núcleo familiar ou a instituição escolar, o que considero ser devido 

a uma questão do universo da pesquisa, a qual abrangeu apenas pessoas com no 

mínimo 16 anos de idade.  

Portanto, considerando os dados referentes à frequência de eventos culturais, 

presumo que o aspecto de participação do sujeito em um núcleo de convívio que 

possui hábitos de fruição para com determinada arte, tende a facilitar a ele a ida a 

eventos culturais que não lhes sejam costumeiros. Além disso, caso a fruição sobre 

determinado evento cultural seja experienciada em companhia de outros sujeitos, 

podem-se gerar conexões e reverberações do indivíduo junto a outros espectadores, 

sejam essas sensitivas e/ou intelectuais.  

Dentre os ângulos de observação sobre a excepcionalidade do acontecimento 

teatral de Jorge Dubatti (2016), pode-se considerar que em grande parte a fruição 

em convívio com outras pessoas, sejam elas próximas ou não, é apontado como 

fator que pode maximizar (ou minimizar) a experiência. Sobre a relação do convívio 

no evento teatral com os ângulos de observação, destaco o de número 10 

(sentimento de altruísmo), o qual, de acordo com Dubatti: 

 

É desse altruísmo que nasce a vontade de recomendar boca a boca, na 
crítica, na docência da Escuela de Espectadores: o desejo de que outros 
desfrutem da excepcionalidade do acontecimento, em todos os ângulos aqui 
destacados, e se beneficiam dela assim como nós. É o desejo convivial de 
compartilhar o teatro e a própria existência por meio do teatro. Também a 
alegria de que o outro que nos acompanhar no convívio possa também 
prestar testemunho, dando fé do compartilhado. O convívio compartilhado 
permite que uma testemunha testemunhe por outra. (DUBATTI, 2016, p. 
170) 

 

Dentro desse sentimento de altruísmo destacado por Dubatti, verifica-se que 

o compartilhamento tende a maximizar a experiência, caso a fruição esteja no 

campo do prazer conjunto, do “gostar de algo junto a alguém”. Na obra de Jorge 

Dubatti, é entendido que a companhia tem grande fator de importância na fruição do 

evento teatral, já que enquanto define a excepcionalidade do acontecimento teatral, 

destaca também a importância do diálogo junto a outros espectadores: 
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[A excepcionalidade do acontecimento teatral] Trata-se de uma tomada de 
consciência durante o acontecimento ou a posteriori, na qual, claro, põem-
se em jogo a acumulação de saberes adquiridos em experiências anteriores 
e o reconhecimento já experimentado, ao que se acrescenta toda a carga 
do novo e especialmente o diálogo com outros espectadores (idem, ibidem, 
p. 162) 

 

Podemos destacar da citação acima o intercruzamento do já experimentado 

anteriormente e individualmente pelo sujeito fruidor com as experiências de seu 

interlocutor e de toda uma vivência que aquele também possui. Esse 

intercruzamento de experiências oferece um caráter rico de trocas entre as partes, 

oferecendo uma espécie de terceira margem entre os interlocutores. A importância 

dessa ligação entre os espectadores é ainda evidenciada em outra obra de Dubatti, 

na qual, para além da fruição coletiva, encontra-se uma ponderação a respeito da 

recomendação de determinada obra ou evento para outro sujeito que ainda não 

viveu a experiência: 

 

Em Buenos Aires, há uma paixão pelos espectadores. O público de Buenos 
Aires é um show em si. Além disso, os espectadores hoje cumprem uma 
função essencial no desenvolvimento e difusão do teatro e na produção do 
pensamento crítico. O que apoia o teatro de Buenos Aires não é o 
jornalismo ou a publicidade, mas o "boca a boca", uma instituição de 
oralidade que consiste na recomendação feita diretamente pelo espectador 
a outro, uma modalidade estabelecida contra a pauperização da crítica 
profissional, dos meios de comunicação de massa100. (DUBATTI, 2017, p. 
241, tradução minha) 

 

É possível observar, em Dubatti, um destaque para o popular “boca a boca”, 

que consiste em um testemunho da experiência para outro possível espectador, em 

que se pode fazer, dependendo do grau de intimidade e interesse das partes, um 

papel triplo: de divulgador, no sentido de facilitador de acesso físico, contando com 

informações privilegiadas adquiridas em sua experiência que rodeiam o evento em si 

(“para chegar a tal lugar eu fiz dessa maneira”, “tem estacionamento lá, mas não 

vale a pena ir de carro”, “de quarta é mais barato”, etc); de agente mediador, no 

sentido do acesso linguístico à obra, pois conecta determinado acontecimento teatral 

                                                
100 En Buenos Aires hay pasión de espectadores. El público porteño es um espectáculo em sí mismo. 
Pero además los espectadores cumplen hoy uma función esencial en el desarrollo y la difusión del 
teatri y en la producción de pensamiento crítico. Lo que sostiene el teatro de Buenos Aires no es el 
periodismo ni la publicidad sino el “boca em boca”, institución de la oralidad que consiste em la 
recomendación que realiza directamente un espectador a outro, modalidad afianzada frente a la 
pauperización de la crítica professional em los médios massivos. 
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à realidade do universo do interlocutor (“você que gosta de tal coisa, vai gostar de tal 

espetáculo”, “tem algumas coisas parecidas com tal filme, mas um ponto de vista 

totalmente diferente”, etc); de convívio social, pois interpela à outra pessoa o 

sentimento de conexão entre as partes devido a temas, estéticas ou outras 

singularidades que a testemunha julga possuir em comum junto ao seu interlocutor 

(“eu assisti uma peça que me fez lembrar de você”, “veja tal espetáculo, quero 

conversar sobre ele contigo”, Etc). Dubatti é fervorosamente enfático quando 

comenta sobre a potência do “boca a boca”: 

 

Por mais esmagadora que a publicidade seja, por mais apreciativas que 
sejam as críticas profissionais, se os espectadores não gostarem do 
espetáculo, rapidamente este teatro vai ficar esvaziado. Ou vice-versa: 
muitos programas independentes que não receberam comentários na mídia 
trabalham de sala cheia. [...] É o efeito do "boca a boca" ou "boca-orelha". A 
rede espessa que funciona imperceptivelmente, através do "não perca", o 
"vai, porque é muito bom", o "adorei" ou o "Não vá", o "fiquei entediado 
como um louco", expressões sinceras, desinteressadas e eficazes que são 
dignas de confiança, ditas a amigos, familiares, conhecidos e estranhos ao 
desenrolar de uma conversa. O boca a boca se tornou a instituição crítica 
mais poderosa de Buenos Aires101. (DUBATTI, 2017, p. 241, tradução 
minha) 

 

Colocar o “boca a boca” como um fenômeno que contribui com mais potência 

para o interesse do público do que a crítica especializada, e, até mesmo, com mais 

importância que uma divulgação massiva, é admitir o poder e a influência do círculo 

social em que o sujeito se encontra e conceder a essa sociabilidade o crédito 

pormenorizado por séculos. Novamente, o exemplo da chegada do circo na Vila Rica 

do século XIX pode ser trazido perfeitamente para essa ocasião: quando a 

população deixa de assistir a aclamados atores para assistir (segundo a crítica já 

citada por Regina Horta), a “espetáculos de cavalinho”102. Podem ser citadas 

também as oficinas oferecidas pela Cia Lamparina, em que de semestre em 

semestre aparecem novos alunos indicados por outros alunos já antigos, apesar de 

estarmos cientes de não termos alcançado, até o presente momento, uma 

                                                
101 Por más avasalladora que sea la publicidad, por más elogiosas que sean las críticas profesionales, 
si a los espectadores no le gusta el  espectáculo la sala se vaciará muy pronto. O al revpes: muchos 
espectáculos independientes que no han recebido comentarios en los medios, trabajan a sala llena. 
[...] Es el efecto del "boca en boca", o "boca-oreja". Imperceptiblemente trabaja la tupida red del "No 
te lo pierdas", el "Andá porque está muy bueno", el "A mí me encantó" o el "No vayas", el "Me aburrí 
como loco", expresiones sinceras, desinteresadas y effectivas por confiables, dichas a los amigos, 
familiares, conocidos y extraños alpasar de la conversación. El boca en boca se ha convertido en la 
institución crítica más potente de Buenos Aires. 
102 Segundo a crítica já citada por Regina Horta Duarte, no capítulo 1.1 – A formação de Vila Rica e 
breve histórico do teatro na região. 
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divulgação totalmente eficiente para a ocasião, entre outros possíveis exemplos. 

Mesmo Rômulo Avelar, após fazer um grande panorama geral em um capítulo sobre 

as possibilidades de divulgação, aponta: “O importante é gerar o “boca a boca”, 

eletrônico ou não” (AVELAR, 2013, p. 244). É interessante notar que ambos os 

autores valorizam e reconhecem a importância desse fenômeno social, embora 

Dubatti seja prioritariamente um filósofo do teatro e Rômulo Avelar, por outro lado, 

um grande conhecedor técnico dos bastidores teatrais e da produção cultural. 

Outros fatores que considero relevantes são o pertencimento e a relação de 

classes socioeconômicas, geralmente menos abastadas, com determinados 

edifícios, que entendem ser destinados necessariamente a outras classes 

socioeconômicas, de interesses e gostos incompatíveis com os seus. Apesar desse 

aspecto poder ser confundido com o acesso físico de Desgranges (2006), ele difere-

se quando retiramos um elemento: o próprio edifício, de modo a restar apenas a 

expectação da obra em si e o convívio com os demais presentes. Mesmo assim, o 

edifício teatral tem pequenas chances de atração para esse determinado público. 

Em Ouro Preto, esse não pertencimento a certas atividades e localidades é nítido, e 

podemos observar essa característica pela presença majoritária de turistas e 

estudantes no centro histórico da cidade. Segundo Rodrigo Salles103, é um choque 

de classes: 

 

[...] o pessoal de Ouro Preto vai em peso quando é alguém da cidade 
mesmo, se sabe que o pessoal da comunidade vai apresentar, [...] agora 
com os festivais [...] a gente fica com um pé atrás, não sabe se a gente vai 
ser bem vindo neste evento, ainda somos um pouco cismados.  Até na 
Universidade, mesmo. Recentemente que tem vários ouropretanos. [...] 
“será que isso é pra mim mesmo?” [...] “Será que eu vou estar nesse lugar, 
eu vou ser bem vindo? Será que alguém vai me olhar feio? Será que não 
vai ser bom pra mim?” Então se sente um pouco assim: Acanhado! [...] Fica 
com esse certo preconceito só porque a gente é de comunidade [...] “opa, 
vai ter o pessoal de fora, essa galera de alta sociedade”, “vão olhar feio 
para mim, então é preferível eu não ir”. [...] Agora quando é uma coisa da 
cidade, que todo mundo abraça, todo mundo vai sem medo. Por quê? 
Porque é Ouro Preto, é a comunidade, não é aquele cara que vem de fora, 
não é ele que vai ser valorizado aqui, é um pessoal nosso daqui que está 
sendo valorizado. [...] Então temos certo receio por essas apresentações 
que vem de fora, porque não sabemos se a gente é bem vindo. (SALLES, 
2019, entrevista ao autor) 

 

Com base em Salles, deduz-se que existe de fato uma distância social que se 

                                                
103 Rodrigo Salles coordenada o grupo de teatro amador responsável por montagens anuais do Auto 
de Natal e do Auto da Paixão, o qual é ensaiado e desenvolvido pela comunidade. Confira Anexo I 
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difere totalmente da distância física. Os bairros de Ouro Preto são relativamente 

próximos uns dos outros, mas parte dos moradores de áreas periféricas expressa a 

frase “vou para Ouro Preto” quando estão indo para algum lugar mais ao centro da 

cidade. Isso talvez decorra de fatores sociais, políticos e sociais que perpassam a 

história104 de Ouro Preto, fazendo reflexo nas preterições e preferências de gosto 

cultural. Acredito que essas circunstâncias agravam a distância social e, por 

conseguinte, é estabelecido o distanciamento de quase qualquer fazer, artístico ou 

não, vinculado a outras classes.  

Porém, essa não é uma condição exclusiva da cidade de Ouro Preto, já que 

na maioria das cidades constata-se que isso se trata de observação comum: em 

grande parte das ocasiões, ao analisarmos um material de divulgação, por exemplo, 

é bem possível imaginar que público vai estar presente em determinada 

apresentação, independente de sua gratuidade ou não. Esse não seria um 

problema, pois tal fator pode levar à conclusão de que houve êxito de determinada 

obra para alcançar o público-alvo por meio da divulgação, mas seu êxito, de fato, 

somente se estabelece se um estudo sobre esse público-alvo for realmente feito, o 

que raramente acontece. O contrário, ou seja, a pretensão de universalidade da obra 

produzida, como já visto, tende a aproximar pessoas que já tenham algum contato 

com essa determinada arte ou tema da obra, mesmo que com vasta divulgação 

física ou virtual, o que torna mínima a possibilidade da universalidade da obra, visto 

que ela só pode ser universal, para um público já iniciado ou para determinada 

classe, acostumada ao espaço e à etiqueta social pertencente ao convívio proposto. 

Logo, entende-se que, resumidamente e segundo os fatores e autores 

pesquisados, a configuração social pode potenciar possíveis espectadores ao 

fenômeno da motivação à ida a determinado evento cultural. Esta motivação pode 

acontecer, primordialmente, por meio de seis elementos, complementares ou não 

entre si: 1) O interesse pela obra artística em si, incluindo tema e estética; 2) fator 

familiar, por inculcação (herança cultural); 3) contato com núcleo de convívio que se 

interessa por esta arte ou o produto de determinado artista (núcleo de iniciados ou 

de interesse); 4) desejo de conviver junto a pessoas que estarão no evento 

(interesse de convívio); 5) interesse de se conectar a algo que o círculo social 

                                                
104 Dentre os quais: ocupação por portugueses na época colonial; escravismo; abandono por parte 
das classes mais abastadas devido a inauguração de Belo Horizonte; ocupação de casas do centro 
por estudantes; ocupação da quase totalidade das vagas estudantis da UFOP por migrantes de 
outras localidades; etc. 



143 
 

  

pessoal está interessado (interesse de conexão posterior ao evento); 6) local em que 

o evento artístico acontece (espaço de convívio). Dentre estes, considero que no 

primeiro aspecto (interesse pela obra em si), o sujeito tende a “abandonar-se” para 

determinada experiência com mais facilidade, pois ela instaura-se de forma 

articulada a outras experiências próximas já vivenciadas pelo próprio sujeito, 

estabelecendo expectativa condizente com o evento cultural, ou seja, trata-se de um 

sujeito “iniciado” à determinada arte. Pondero que os demais elementos dependem 

de sensações e informações proporcionadas junto a terceiros relacionados a esse 

sujeito. Tais informações podem contribuir para a facilitação de seu acesso a 

determinado acontecimento cultural no qual este sujeito não está “iniciado”, como 

também podem potencializar a experiência através do convívio entre o sujeito e seus 

interlocutores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme a identificação do sujeito com uma prática cultural ou não, ele 

aspira a aproximar-se de convívios com outros sujeitos, que também têm opiniões e 

práticas semelhantes (BOURDIEU, 2007). Tal característica hoje é maximizada por 

determinadas mídias eletrônicas, em que o tecnovívio (DUBATTI, 2012) vigente nas 

redes sociais tende a restringir o contato do sujeito a conteúdos previamente 

“curtidos”, ocasionando as populares “bolhas sociais”, que consistem no isolamento 

desse sujeito a conteúdos, imagens, modos de pensar, fazeres e estéticas que se 

assemelham à sua vivência pessoal já experimentada. Tudo isso pode restringir a 

gama de possibilidades de experiência desse indivíduo, entre elas, a da diversidade 

artística e cultural. 

Pode-se observar que atividades isoladas e sem continuidade mostram-se 

favoráveis a dar frutos igualmente incontínuos (AVELAR, 2012), no sentido de só 

proporcionar fruição ao sujeito naquele único acontecimento teatral vivenciado, 

experenciado uma ou duas determinadas vezes, seja durante seu período escolar 

ou durante uma visita de um grupo teatral a certo bairro. Pelo que pude constatar ao 

longo da escrita desta dissertação, o aspecto de desejar mais fruições tem ligação 

direta com as experiências já vivenciadas, e a oferta de novas experiências após a 

primeira vivência é essencial para que se construa com o sujeito um pertencimento 

dele com determinada estética, movimento que pode ser fortificado caso o convívio 

junto a outros interessados seja instaurado (DUBATTI, 2016). 

Considerando o histórico do teatro da região de Vila Rica, observa-se que 

houve descontinuidades e reorganizações do fazer teatral em diferentes épocas: das 

festas efêmeras à Casa da Ópera (BRESCIA, 2012); do declínio do ouro à abolição 

da escravidão e inauguração de Belo Horizonte; do caráter itinerante dos primeiros 

festivais de inverno até à consolidação do Festival de Inverno Ouro Preto e Mariana 

– Fórum das Artes. Atualmente, na cidade, é ofertado um curso superior em Artes 

Cênicas, com projetos de extensão e pesquisa. Além disso, há a presença de 

artistas novatos e experientes, residentes na cidade e que, em alguns casos, se 

estabelecem nela com a perspectiva de tornarem contínuas suas participações no 

município, o que nem sempre acontece, em grande parte por questões financeiras, 

como pôde ser observado na pesquisa desenvolvida junto a artistas atuantes no 

Ouro Preto. Porém, pondero que são necessárias pesquisas acerca do histórico do 
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teatro na região, principalmente a respeito do fazer teatral nos séculos XIX e XX. 

Também se fazem necessários indicadores e diagnósticos culturais, tanto em Ouro 

Preto quanto no restante de Minas Gerais. 

Pondero que para que haja uma oferta à comunidade de uma diversidade 

estética contínua, é preciso que se façam políticas públicas, presentes não somente 

no âmbito federal e estadual, mas principalmente municipal. Faz-se necessária a 

criação e fortificação de fundos municipais e demais políticas de fomento à cultura, 

implementadas de forma organizada e duradoura, além da transparência e 

diversificação de contratações por parte da prefeitura e a preocupação com a 

democratização cultural dentro e fora do âmbito escolar. E, principalmente, a 

presença dos artistas na elaboração dessas políticas públicas, a consciência social e 

política do artista cidadão (RODRIGUES, 2019), comprometido com o 

desenvolvimento artístico junto a determinada comunidade. 

Portanto, considero que para que haja de fato uma formação de espectadores 

de teatro consistente e longínqua em Ouro Preto, é necessária uma mobilização 

artística, política e social, por meio da comunhão dos produtores da arte junto às 

instâncias públicas. Isso pode ocorrer com a elaboração e a realização de projetos 

sociais e artísticos que perdurem continuamente pelos anos, em que esses artistas 

intercruzem seus anseios com o da sociedade em que estão inseridos, contando 

com a união de artistas locais e com reconhecimento do poder público em relação a 

essa classe trabalhadora. 

Porém, a conquista de novas políticas públicas eficientes para a cultura, bem 

como o conhecimento por parte dos artistas locais junto às já existentes, podem não 

bastar para a formação de espectadores locais, pois é necessário oferecer o acesso 

físico, linguístico e social aos frequentadores de eventos culturais em potencial. 

Sendo assim, além da oferta do evento cultural, há uma segunda oferta que deve 

ser assegurada junto à comunidade para que se garanta a democratização cultural, 

que é o acesso a esse evento cultural. 

Considero que, idealmente, sejam desenvolvidas atividades culturais que 

aproximam as vivências do sujeito ainda em formação, o que, como visto, pode ser 

ofertado através de herança cultural ou inculcação familiar (BOURDIEU, 2007) ou 

em experiências oriundas do âmbito escolar, de preferência com mediações culturais 

que tornem mais viável o acesso linguístico e o acesso físico (DESGRANGES, 2003) 

às obras artísticas.  
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Com essas experiências vivenciadas pelo sujeito, seu acesso a uma 

variedade de obras tende a tornar-se fluente, não dependendo exclusivamente de 

amigos, colegas e parceiros amorosos que influam junto a esse indivíduo um 

interesse de contato com determinada arte. Esse convívio, além de poder 

proporcionar as primeiras incursões e experiências do espectador iniciante à 

determinada estética, pode contribuir para que o sujeito, unido a terceiros, vivenciem 

diversificadas expectações sensíveis junto às obras artísticas, podendo reduzir os 

motes de abandono (ABREU, 2015) e motivando a disposição ao “abandonar-se” 

(LARROSA, 2002), por deixar-se conquistar pela Serenidade (HEIDEGGER, 1973) 

de forma espontânea, podendo confluir em uma fruição maximizada por parte deste 

espectador.  

No entanto, é preciso que se desenvolvam pesquisas e estudos a respeito de 

elementos que podem ser trabalhados para buscar motivações individuais e 

coletivas à ida ao evento cultural fora do âmbito escolar. É possível identificar, dentro 

do âmbito escolar, em uma sala de aula, por exemplo, a existência de um grupo já 

previamente ordenado, e que por uma questão de logística escolar convive de 

acordo com os conteúdos e experiências ofertados, os quais são definidas por 

regras e permissões da instituição escolar. Tal característica pode facilitar as 

vivências e experiências de acesso físico e linguístico à determinada arte, pois, de 

certa forma, os sujeitos em questão estão diariamente entrando em contato convival 

com seus colegas, podendo ou não existir um ambiente de troca e aprendizado 

entre seus pares. Já fora do âmbito escolar, temos a busca pelo público-alvo de 

determinado evento cultural, que consiste na investigação de com quem se quer 

falar (AVELAR, 2012). Todavia, acredito que outra busca também deve ser feita, a 

do “como” comunicar-se em primeira instância com esse sujeito ou com esse grupo 

de potenciais espectadores, de forma que se torne frutífera e mantenha-se 

duradoura essa interlocução, para além de anúncios panfletários, utilizando métodos 

que variam do “frente-a-frente” ao virtual. Acredito também que essa última 

investigação não deve ser pautada como uma questão de marketing, mas de 

convívio: que convívio proporcionarei para os espectadores de determinado evento 

cultural, antes, durante e depois o seu efetivo acontecimento? Quando a experiência 

tem início? 
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ANEXOS 

 

Anexo I - Outras estratégias de formação de público 

 

Agora que já foram citadas algumas experiências com mediações teatrais, 

colocarei em pauta aqui as demais ações criadas em Ouro Preto e que tiveram a 

intenção clara de construir uma formação de público apreciador de teatro. 

Apresentarei, brevemente, algumas das atividades desenvolvidas a partir dos anos 

2000, que tiveram enfoque na aproximação do público com as artes cênicas. As 

informações sobre as ações foram, em sua maioria, relatos pessoais de proponentes 

dos projetos.  

Busquei diversificar os grupos e projetos para uma universalização do 

entendimento das variáveis que podem ser aproximadas à formação de público. 

Aqui, apesar de apenas pontuar e acentuar atividades que já foram realizadas no 

município, destaco fatores que considero mais relevantes em cada uma delas. Uma 

análise mais aprofundada das atividades desses grupos e projetos pode ser feita 

confrontando o apresentado neste anexo com a ótica do estudo dos autores, dados 

e análises dos capítulos da dissertação, por uma questão de apresentarem 

situações similares em alguns dos casos. Em notas de rodapé, acentuarei a questão 

e o capítulo em que se encontra tais similaridades de temas e ações. 

 

 Para Gostar de Teatro (PGT) 

Essa mostra ocorreu de 2007 a 2013 e reunia diversos espetáculos da região 

de Mariana e Ouro Preto para se apresentar nessas duas cidades. Em 2007, 

houve duas etapas, uma em Ouro Preto e outra em Mariana com oito 

espetáculos cada: 

Em Ouro Preto, a mostra percorreu oito bairros, levando arte e diversão 
para plateias que lotaram as praças da cidade. Cerca de 3,5 mil pessoas de 
todas as idades assistiram às peças da Mostra. Em agosto, os grupos 
promovem um seminário que pretende articular os agentes que atuam em 
Ouro Preto, Mariana e região, em Minas e em todo o País, para debater e 
fortalecer a proposta de consolidação das bases de formação de público e o 
desenvolvimento das artes cênicas. O projeto tem patrocínio do Fundo 
Estadual de Cultura, BDMG, Governo do Estado de Minas Gerais, Prefeitura 
Municipal de Mariana e Prefeitura Municipal de Ouro Preto105 

 
Em algumas edições, participantes externos de relevância nacional foram 

                                                
105https://ufop.br/noticias/mostra-para-gostar-de-teatro-em-mariana. 
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convidados, como Márcio Libar em 2007; mostra de cenas de cinema do Grupo 

Galpão; e Mestre Ambrósio, na edição de 2013. Para saber mais sobre a criação e 

promoção do Para Gostar do Teatro (PGT), entrevistei Marcelino Ramos (Estandarte 

Cia de Teatro), conhecido popularmente como “Xibil” e Julliano Mendes 

(Residência), dois expoentes teatrais de Ouro Preto e coordenadores do projeto: 

A gente fez o Para Gostar de Teatro (...) baseado também na abordagem 
triangular da Ana Mae Barbosa que é ver, conhecer e fazer. A gente 
trabalhava assim, tanto a pesquisa, a apresentação e o processo, é um 
projeto que tem espetáculos, oficinas e mostras. Então a gente fazia 
oficinas e depois apresentava e a gente também apresentava nossos 
espetáculos. E foi um projeto que a gente procurou muito fazer a 
descentralização do teatro. Ao invés de fazer o teatro só na sede, a gente 
foi fazer nos bairros, utilizando os anfiteatros que tem em Ouro Preto que 
são muitos. E que na maioria do ano eles não têm programação nenhuma. 
A gente trabalhou nesse lugar, o PGT, foi uma experiência bem legal, bem 
interessante, nisso a gente aprendeu a trabalhar muito com produção, com 
realização de projetos mesmo, foi um projeto que durou cinco anos, 
conseguimos fazer edições bacanas em Ouro Preto. Foi muito prazeroso 
fazer e ao mesmo tempo deu um resultado muito bom. Porque a gente 
conseguiu mesmo inserir dentro da comunidade ouropretana o teatro. A 
gente conseguiu levar aí lugares, escolas, bairros mais afastados, e paralelo 
a isso a gente conseguiu também a formação de um certo público, até hoje 
tem gente que se lembra do PGT, que encontra a gente e fala “ah, eu me 
lembro do PGT”, e daí tem gente que está no teatro e começou com oficina 
do PGT e hoje estão até no curso de Artes Cênicas da UFOP também... 
Então foi uma coisa que rendeu bons frutos. (RAMOS, 2018, entrevista 
concedida ao autor, p. 3). 
 

 Verifica-se que nesse projeto houve uma preocupação por uma circulação em 

locais que não tinham grande acesso à linguagem teatral, diversificando o público 

que pretendiam alcançar. Além disso, a intenção de trabalho junto à abordagem 

triangular de Ana Mae Barbosa (2010) é empregada no sentido de eliminar a 

distância linguística desses públicos ao teatro, pensando em uma formação de 

público que se aproxima aos escritos e afazeres descritos no capítulo terceiro, 

mesmo que de uma forma diversa. No projeto Para Gostar de Teatro, o 

conhecimento para com o processo integral do fazer cênico mostra-se mais 

presente, tão importante quanto o fruir, como atesta Juliano Mendes: 

A gente trabalhou durante um tempo com a ideia de pedagogia do 
espectador, então a gente entendeu que ele deveria ser de alguma forma 
formado e informado, para entender esse processo de teatro.  A gente 
pensava o seguinte, quando a gente vê lá uma peça de teatro, não se tem a 
dimensão do que se é processo, então ele oferecia pro espectador a 
formação de processos (MENDES, 2019, entrevista concedida ao autor, p. 
2). 

 
Bem como em outros processos de formação de público, não existe uma 

pesquisa sobre a quantidade de público que "se formou" nessas edições, o que, 
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segundo Marcelino Ramos, 

[...] é um grande entrave, mas é muito mais a respeito da experiência do 
que a gente vê mesmo, tem um pessoal que segue outro caminho, tem um 
pessoal que está nas cênicas e move esse caminho e tem um pessoal que 
vira público que é superimportante também, né? O intuito do programa Para 
Gostar de Teatro era também a formação de público, trazer o pessoal para 
assistir o teatro. (RAMOS, 2018, entrevista concedida ao autor, p. 4) 
 

Nessa citação, podemos entender que houve a preocupação da continuidade 

de atividades relacionadas ao fazer e ao fruir teatral nas localidades por onde o PGT 

realizou oficinas ou apresentações, o que nem sempre ocorreu em outros projetos. 

Por outro lado, algumas pessoas que participaram do projeto acabaram por cursar 

Artes Cênicas na Universidade Federal de Ouro Preto, o que acaba fortalecendo em 

longo prazo o fazer artístico e a formação de público nesses mesmos locais, já que é 

comum que os sujeitos retornem a suas comunidades para fazer apresentações, 

oficinas ou desenvolver projetos de forma mais extensa. 

Verifica-se que, na edição de 2013 do projeto Para Gostar de Teatro, foram 

executadas medidas para uma tomada de divulgação online, além da divulgação 

física, o que pouco acontecia nas outras edições, provavelmente pela crescente 

facilidade de manuseio que a tecnologia possibilita a partir da década de 2010, 

principalmente por pessoas de fora de sua área106. Especificamente, como formação 

de público, foi adotada como principal enfoque a ida ao teatro. Para além dos 

espetáculos foram realizados debates entre os artistas sobre formas de diálogo com 

a comunidade, a mostra de processos das peças teatrais oficinas de teatro, tomando 

como base a abordagem triangular de Ana Mae Barbosa, do “ver, aprender, fazer”. 

Verifica-se, também, que foi um primeiro trabalho de produção de maior porte de 

uma geração, que aprendeu, durante os tramites do projeto, a exercer essa função, 

que chegou a contar com financiamento municipal e estadual.  

Infelizmente, a última edição deu-se em 2013. Ao ser questionado sobre o 

porquê do fim de um projeto que exercia função tão importante no município, 

Marcelino Ramos argumenta que não foi apenas um o motivo da extinção do Para 

Gostar de Teatro:  

Sabe o que eu acho? Que talvez fosse uma série de fatores, né? Pra 
começar, claro, a falta de recursos e de dinheiro, e o segundo talvez seja 
uma própria desarticulação que ocorreu entre os artistas, entre os grupos, a 
gente tinha uma sede compartilhada, a sede foi desfeita, cada um foi correr 
atrás do seu, um muda de cidade, outro fica, a gente chegou a ter cinco ou 

                                                
106 Sobre a divulgação física e virtual dos eventos artísticos e a relação do artista com o manuseio de 
seu material se encontra no Capítulo 3. 
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seis grupos numa época, ficou dois. Então você acaba tendo uma 
dificuldade, uma questão de identidade. Cada um vai seguindo, às vezes é 
natural, você vai buscar outros horizontes. Eu entrei na prefeitura, por 
exemplo, daí já dá um limite para mim. Então é dentro disso e da falta de 
apoios, que foi grande também. (RAMOS, 2018, entrevista concedida ao 
autor, p. 6). 
 

 Sendo assim, não só ocorreu a finalização do projeto Para Gostar de Teatro, 

como também a desarticulação entre os grupos locais acabou acontecendo, em 

grande parte devido à queda de investimentos, já que os artistas responsáveis 

necessitavam de monetizar seu trabalho para conseguirem seu arrendamento 

mensal. Considerando que a última edição ocorreu em 2013, é possível que em 

2014 esse e outros movimentos na região começaram a se desestruturar, já que foi 

nesse ano que houve a queda do preço do minério de ferro107, que acabou por 

diminuir os já limitados investimentos nas áreas das humanidades.  

 

 Ouro Preto em Cena 

 Esse projeto foi elaborado em 2016, pela Estandarte Cia de Teatro, Cia 2x2 e 

Residência. Consistia em uma mostra de espetáculos desses três grupos na Casa 

da Ópera, com venda de ingressos antecipada e sem apoios financeiros. Segundo 

Julliano Mendes, em entrevista concedida para a prefeitura à época, 

[...] o evento é uma oportunidade de fortalecer o encontro direto do teatro 
com seu público, porque, para ele, nos últimos anos os grupos ficaram 
reféns de mecanismos de financiamento público à cultura. Com o 
arrefecimento de políticas culturais causado principalmente pela recente 
crise financeira, o país vem sentindo uma avalanche de encerramento de 
atividades de importantes núcleos artísticos brasileiros, entre grupos e 
espaços. Para o diretor, como alternativa a esse modelo, que embora seja 
viabilizado com recursos públicos, dá prioridade de escolha à iniciativa 
privada das ações culturais que melhor potencializam seu marketing, 
surgiram, nos últimos anos, ações de financiamento coletivo que colocam o 
artista diretamente em contato com seu público. (...) Anteriormente às redes 
sociais, este relacionamento direto era representado, entre outras ações, 
pela venda de ingressos, que historicamente foi uma importante ação para 
viabilidade econômica da arte brasileira.108 
 

 Porém, segundo os próprios integrantes dos espetáculos em conversas 

informais, o evento acabou não arrecadando uma resposta financeira adequada, 

                                                
107O declínio de preço que o minério de ferro enfrentou entre janeiro de 2013 a abril de 2015 é 
realmente impactante, havendo uma queda de cerca de 66% de seu valor, colocando em cheque a 
economia de Minas Gerais como um todo e especialmente as cidades mineradoras. Como introdução 
simples ao tema da mineração nesse estado e sua dependência desta atividade, recomendo o 
link<https://interessedeminas.uai.com.br/2019/02/21/ouro-ferro-devastacao-e-mortes-entenda-como-
minas-gerais-se-tornou-refem-da-mineracao/>. Para ter acesso ao gráfico oficial sobre o preço do 
minério de ferro ao longo dos anos, acesse <http://www.vale.com/brasil/PT/business/mining/iron-ore-
pellets/Paginas/Iron-Ore-Indices.aspx> 
108https://ouropreto.com.br/noticia/1884/ouro-preto-ecw33333em-cena. 
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devido à baixa venda de ingressos, o que comprova algumas queixas que os 

entrevistados apresentaram no subcapítulo referente à pesquisa junto aos artistas 

locais. 

 

 Cia Medeias 

 A Cia Medeias teve importante inserção nos anos de 1997 a 2013 em Ouro 

Preto109 e lançou-se por meio da montagem da esquete Diário de Medeia, de 

Guiomar de Grammound , uma adaptação da tragédia que, através do texto, acabou 

por dar nome para o grupo. Segundo uma das fundadoras do grupo, Adélia 

Carvalho, as três atrizes eram formadas no Curso Livre de Teatro de Ouro Preto, 

que antecedeu a criação do curso superior da UFOP em Artes Cênicas. Depois de 

concluir sua formação, iniciaram o grupo, que tinha como foco esquetes teatrais:  

íamos para todos os lugares em Ouro Preto, ocupando muito a cidade 
através de bares, eventos, desde espaços culturais até outros tipos de 
lugares em que encontrávamos espaço para nos colocar, depois 
começamos a fazer espetáculos”. (CARVALHO, 2020, entrevista ao autor).  
 

Segundo a entrevistada, a Cia Medeia diversificava seu público entre 

ouropretanos, turistas e estudantes da UFOP, através de um repertório que tinha 

uma “linha de esquetes com a qual era muito fácil de chegar no público, espetáculos 

de comédia, principalmente, mas também tragédia, mas todos com um peso popular, 

observávamos uma carência de espetáculos e tínhamos uma boa relação com o 

povo de Ouro Preto e de fora” (idem, ibidem).  

Nesse grupo havia também a Escola de Teatro Medeia, que se aproximou 

muito da comunidade, sendo também considerada pela entrevistada como uma ação 

de formação de público, em que os alunos podiam tecer seus primeiros contatos 

com o fazer artístico e tornar a arte teatral mais íntima e pessoal. Segundo a 

entrevistada, parte dos alunos da Cia Medeias viraram alunos do DEART/UFOP, e 

outros ainda que se formavam no curso superior, integravam atividades artísticas no 

grupo, trazendo sempre uma renovação/rotação de participantes em suas ações, 

mesmo que contando com figuras centrais que constituem a matriz da Cia Medeias.  

Apesar de a entrevistada sugerir as oficinas como principal foco de formação 

de público, diversificando entre aulas pagas e gratuitas, considero, segundo o relato, 

que as atividades em diferentes localidades e eventos podem ser consideradas 

atividades mediadoras, pois facilitam o acesso físico do teatro em 

                                                
109 Após esse ano, a Cia Medeias mudou sua sede para a cidade de Belo Horizonte/MG. 
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esapçoslocalidades onde o acontecimento não é esperado. Assim, aproxima sujeitos 

e círculos sociais que não possuem o hábito cultural de frequentar eventos teatrais 

ou mesmo que jamais tiveram contato com essa arte110. Esse público pode adquirir 

gosto por outras atividades teatrais, ou desejar que aconteçam mais eventos 

parecidos naquele determinado espaço. O possível sujeito fruidor, nessa ocasião, 

pode estar propenso a experienciar, dependendo da relação de comodidade e 

estabilidade com o local, o qual geralmente é acolhedor, já que o sujeito escolheu 

esse determinado destino sozinho ou com suas companhias. O contrário também 

pode acontecer, do contato com a arte teatral em um lugar inesperado causar uma 

rejeição relativamente difícil de ser revertida111. Porém, de acordo com a 

entrevistada Adélia Carvalho, houve boa recepção na incursão de atividades 

artísticas em lugares e eventos que normalmente não são palcos de apresentações 

teatrais.  

 

 Auto da Paixão e Auto de Natal 

As apresentações de cunho religioso são o principal fazer teatral amador da 

cidade, apresentando anualmente uma versão diversa, tanto do Auto da Paixão 

quanto do Auto de Natal. O entrevistado, Rodrigo Salles, descreve as atividades do 

grupo como “uma apresentação que o pessoal já espera, mas que tem que ser 

diferente todo ano“ (SALLES, 2019, entrevista ao autor), o qual é “rotativo, quem 

quiser pode entrar, temos o prazer de abrir os braços a quem quiser chegar, e quem 

ficar ao passar dos anos melhor ainda, pois vai criando uma maturidade de 

apresentação” (idem, ibidem). De acordo com o entrevistado, já houve diversos 

convidados externos para orientações em seus ensaios e o projeto está cada vez 

mais forte: 

Já faz mais de 13 anos que a gente já começou com esse projeto dos 
autos, foi idealizado pelo Francisco Guedes... Eu entrei também eu era 
muito novo, eu participo desde o início então eu peguei essa formação, né? 
A gente tenta passar para todos aqueles, que estão ali, para ver a nossa 
apresentação, a gente tenta passar o verdadeiro espírito dali. Então a gente 
reúne vários jovens da nossa comunidade, Padre Faria, Santa Efigênia, Alto 
da Cruz, Piedade, Morro. Reúne os jovens, aí todo mundo senta e conversa 
para onde vai a apresentação, qual tema está mais forte aquele ano [...] a 
gente chama esse projeto de Evangelizando com Arte [...], então 
primeiramente a gente tenta absorver essa mensagem, “o que nós 
queremos passar?”. (idem, ibidem) 

                                                
110 Ver Capítulo 3, em que debato a questão do convívio em relação à fruição artística. 
111 Ver Capítulo 2, em que debato a questão do “abandonar-se”, dos motes de abandono e dos 
potencializadores e inibidores de experiência. 
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 A atividade longeva do projeto Evangelizando com Arte, seu envolvimento 

com diversos bairros e o compromisso com o fazer anual destacam o fazer artístico 

proposto. Rodrigo Salles112, o entrevistado, era o coordenador geral desse projeto 

durante a escrita desta dissertação e, além dessa atividade, tem relação com demais 

saberes e manifestações de artes populares, como o Clube Zé Pereira dos Lacaios, 

a Escola de Samba Unidos do Padre Faria, a Folia de Reis. Ele faz parte de uma 

gama de sujeitos ativos e emergentes no campo da cultura em Ouro Preto, o qual 

até o momento está erguendo pontes para o fortalecimento da cultura e de seus 

bens imateriais, principalmente de origem afrodescendente: “a gente faz essa cultura 

viver por mais uma geração e a gente vai tentar passar para outra geração para 

perpetuar, para poderem conhecer e se sentirem mais valorizados ainda” (idem, 

ibidem). 

 Ao contrário de todos os outros grupos e projetos apontados, essa atividade é 

proposta pela própria comunidade, sem interferência direta da organização pela 

prefeitura, por pessoas vindas de outras cidades ou da universidade. Esses grupos 

possuem este vínculo, de cidadão ouropretano por excelência e de estabelecerem 

convívios sociais113 durante as atividades, na maior parte das vezes sem pretensões 

por um profissionalismo, mas com o intuito de fazer a melhor apresentação possível, 

trazendo o prazer do fazer teatral para seu cotidiano, em torno de um tema114 que 

todos os participantes julgam como pertinente. Uma sensação de pertencimento, em 

sua ação na obra teatral, através de esferas religiosas, sociais e culturais. 

 

 Mambembe115 

 Criado no ano de 2003, é um projeto de extensão da UFOP, que consiste em 

um grupo de teatro de rua que se baseia na literatura brasileira e estrangeira para a 

montagem de seus espetáculos. Apresentam-se tanto na sede quanto no campus, 

mas principalmente em locais que contêm menos acesso da comunidade ao teatro. 

 

 Corredor cultural 

 O mais recente dentre esses projetos citados, o Corredor Cultural é uma 

                                                
112 O capítulo 3, debateu o pertencimento dos ouropretanos em relação à atividades propostas por 
“estrangeiros”. 
113 Ver Capítulo 3, onde debato a questão do convívio em relação à fruição artística. 
114 A questão do espectador e sua proximidade com o tema proposto do espetáculo teve análise no 
Capítulo 3.  
115 Para histórico e mais informações, confira Bortolini, 2010. 
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iniciativa da Prefeitura de Ouro Preto em diálogo com setores da comunidade da 

Antônio Dias e Pilar, bairros centrais. Atualmente, no bairro Antônio Dias, eu procuro 

fazer certa curadoria de apresentações para incentivar o público local. Tais 

apresentações são pagas através de “chapéu” e há boa adesão, mesmo que ainda 

não ideal e de maneira esporádica. A fortificação do turismo nesses bairros é um 

mote do projeto, que também visa o oferecimento de uma opção de lazer dominical 

para o cidadão instaurado na cidade. 
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Anexo II - Questionário-base para as entrevistas com os artistas 

 

1) Qual seu ramo principal de trabalho artístico e em qual grupo? 

 

2) Você tem algum trabalho secundário artístico? Em qual ramo? 

 

3) Considera que nos últimos cinco anos você e/ou seu trabalho inseriu-se mais na 

cidade e na região? Como? 

 

4) De 10 anos (ou menos) como você considera as perspectivas artísticas na região 

para sua área? 

 

5) Já atuou em algum processo de formação de público? 

 

6) Como você considera o movimento artístico da sua área no momento? 

 

7) Há perspectiva de crescimento? 

 

8) Quanto você monetiza com seus empreendimentos? 

A) até R$400 

B) até R$800 

C) de R$801 a R$2000 

D) R$2000 a R$3000 

E) R$3000 ou mais 

 

9) de que forma você monetiza seu trabalho? (ingresso, leis de incentivo,e etc) 
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Anexo III - Atividades em mediações teatrais A Casa de Atram 

 

 Apresentação do tema da peça 

Breve apresentação sobre o tema, sobre a subjetividade em que ela é 

apresentada, observar qual a proporção de alunos que já foram ao teatro. 

Comandos: “Alguém sabe sobre o que vai ser o que vamos assistir?”, “No teatro é 

tudo real?”, “O que vocês acham que pode ser essa Casa de Atram?”. 

 

 Desenho livre 

Desenho livre de como seria tal peça teatral, a ser entregue posteriormente para 

uso na pós-mediação, em que podem ser debatidos os desenhos e suas 

semelhanças e diferenças com o universo do espetáculo visto. 

Comandos: “Como vocês imaginam que pode ser isso?”, “Ela é normal ou ela é 

muito diferente de uma casa normal?”. 

 

 Desenho coletivo 

Um desenho coletivo do que os participantes imaginam ser a casa da personagem 

ou a “casa da turma”, ou seja, da sala de aula em questão. O moderador desenha 

no quadro, segundo e durante as sugestões dos alunos, como seria o nome da 

casa e como ela seria. 

Comandos: “Se fosse pra essa turma inteira morar em uma casa, como ela seria?”, 

“Qual o nome dela?”, “Ela tem quantas janelas?”, “Ela tem olhos?”, “Ela anda?”. 

 

 Brincadeiras com o nome ao contrário 

A casa de ATRAM não é a casa de MARTA, mas um lugar de imaginação, de 

realidade fantástica. Então, se temos um JOÃO e ele identifica sua casa de 

determinada maneira (de tijolo, um lar, onde tem meus brinquedos), o que seria a 

casa de OÃOJ. 

Comandos: “Vocês podem me falar nomes comuns?” “Vocês já viram esse nome, 

Atram?” “Como seria seu nome ao contrário?” “O que teria na casa de Oãoj que 

não dá pra ter na casa de João?” “Atram tem um gato diferente, que bicho você 

gostaria de ter?”.  
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 Desenhos a partir do exercício anterior 

Uso do desenho para reafirmar o caráter lúdico-imaginativo das possíveis criações 

dos alunos, podendo ser debatidos no mesmo dia ou na mediação posterior ao 

espetáculo. Essa atividade é melhor desenvolvida quando os participantes estão 

bastante empolgados nos nomes ao contrário. 

Comandos: “Desenhe pra gente a casa de seu nome ao contrário?”, “Quem quer vir 

falar de sua casa ao contrário?” “No que a casa de fulano tem a ver com a casa de 

beltrano ao contrário?”. 

 

 Trabalhar a música inicial do espetáculo (ou outra música) 

Como a música é simples e de poucos versos, é possível apoiar-se nela para 

algumas discussões tais como: “pra vocês, o que tem na casa?” “quem mora nessa 

casa?”, “e o que essa casa é?” É uma atividade que pode vir tanto antes das outras 

como depois, pode-se testar de que maneira se obtém melhores interações. 

Comandos: “Vamos aprender uma música juntos?”, “Todos já aprenderam? 

Conseguem cantar sozinhos?”, “Vou fazer uma pergunta, o que tem nessa casa?”, 

etc. 

 

 As atividades de mediação anterior ao evento teatral 

Podem ocorrer em grande parte das atividades de mediação anterior na mediação 

posterior, de preferência uma ou duas que houve maior interesse da turma. A 

sequência de atividades de cada mediação variou de acordo com as características 

de cada turma, naquele dado momento, além de variar também pelo caráter de 

experimentação pelo qual passamos. 

 

 O que ficou do espetáculo? 

Deixe que a sala conte a peça teatral da maneira que viram, possíveis interrupções 

e correções por parte dos outros podem acontecer, mas devem ser tratadas com 

cautela para que todos que quiserem possam contar a história, até que se chegue 

à versão consensual da turma, que não necessariamente é a que foi apresentada 

de fato. Tomar cuidado com o juízo de valores. Recapitular a história recontada 

pelos alunos. 

Comandos: “O que vocês viram?”, “O que aconteceu?”, “E tal personagem, o que 

ele fez?”, “Porque vocês falam que o gato é mal?”, “Mas por que está certo?”. 
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 Discussão sobre o “espaço” Teatro 

Possíveis discussões a respeito do espaço físico do teatro. Este deve ser discutido 

não muito longamente, tão quanto durar o interesse dos alunos pelo tema, ou mais 

prolongado caso els tenham tido oportunidade de uma visita a espaços teatrais, 

além de assistirem ao espetáculo. 

Comandos: “O que vocês viram quando chegaram lá?”, “Era de que cor?”, “É 

diferente esse teatro daquele outro, não é?”, “Tinha uma luz ligada lá?”, “É antigo 

ou é novo?”. 

 

 Fotografias 

Pedir aos alunos para que façam determinados trechos da história, 

cronologicamente ou não, de forma a se obter “fotografias” de cada cena, 

montadas na hora. 

Comandos: “Então, como que era a cena (ou “aquela parte”) da história?”, “Quem 

quer fazer a próxima?”, “Alguém quer fazer diferente?”, etc.  

 

 Reprodução de cenas do espetáculo 

Alguns alunos fazem cenas do espetáculo e outros tentam adivinhar qual cena é 

essa, revezando os alunos (combinando ou não entre o mediador e os jogadores 

da vez, rapidamente, quem irá interpretar cada personagem, etc.). Temos a 

variação que congela uma ação determinada dos personagens (fotografia), e, após 

um comando (palma ou comandos de voz) começa a cena, verificando-se um 

maior nível de concentração quando usado essa junção de exercícios. Caso a cena 

não tenha sido adivinhada, se revela qual era pelo mediador ou pelos participantes 

e se discute o porquê de não adivinharem. Fazer novamente com os mesmos 

participantes, uma espécie de mini oficina de teatro. 

Comandos: “Quem quer ser gato aqui?”, “Cuidado para ninguém ouvir o que estão 

combinando”, “Estão prontos?”, “E aí pessoal, quem adivinha que cena que é 

essa?”, “Por que vocês acham que é tal cena?”. 

 

 Recriações de cenas e adaptações 

Quando as diferentes situações da cena, os personagens e/ou o lugar da peça 

permanecem na improvisação, mas propositalmente acontecem improvisações não 

idênticas ao que foi assistido (combinando ou não entre o mediador e os jogadores 
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da vez, rapidamente, quem irá interpretar cada personagem, etc.). 

Comandos: “E se tivéssemos várias vós e vários gatos?”, “Vamos separar em 

duplas e agora um é gêmeo do outro”, “E se fosse pra acabar diferente?”. 
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