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RESUMO
Nesta tese é analisado o encontro entre a arte do palhaço e as práticas de educação social
presentes no projeto político-pedagógico do Centro Cultural de Desenvolvimento Escologia,
no Parque de Pituaçú, e da Casa da Música, no Parque do Abaeté, ambas situadas na cidade de
Salvador-Ba. Busca-se compreender como o processo educativo que há nos bastidores destas
experiências colabora com a apropriação simbólica, ampliação da participação social no
território e o uso sustentável de espaços públicos socioambientais, e qual a contribuição do
palhaço-educador para tais manifestações. A metodologia da pesquisa se embasa na
construção analítica da trajetória de vida do pesquisador, enquanto um palhaço-educador,
como ponto de partida para uma pesquisa-ação (BARBIER, 1985,2002) implementada através
da realização do curso de formação em palhaço-educador dentro do Projeto Pé de Circo no
Parque. Foram realizadas entrevistas com roteiros semiestruturados com gestores dos parques,
coordenadores das práticas socioeducativas e participantes do curso de formação em palhaçoeducador. A arte do palhaço (KASPER, 2004; REIS, 2010) associada à educação social
(ZUCHHETTI e MOURA, 2010; GOHN, 2010; OLIVEIRA, 2004) é capaz de impulsionar a
ressignificação de espaços públicos socioambientais, como os parques de Pituaçú e Abaeté.
Entremeada por princípios educativos pode ter um papel fundamental para a sustentabilidade
de relações sociais e de fomentar a paz em ambientes hostis à vida. A expressão artística
coletiva ativada por um palhaço como uma constante em espaços públicos pode contribuir
para combater os problemas recorrentes na contemporaneidade como apropriação privada,
individualismo exacerbado e apatia social. O palhaço-educador torna-se um catalizador das
potências de sociabilidade dessas experiências, oras servindo de parâmetro auto analítico para
as pessoas sobre os valores que circulam nas relações sociais, oras mediando a relação da
sociedade com o espaço público e o meio-ambiente.
Palavras-chave: Palhaço-educador; Educação Social; Parques; Sustentabilidade;
Desescolarização

ABSTRACT
This thesis analyzes the intersection between the art of clowning and social education
practices present in the political-pedagogical project Centro Cultural de Desenvolvimento
Escologia (“School Studies Development Cultural Center”), at Pituacu Park, and in Casa da
Música (“Music House”), at Abaté Park, both situated in Salvador, Bahia, Brazil. This study
attempts to understand how the educative process present behind the scenes of these
experiences works in tangent with symbolic appropriation, an increase in social participation
in the area and sustainable use of socioenvironmental public spaces, and what contribution the
“educator clown” has in such manifestations. The methodology of this study is based in the
analytical construction of the researcher´s life trajectory as an educator clown as a starting
point for action research (BARBIER, 1985, 2002) implemented through the administration of
the educator clown course within the project “Projeto Pé de Circo no Parque.” Interviews with
semi-structured scripts were conducted with park managers, coordinators of socio-educational
activities and participants in the educator clown course. The art of clowning (KASPER, 2004;
REIS, 2010) as associated with social education (ZUCHHETTI e MOURA, 2010; GOHN,
2010; OLIVEIRA, 2004) is capable of promoting the reframing of socioenvironmental public
spaces, like the Pituacu and Abaté parks. Interspersed with educational principles, it may have
a fundamental role in the sustainability of social relations and may be able to foster peace in
dangerous spaces. Collective artistic expression stimulated by a clown as a constant in public
spaces may contribute to the battle against recurring contemporary problems such as private
appropriation, heightened individualism and social apathy. The educator clown becomes a
catalyst of these experiences‟ powers of sociability, at times serving as a parameter for selfanalysis for people in relation to values present in social relations, and at other times
mediating society‟s relationship with public spaces and environment.
Key words: educator clown; social education; sustainability, unschooling

RESUMEN
En esta tesis es analizado el encuentro entre el arte del payaso y las prácticas de educación
social presentes en el proyecto político pedagógico del Centro Cultural de Desarrollo
Escologia, en el Parque de Pituaçú y de la Casa de la Música en el Parque de Abaeté, ambas
situadas en la ciudad de Salvador/ Ba. Se busca comprender cómo el proceso educativo que
hay en los bastidores de estas experiencias contribuyen con la apropiación simbólica,
ampliación de la participación social en el territorio y el uso sustentable de espacios públicos
socio-ambientales y cuál es la contribución del payaso-educador frente a tales procesos. La
metodología de la investigación se basa en la construcción analítica de la trayectoria de vida
del investigador en cuanto Payaso-educador, como punto de partida para la investigaciónacción (BARBIER, 1985, 2002) implementada a través de la realización del curso de
formación Payaso-educador dentro del proyecto Pé de Circo en el Parque. Fueron realizadas
entrevistas semi-estructuradas con gestores de los parques, coordinadores de las prácticas
socio-educativas y participantes del curso de formación en Payaso-educador. El arte del
payaso (KASPER, 2004; REIS, 2010) asociado a la educación social (ZUCHHETTI e
MOURA, 2010; GOHN, 2010; OLIVEIRA, 2004) es capaz de impulsar la resignificación de
los espacios públicos socio-ambientales, como en el caso de los parques de Pituaçú y Abaeté;
esta postura mesclada con principios educativos puede tener un papel fundamental para la
sostenibilidad de las relaciones sociales y fomentar la paz en ambientes hostiles con la vida.
La expresión artística colectiva activada por el payaso como una constante en los espacios
públicos puede contribuir para combatir los problemas recurrentes en la contemporaneidad
como la apropiación privada, individualismo y apatía social. El Payaso-educador se torna un
catalizador de las potencias de sociabilidad en esas experiencias, sirviendo de momento como
parámetro auto-analítico para las personas, sobre los valores que circulan en las relaciones
sociales, mediando en las relaciones de la sociedad, el espacio público y el medio ambiente.
Palabras Claves: Payaso educador. Educación social. Espacio público. Sostenibilidad.
Desescolaridad
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INTRODUÇÃO

Eu tinha 10 anos de idade em 1990 quando fui morar no bairro da Boca do Rio nas
imediações do bairro de Pituaçú, entre a estação de tratamento de água da EMBASA e a Av.
Jorge Amado, o logradouro de minha rua era Dina Sfat, nome de uma atriz brasileira que
começou a carreira na década de 1960 e faleceu em 1988. Era ali em que morava Pimenta, um
artista plástico local, figura praticamente mitológica na minha infância que chegou a ter seu
bar frequentado por artistas famosos. Eu me lembro de ter visto Luís Caldas entrando com
seus pé descalços no conhecido “bar do Pimentinha”.
Depois de alguns anos Pimentinha fundou a “segunda sem lei”, onde toda segundafeira a rua em que eu morava parecia sempre em clima de carnaval pela quantidade de gente
em festa tomando a rua defronte daquele bar. Foi o ápice de sua fama. Eu encontrava amigos
de várias partes da cidade por ali, simplesmente passando pra ir pra casa depois de ter ido
comprar pão. Qualquer taxista da cidade sabia onde era o bar do Pimentinha. Ele também
fazia umas intervenções de rua que ficaram marcadas na memória. Saia em cortejo com
grandes bonecos mamulengos, construidos por ele mesmo, entre as ruas do bairro batucando e
entoando cantigas, marchinhas de carnaval e letras de protesto de sua própria composição.
Naquela época eu não tinha uma noção clara de qual o significado daquela atmosfera artística
presente naquele território e nem porque a praia em frente de onde eu morava chamava-se
Praia dos Artistas.
A partir de meus 13 a 14 anos sempre ouvi histórias de que a Praia dos Artistas foi na
década de 1970 frequentemente visitada por muitos artistas baianos como Caetano Veloso,
Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa e Novos Baianos. Essa memória foi muito
disseminada e mantida pela existência da conhecida barraca de Praia de Aloísio. Naquela
época era a afamada barraca Aruba, que era ponto de encontro de Gays, Lésbicas e
1

Simpatizantes .
Quando me mudei para a Boca do Rio, a nossa rua não era asfaltada, os meninos de

1

Recentemente, em 2008 , foi alterado de GLS para LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis,
Transexuais e Transgêneros) porém mantenho no texto com era falado entre as pessoas do bairro na época.
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vez em quando brincavam de “roubar” cavalos de um sítio próximo para sair e dar passeios, o
que às vezes os rendia tiros com espingardas de sal dadas pelo mal-humorado dono dos
cavalos. Também me lembro muito bem como havia um logradouro antigo na rua, com o
nome “Fazenda Pituaçú” e ficava imaginando como era antigamente aquele território que hoje
em dia eu vejo dividido em dois pela Av. Jorge Amado como um só.
Definitivamente o Parque de Pituaçú está dentro de um território que há algumas
décadas era composto de uma unidade de significações sociais e naturais marcada pela costa
marítima avizinhada de dunas habitadas por pescadores. O território da Boca do Rio,
identificado por seus moradores a partir de referenciais vivenciados ao longo de suas próprias
histórias, apresenta em sua memória uma extensão que vai do Jardim de Alah até Patamares.
O intenso crescimento da cidade de Salvador a partir da década de 1970 tem gerado
uma grave destruição de suas áreas verdes. Como apreciador e utilizador dos parques, passei a
enxergá-los como bens públicos essenciais para uma sustentabilidade da vida nas cidades
fornecendo qualidade de vida no contato com a natureza, manutenção de biomas importantes
de serem preservados no cenário ecológico atual e a existência de espaços públicos com
características peculiares em que o fator social e o ambiental podem se encontrar em uma
convivência pacífica através da arte.
No Parque de Pituaçú encontravam-se dunas parecidas com as que hoje ainda existem
no Parque do Abaeté. Assim contam os antigos moradores. Porém ainda hoje se mantém o
clima que atraia artistas no passado e foi isso que aconteceu comigo. Em agosto de 2008
iniciei um projeto independente de intervenções artísticas semanais com a realização de
espetáculos de palhaço de rua, aos domingos, juntamente com a Cia. Pé na Terra, um grupo de
palhaços do qual sou fundador. Em dezembro do mesmo ano fui morar na Rua José Lima,
situada a 200 metros do parque. Em pouco tempo participava de uma rede de artistas que
moravam em Pituaçú e aos poucos fui notando pontos em rede que extrapolam o território do
Parque de Pituaçú e o interseccionam com o território do Parque do Abaeté.
Meu interesse pelo tema surgiu neste período, o mesmo em que realizava pesquisa de
dissertação de mestrado com o título Educação, território e desenvolvimento local
sustentável: Práticas socioeducativas no Parque Metropolitano de Pirajá. As visitas de
campo, as reflexões teóricas e a observação empírica de experiências de educação que
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utilizam a arte como principal ferramenta de militância a favor do parque São Bartolomeu, me
serviram como ebulição intelectual para as inevitáveis comparações entre a realidade vivida e
a pesquisada.
As minhas vivências artísticas no bairro e no parque de Pituaçú, e a respectiva análise
dessas vivências me levaram a cunhar o termo palhaço-educador, objeto de investigação neste
trabalho. Arrisco, logo de saída que esta não é uma prática inventada por mim. Está na história
da palhaçaria a potencialidade educativa do palhaço já abordada por Gallo (2015) sob o tema
“palhaço-aplicado”. Por outro lado, como bem demonstrado em Reis (2010), as escolhas
dramatúrgicas do palhaço são influenciadas pela personalidade do artista e, por outro lado,
suas intervenções estéticas têm a capacidade de influenciar o contexto social em que vive. Ou
seja, a arte do palhaço apresenta algo de autobiográfico.
Esta tese analisa a presença/participação do palhaço-educador em práticas de educação
social situadas na cidade de Salvador, mais especificamente nos territórios dos parques
metropolitanos de Pituaçú e do Abaeté buscando compreender suas contribuições para o uso
sustentável de espaços públicos socioambientais. Para tanto, a tese procura contextualizar a
arte do palhaço em duas experiências de educação social e na realidade socioambiental dos
territórios dos parques, investigar o papel da arte e da sustentabilidade no projeto político
pedagógico dessas experiências e examinar a relação entre as práticas de educação social e o
uso público dos referidos parques.
Considero então para efeito desta tese que o Palhaço-educador é o artista enraizado no
seu território, e consciente de que sua ação é potencialmente educativa para sua comunidade.
Dessa maneira, utiliza a arte do palhaço e seus princípios éticos, humanos e comunicativos
como meios para fomentar a participação das pessoas nos espaços públicos e estimular a
formação de novos atores sociais, artistas e educadores. Isto significa que me refiro também
ao artista que está por trás do personagem que aparece na atuação cênica vestido com roupas
engraçadas, maquiado e com nariz vermelho saliente. Um educador que investiga a simples e
ao mesmo tempo complexa arte do palhaço naturalmente torna-se um palhaço-educador e a
arte do palhaço influencia todas as suas formas de se relacionar socialmente.
Com essas premissas procuro responder a algumas questões norteadoras: qual a
contribuição efetiva e potencial da arte do palhaço para a educação? Como um palhaço-
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educador pode utilizar os princípios artísticos da palhaçaria no intuito de fortalecer as práticas
de educação social para a sustentabilidade? A arte do palhaço associada à educação é capaz de
impulsionar a ressignificação de espaços públicos socioambientais, como os parques de
Pituaçú e Abaeté?
A arte do palhaço entremeada por princípios educativos pode ter um papel
fundamental para a sustentabilidade de relações sociais e de fomentar a paz em ambientes
hostis à vida. A expressão artística coletiva ativada por um palhaço como uma constante em
espaços

públicos

pode

contribuir

para

combater

os

problemas

recorrentes

na

contemporaneidade como apropriação privada, individualismo exacerbado e apatia social. Um
palhaço-educador pode agir em qualquer espaço público sejam praças, ruas ou ônibus
coletivos, porém os parques são locais especiais, um refúgio natural no meio da cidade onde
as famílias costumam visitar nos finais de semana e assim estão abertas a novas experiências
estéticas muito diferentes das destoantes ameaças que pairam nos ares do cruel cotidiano
urbano.
Pretendo abordar aqui os problemas socioambientais por que passam os Parques de
Pituaçú e Abaeté, porém não é tão importante para este trabalho um exaustivo levantamento
da pressão urbana do uso do solo da economia capitalista, ou excelentes análises técnicas
urbanísticas. Confesso que apesar da minha primeira formação ser de Bacharel em
Urbanismo, me esforço para inclinar a utilização de tais conhecimentos para análise de como
os agentes locais das práticas de educação social dotam de significado os problemas por que
passam os parques. O importante aqui é a maneira como se configuram as soluções e
estratégias de ação através da educação para se contrapor aos referidos problemas e de que
maneira se insere nessas ações o palhaço-educador.
Uma atenção especial é dirigida às estratégias de ocupação de espaços públicos,
especificamente aquelas que incluem manifestações culturais e artísticas nos territórios dos
parques, por isso elegi o Centro Cultural de Desenvolvimento Escologia em Pituaçú e a Casa
da Música no Abaeté, que apesar das diferenças coincidem entre si em aspectos fundamentais
para esse trabalho: localização dentro dos limites do parque, ação declarada a favor da
sustentabilidade e preservação dessas áreas, práticas de educação social através da arte.
Assim, busca-se compreender se o processo educativo que há nos bastidores destas

14

experiências colabora com a apropriação simbólica e ampliação da participação social no
território e qual a contribuição do palhaço-educador para tais manifestações. Para tanto utilizo
Kasper (2004) e Reis (2010) como ponto de partida para a abordagem dos princípios
vivenciais e dramatúrgicos da arte do palhaço. A relação desta arte com a educação se dá pelo
caráter social da arte do palhaço, cuja ação impacta na convivência. Considero então Gohn
(2010) e Zucchetti e Moura (2010) para abordar uma educação que está para além dos moldes
formais, acontecendo diretamente pela convivência em movimentos locais das comunidades.
Os parques são definidos enquanto espaços públicos socioambientais considerados
como patrimônios a partir de Varine (2012), não somente decorrente de suas riquezas naturais,
mas também pela existência da arte como expressão de uma cultura que reflete o processo
vivencial das pessoas com o seu ambiente. Há práticas educacionais nesses locais cuja
finalidade maior é a sociabilidade conectada com a preservação dos bens naturais desse
território por vias da convivência humana. Nessa empreitada há desafios propostos pelos
problemas sociais que ressaltam também a necessidade de ação educativa voltada para uma
reconfiguração das sociabilidades locais.
A educação e as sociedades humanas estão entrelaçadas de tal maneira que é difícil
conceber a reprodução ou mudança de uma cultura sem considerar as práticas de
aprendizagens intergeracionais. Toda educação é social, já que está imbricada nas relações
sociais e a elas serve cotidianamente. Onde há pessoas se relacionando com outras pessoas o
processo educativo é contínuo, mesmo que não se tenha uma intencionalidade declarada.
Parte-se do pressuposto que toda convivência é educativa já que é na vivência com o
outro que nos ressalta a sociabilidade como característica intrínseca da educação. Seguindo
este rastro, são abordadas neste trabalho as experiências de educação que surgem por
iniciativas locais, sem necessariamente ter interferências institucionais, ou de empresas ou do
Estado. Busca-se conhecer práticas de educação voltadas para a expressão da vida. E a
maneira mencionada é a arte, como forma de expansão humana e de comunicação entre
gerações, povos e classes diferentes. O palhaço-educador torna-se um catalizador das
potências de sociabilidade dessas experiências, oras servindo de parâmetro auto analítico para
as pessoas sobre os valores que circulam nas relações sociais, oras mediando a relação da
sociedade com o espaço público.
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METODOLOGIA DA PESQUISA
Nesta tese busco estudar a minha ação artística de palhaço dentro dos princípios e
elementos de práticas sociais de educação cuja expressão é contextualizada pelo ambiente dos
parques metropolitanos de Pituaçú e do Abaeté. A construção analítica da função que chamo
de palhaço-educador acontece a partir do encontro entre trajetórias de vida que segundo
Delgado (2006) são depoimentos de história de vida mais sucintos. Utilizo do método
autobiográfico segundo Souza (2006; 2014), na medida em que procuro captar as narrativas
dos sujeitos como um movimento de investigação-formação a partir do princípio em que se
considera a educação como uma narratividade intersubjetiva que possibilita a construção de
identidades pessoais e coletivas.
Seguindo esse rastro procuro além de investigar a produção de conhecimentos
experienciais dos sujeitos adultos gerar consciência de mim, simultaneamente sendo ator e
investigador nas aprendizagens experienciais no que tange à formação do corpo conceitual do
que seria o Palhaço-Educador.

Este trabalho não se assemelha às profundas análises autobiográficas, nem aos
complexos tratados sociológicos, e muito menos aos detalhados relatos etnográficos. Devo
confessar que deixamos de lado tais profundidades no intuito do compromisso tácito com o
foco na investigação dos elementos que unem a arte do palhaço à educação. Dessa maneira,
tendo como ponto de partida as experiências de palhaço-educador presentes na minha
trajetória de vida iniciei uma pesquisa-ação inspirado nas ideias de Barbier (1985; 2002),
Dionne (2007) e Gobbo (2010).
De início, quero ressaltar a importância para essa tese de minha Monografia de
Conclusão do Curso Bacharelado em Urbanismo que versou sobre o tema Agenda 21 em
Estrada das Barreiras: uma estratégia de desenvolvimento local e participação social em
Salvador e da dissertação de mestrado defendida no âmbito do Programa de Pós-graduação
em Educação e Contemporaneidade sobre o tema Educação, Território e Desenvolvimento
Local Sustentável: Práticas socioeducativas no Parque Metropolitano de Pirajá.
Os elementos de aperfeiçoamento dos instrumentos metodológicos de ação
participativa presentes em ambos os trabalhos foram efluentes para esse trabalho final de tese
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de doutoramento. O tratamento metodológico nos dois parques seguiu o mesmo caminho
apreendido na época da dissertação que incluiu um levantamento das principais organizações
e grupos que atuam próximos a esses parques, identificar suas práticas socioeducativas e
propor metodologias de ação participativa através do que chamamos de Palhaço-Educador.
Seguindo o rastro da dissertação de mestrado almejei no início do projeto desta tese
estudar três parques (São Bartolomeu, Pituaçú e Abaeté), procurando levantar exaustivamente
as organizações sociais locais, porém a duras penas isso foi abandonado por conta da
construção e desenvolvimento do conceito de palhaço-educador dentro de uma perspectiva de
aprofundamento qualitativo. Por este motivo optei por manter os estudos desta tese centrados
em apenas dois parques (Abaeté e Pituaçú) e apenas duas organizações, uma em cada parque
(Escologia e Casa da Música) com os quais tive a possibilidade de estabelecer uma
convivência ativa e cotidiana com a finalidade de focar na pesquisa-ação.
Como ponto de partida trago a conhecimento uma trajetória de vida, especificamente a
que me compõe como palhaço-educador. Para tanto foram consultadas anotações, relatórios e
memorial pessoal para apresentar fragmentos de memórias pessoais de experimentações com
a arte do palhaço em práticas educativas. Destacam-se as memórias relatadas no blog da Cia
2

Pé na Terra das ações iniciadas a partir do ano de 2008 no Parque de Pituaçú onde já se
vislumbrava uma aproximação entre a arte do palhaço, a educação social e o espaço público
socioambiental.
Visando investigar “percursos biográficos vinculados” (SOUZA, 2014), foram
investigados os projetos político-pedagógicos do Centro Cultural de Desenvolvimento
Escologia e da Casa da Música através de entrevistas com os atuais coordenadores. Essas
entrevistas foram gravadas e seu curso obedeceu a um roteiro semiestruturado, priorizando em
alguns momentos que os entrevistados falassem livremente sobre suas trajetórias de vida em
relação ao parque e às experiências que os levaram a participar das organizações que
coordenam atualmente. Nestas entrevistas busquei compreender a missão, os objetivos, o tipo
de organização, a história da fundação, a área de atuação, o público alvo, a gestão dos
recursos e projetos, a metodologia geral, a participação em rede de multiplicação e parcerias,
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www.penaterradospalhacos.blogspot.com
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os problemas e dificuldades e o efeito da instituição no desenvolvimento local e uso
sustentável do parque.
Para o conhecimento dos parques foram realizadas entrevistas com os gestores dos
parques de Pituaçú e Abaeté através dos quais procurei compreender: histórico e a
institucionalização legal dos parques; importância e problemas socioambientais; uso público
dos parques (número de visitantes, frequência de visitação, equipamentos de uso coletivo,
alternativas de lazer); gestão e participação da comunidade.
Foram utilizados como documentos de apoio, além de teses e dissertações sobre os
parques, os relatórios do Estudo de Revisão do Marco Legal dos Limites e Enquadramento
dos Parques Metropolitanos de Pituaçú e Abaeté ao Sistema nacional de Unidades de
Conservação - SNUC realizado pela HYDROS Engenharia e Planejamento, empresa
contratada pela FOZ DE JAGUARIBE S/A, mas que teve acompanhamento sistemático do
Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) / Diretoria de Unidades de
Conservação (DIRUC) / Coordenação de Gestão em Unidades de Conservação (COGES).
Foram realizadas outras duas entrevistas, com participantes do Curso de PalhaçoEducador oferecido como proposta de pesquisa-ação para esta tese, um participante de
Pituaçú e um participante do Abaeté. O critério de escolha dessas pessoas foi o envolvimento
e aproveitamento do conteúdo dado após o curso em suas ações corriqueiras relacionadas à
implementação de projetos nos territórios dos parques.
Destaca-se a relação de uma prática de pesquisa-ação associada ao método Paulo
Freire (1982) cujo desvelamento da realidade passa por incluir a intimidade do sujeito com o
objeto, tornando o objeto do pesquisador, a realidade pesquisada, também um objeto
manipulável pelos sujeitos. Torno-me então, de acordo com Souza (2008), ator e autor da
minha própria história, partindo de minhas práticas artístico-educativas como sujeito em
formação, em ação e em pesquisa de mim em meu próprio contexto e cotidiano. Considero o
quanto as histórias dos territórios inscritas nas memórias dos sujeitos implicaram/implicam na
compreensão da minha autoformação enquanto um palhaço-educador.
O primeiro capítulo é teórico e tem a função de analisar criticamente o que tem sido a
educação na contemporaneidade, buscando alguma referência sobre a sua formação moderna
e abrindo o caminho para o entendimento da importância inclusiva do papel das experiências
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de educação social num contexto histórico em que a instituição “escola” procura deter
exclusividade institucional sobre a educação, porém é a ponta do iceberg de um plano de
sustentação da exclusão social e da insustentabilidade ambiental. Utilizo a visão crítica de
autores como Reimer (1979) e Illitch (1973) sem, no entanto defender o fim da escola, mas
sim a ressignificação da educação escolarizada com base nas experiências de educação social
já existentes abordadas por Zucchetti e Moura (2010) e Gohn (2010). Essa discussão traça o
horizonte teórico para introduzir qual seria a função da arte do palhaço, considerando sua
abordagem e principalmente de acordo com Kasper (2004) e Reis (2010) num processo de
desescolarização do território uma vez que o problema não é a existência da escola em si, mas
a cultura escolarizada que circunda a sociedade.
No segundo capítulo abordo algumas de minhas trajetórias de vida que venho
constatando o quanto foram importantes para meu processo formativo enquanto um palhaçoeducador. Desde minha graduação no curso de bacharelado em urbanismo, considerando a
especial preferência disciplinar destinada à participação social dentro de uma ligação entre a
educação e o território. Foram importantes nesse processo também a ligação com o teatro e o
envolvimento em um movimento estudantil de práticas educativas comunitárias. Em algum
momento isso foi transversalizado pela descoberta de Caxambó, meu palhaço pessoal, com o
qual ganhei as ruas da cidade de Salvador fazendo arte, mais intensamente no Parque de
Pituaçú.
A partir das experiências expostas no capítulo anterior com os movimentos de
palhaçaria iniciados no parque de Pituaçú, explico no terceiro capítulo o surgimento do Pé de
Circo no Parque, um projeto do grupo de palhaços do qual faço parte e do qual sou coautor.
Procuro então abordar a fundamentação e estruturação do curso de formação em palhaçoeducador dentro do projeto Pé de Circo no Parque, considerando a definição de palhaçoeducador como uma consequência do Projeto Político Pedagógico da Cia Pé na Terra como
poderia contribuir para a sustentabilidade de espaços públicos socioambientais como, por
exemplo, os parques da cidade de Salvador. Busco nesse capítulo ainda uma fundamentação
histórica dos parques enquanto locais públicos utilizando Capel (2002) como ponto de partida
para compreender os parques enquanto um bom cenário para atuação do palhaço-educador.
O meu envolvimento enquanto palhaço-educador com o Centro de Cultura e
Desenvolvimento Escologia, situado no contexto do Parque Metropolitano de Pituaçú é
abordado no terceiro capítulo. A Escologia apresenta uma importante iniciativa de educação
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nascida por uma ímpar militância socioambiental cujo protagonista histórico foi Antônio
Carlos de Oliveira. Infelizmente Carlos faleceu na data de 14 de julho de 2014, uma semana
antes de entrevista agendada para que contasse sua trajetória de vida, um acontecimento
inesperado. Preferi então recompor a ligação de quem mantém as atividades do espaço, um
educando que leva à frente a missão de manutenção da Escologia, Sidney Silva investigando
sua trajetória de vida e como ela se imbricou influenciada pela trajetória de vida de Carlos na
fundação da Escologia. Além disso, neste capítulo também é caracterizado o Parque
Metropolitano de Pituaçú, seus problemas ambientais históricos e as potencialidades
artísticas, traçando assim um cenário para o encontro entre o palhaço-educador e a Escologia
na implementação do Projeto Pé de Circo no Parque de Pituaçú.
No quarto capítulo investigo a experiência da Casa da Música um espaço cultural
ligado à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Porém não é especificamente sobre a
prática institucional do Estado de que tratamos, mas de como a Casa da Música tem cumprido
com objetivos de valorização do patrimônio local a partir da gestão de Amadeu Alves, atual
coordenador desde 2008. Além de sua entrevista contextualizar a Casa da Música dentro do
Parque do Abaeté e compreender sua contribuição na formação de um verdadeiro museu vivo
da música e da cultura baiana literalmente dentro do Parque Metropolitano Lagoas e Dunas do
Abaeté, também foi o local em que aconteceu o curso de formação em palhaço-educador
impactando o principal programa atual da Casa da Música de fomento à preservação do
parque, o Viva o Abaeté.
A associação entre a arte do palhaço e a educação certamente não é algo inventado por
mim. Porém este estudo trata a singularidade formativa de um palhaço-educador a partir de
uma abordagem compreensivo-analítica que compartilha experiências capazes de inspirar
outras práticas. O Palhaço-educador tem sido a síntese da relação entre a arte do palhaço e a
educação social se mostrando capaz de impulsionar a ressignificação de espaços públicos
socioambientais, como os parques de Pituaçú e Abaeté.
A arte do palhaço entremeada por seus princípios educativos têm demonstrado exercer
um papel fundamental para a sustentabilidade de relações sociais além de contribuir para o
fomento da paz em ambientes hostis à vida. A expressão artística coletiva ativada por um
palhaço como uma constante em espaços públicos pode contribuir para combater os
problemas recorrentes na contemporaneidade como apropriação privada, individualismo
exacerbado e apatia social. O palhaço-educador torna-se um catalizador de potências
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micropolíticas de sociabilidade, oras servindo de parâmetro auto analítico para as pessoas
sobre os valores que circulam nas relações sociais, oras mediando a relação da sociedade com
o espaço público e o meio-ambiente.
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1. A EDUCAÇÃO ESCOLARIZADA: DA REPRODUÇÃO MODERNA À
INSUSTENTABILIDADE CONTEMPORÂNEA
A educação escolarizada, um reflexo da economia e da sociedade moderna, compõe
parte de um problema tão abordado na contemporaneidade: a insustentabilidade da vida na
Terra, causada pelos impactos da ação humana na natureza. O projeto de sociedade industrial,
enquanto um modo de produção em que tanto os objetos quanto as pessoas são reproduzidas
em massa, criou uma instituição para corroborar com a estruturação do sistema e formatar a
educação em um modelo homogêneo. Outras formas de educar ficam ideologicamente
relegadas a um plano menos importante diante do monopólio legal, ideológico e cultural que a
escola exerce sobre o ato de educar.
A educação pode acontecer em muitos formatos. A humanidade vem praticando educação
na proporção direta de sua existência sociocultural. A escola tal qual conhecemos hoje, é um
produto de uma sociedade moderna, fenômeno recente na história humana e mais do que isso,
tem sido a pedra angular para a manutenção e fortalecimento da estrutura social do modo de
produção industrial. A reprodução massiva de objetos para consumo reflete-se imanentemente
numa reprodução também massiva e homogênea de indivíduos adaptados a obedecer a um
modus operandis mecanicista de trabalhadores-consumidores, organizados hierarquicamente
num sistema de privilégios que tem se mostrado cada vez mais insustentável.
A educação é atividade humana diretamente ligada à cultura, suas práticas são sociais,
espaciais e sofrem influência das intercorrências históricas, políticas e econômicas. Tem sido
um instrumento utilizado na história para reproduzir desigualdades, mas por outro lado tem
sido também motivo de libertação de consciências provocando nas pessoas o ímpeto de
autonomia, cooperação e autogestão.
Dessa maneira, compreende-se a educação como um resultado intrínseco da
socialização que também pode contribuir para sua causa, num ciclo constante onde o
aprendizado dá-se pela convivência da qual faz parte, ou seja, a educação por si só é social,
não poderia ser de outra maneira. Seria uma contradição pensarmos em uma educação que
não tivesse como parâmetros a socialização. O aprendizado dá-se pela convivência. Mas por
que enfatizar a “educação” com o qualificativo “social”? Faz-se importante destacar
diferenças. Parte-se do pressuposto que a educação escolarizada vai de encontro à produção
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de sociabilidades sustentáveis, já que os princípios que a guia são pautados na
competitividade e exclusão.
A educação social por sua vez gera práticas de solidariedade no território e conexões
humanas que fortalecem a coesão social e assim abrem campos de possibilidades para a
sustentabilidade. Compreende-se o palhaço-educador enquanto um educador social que utiliza
a essência do riso como estratégia anti-hegemônica para a dissolução de crenças sociais e a
ludicidade como ferramenta para aproximar as pessoas em um novo projeto políticopedagógico para o território.

1.1 O BRAÇO ESTRUTURAL DA EXCLUSÃO SOCIAL MODERNA
Sem dúvidas a revolução industrial foi um marco na história da humanidade. Diversos
autores abordam o surgimento da modernidade como o período sobre o qual se modificou a
sociedade, a economia, a política, a cultura em diferentes aspectos. Giddens (1991), por
exemplo, refere-se à modernidade como a um estilo, costume de vida ou organização social
que emergiram na Europa a partir do século XVII e que espalhou sua influência
mundialmente radicalizando cada vez mais as transformações e descontinuidades históricas. O
autor elenca algumas características em condições de modernidade como a rapidez extrema
no ritmo de mudanças, ondas de transformação social decorrentes de uma interconexão
global, a natureza intrínseca do sistema político do estado-nação e a completa transformação
de produtos e trabalho assalariado em mercadoria.
Em meados do século XVIII o Ocidente propôs, na visão de Rouanet (1994), um
gigantesco programa de transformação social do mundo. Surgia o iluminismo cujos elementos
centrais foram o Universalismo, o Individualismo e um plano de Emancipação do
Pensamento, da Política e da Economia. Segundo o autor se proclamava a existência de uma
“natureza humana” universal e uma razão invariável destinada a emancipar o indivíduo do
domínio ideológico das antigas religiões, do poder estatal e das incertezas da natureza.
Algumas caraterísticas observadas por Rouanet sobre o Iluminismo merecem destaque aqui
neste trabalho. Como consequência da nova racionalidade procurou se distinguir “reino da
natureza” e o “reino do costume”. A emancipação surgia como uma crítica à religião enquanto
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uma ideologia que mantinha um poder sobre a consciência das pessoas, e uma crítica ao poder
estatal, porém se dava no plano econômico na preocupação de libertar o homem das
incertezas, das contingências da natureza.
Os princípios do Iluminismo, como vimos se configuraram como os valores que
vieram a formatar a construção da modernização. Podemos observar como a racionalidade, o
individualismo, a preponderância da cultura humana sobre a natureza estão muito bem
estabelecidos na estrutura da escolarização moderna. Contraditoriamente são esses mesmos
princípios que levaram à prática da produção em massa, já que no afã por libertar-se
economicamente, veio o desenvolvimento. Na tentativa de preponderar-se sobre a natureza
vieram os crescentes impactos ambientais e o constante risco consequente da
insustentabilidade que vivemos contemporaneamente.
Através da busca pela emancipação de antigas ideologias opressoras, as tradições
foram sendo deixadas para que fosse implantado um novo sistema mundial que até então
continua espalhando-se pelo mundo e gera descontinuidades nas relações locais. Isso significa
que sistemas de conhecimento moderno, ou seja, que perfazem as necessidades da nova forma
de produção econômica e surgiram com o crescimento da industrialização, se impõem sobre
culturas locais de seus povos tradicionais para gerar cada vez mais novas forças de trabalho (e
de consumo). Apoiadas em ideologias de desenvolvimento nacional, as escolas no estilo tal
como vemos hoje se propagaram como direitos à participação nas novidades tecnológicas que
seduzem as populações tradicionais. Em troca os campos de conhecimento local são
fragmentados, desvalorizados ou até excluídos da existência.
Nas palavras de Gidenns (1991), o “progresso providencial” veio substituir a
“providência divina” com a disseminação da ideia de razão o que coincide com a ascensão do
domínio europeu sobre o resto do mundo. Esse progresso, poderíamos afirmar, veio com
diferentes roupagens, mas que se encaminharam rumo ao mesmo sentido de construção do
desenvolvimento insustentável. Os valores do Iluminismo presentes como princípios da
modernidade se radicalizaram a tal ponto que algumas perspectivas tornaram-se muito
diferentes dos princípios centrais iluministas, de maneira que se fala na possibilidade de
estarmos vivendo uma era pós-moderna.

24

Para Rouanet (1994) o iluminismo como modelo normativo da modernidade foi
encarnado historicamente e realizado de uma maneira parcial e truncada, em duas formas de
organização social: o liberal capitalismo e o assim chamado socialismo real, ambos se vendo
como realizadores da proposta de modernização. Hobsbawn (2000) critica o antigo consenso
que considera o capitalismo e o socialismo como opostos binários da moderna economia
industrial. Para ele ambos configuraram o mesmo tipo de relação entre o passado e o presente
em que foi preponderante a destruição dos mecanismos sociais que vinculam nossas
experiências pessoais às das gerações passadas como um dos fenômenos mais característicos
do século XX.
Na trilha desta radicalização da realidade moderna, princípios e valores iluministas
sofreram com o utilitarismo do capital em plena expansão. Nesse contexto surgem e mantêmse as escolas tais quais conhecemos hoje. Formatadas de acordo com a massificação e
homogeneização das culturas rumo a um único objetivo: o desenvolvimento, ou seja, o
progresso que se alimenta da transformação de pessoas em massa, parafraseando Marx, em
exercito industrial de reserva. A ideologia da necessidade da escola se propaga intensamente
entre os mais bem intencionados, porém por trás do discurso do direito à educação há um
currículo secreto, que é a causa da sua existência. A formação escolar torna-se a cada dia uma
promessa sem motivo, visível nas crises por quais tem passado durante sua existência.
Em 1954, o então Secretário do Comitê de Recursos Humanos do Governo de Porto
Rico, Everett Reimer, foi encarregado de elaborar um programa a partir da avaliação das
necessidades e potencial humano da ilha. Para tanto, analisou a educação como política
pública inserida no contexto de uma rápida industrialização porto riquenha. Reimer travou 15
anos de diálogo e estudos sistemáticos com Ivan Illitch sobre os problemas da educação na
América do Sul e possíveis meios para solucioná-los já que notavam que esses países não
poderiam, ainda por alguns anos, prover escolas para todas as crianças, enquanto
simultaneamente achavam que a educação seria uma necessidade básica para esses países. O
resultado deste processo foi a publicação em 1975 da primeira edição do livro “A escola está
morta”, que merece neste trabalho um pouco de nossa atenção.
O cunho da discussão travada por Reimer (1979) há 40 anos deve-se à visão do autor
sobre a escola como um apaio indispensável a uma sociedade tecnológica por si mesma
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inviável, já que promete o progresso ilimitado a um ilimitado número de pessoas. A partir
dessa promessa se promoveu o crescimento das escolas e outras instituições modernas cuja
função é a de enfrentar as ameaças às estruturas de privilégio através do controle do uso das
técnicas e perversão das ideologias.
O autor afirma no primeiro capítulo que “a maioria das crianças no mundo não
frequenta a escola. A maioria das que entram para a escola largam-na poucos anos mais tarde.
A maioria dos que continuam por mais algum tempo afasta-se em nível mais elevado
(REIMER, 1979, p.19)”. Com tal observação fundamentada em dados de pesquisas da
UNESCO na década de 1970, Reimer procura enfatizar o quanto a escola é uma promessa
falida, já que se propõe a atender a todos, mas seu projeto político-pedagógico oculto
contradiz a intenção declarada. Ele afirma ainda que “aqueles que nunca frequentaram a
escola aprendem que nunca terão as coisas boas da vida. Aqueles que a largam mais tarde
aprendem que o sistema pode ser vencido, mas não por eles. E todos aprendem que a escola é
a vereda da salvação (REIMER, 1979, p.19)”.
Segundo o Relatório de Monitoramento Global Educação Para Todos 2000-2015 da
UNESCO ainda há 58 milhões de crianças fora da escola no mundo e cerca de 100 milhões de
crianças que não completarão a educação primária. São cerca de 40 anos, desde estudos de
Reimer, que as escolas têm os mesmos problemas para tornar-se o emblema ou estratégia
principal com poder de gerar uma educação para todos. Talvez surjam argumentos de que 40
anos é pouco tempo para se construir escolas para uma população mundial que cresce
assustadoramente a cada ano. Porém problemas como evasão, baixa frequência e rendimento
se repetem a cada dia em diferentes partes do mundo e sua reincidência indica algo que já
deveria ter sido considerado e profundamente modificado nos sistemas escolares.
Na década de 1970, Reimer (1979) já afirmava que em todos os países, os custos para
manter escolas aumentavam mais depressa que o número de matrículas e que a renda
nacional. O autor argumentou que a educação escolar é uma forma de imposto regressivo
pago pelos pobres para beneficiar os ricos já que para ele, as escolas são sustentadas por
tributos gerais enquanto seus benefícios são distribuídos na proporção direta do privilégio
econômico, uma vez que tornam impossível que se igualem as oportunidades:
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[...] As escolas constituem um imposto regressivo porque as classes
estudantis privilegiadas as frequentam por mais tempo, e porque os
custos aumentam com o nível escolar. As faculdades, por exemplo,
consomem, de longe, os mais elevados subsídios escolares, não
somente em termos relativos como também em termos absolutos. Os
estudantes diplomados saíram principalmente das classes de alto
rendimento. Todavia, os universitários quase nada pagam neste nível,
ao contrário, são frequentemente recompensados, porquanto o
sustento do estudo superior, mesmo nas universidades privadas,
provém em larga escala do erário público (REIMER, 1979, p.22).

A atualidade de suas palavras é impressionante quando observamos o sucateamento
das universidades públicas no Brasil ao mesmo tempo em que as classes populares finalmente
têm conseguido obter mais acesso, além da distribuição de recursos públicos em programas
que fortalecem a iniciativa privada em educação superior. Em paralelo assistimos as escolas
públicas numa constante crise, sendo engolidas pelos problemas sociais do seu entorno, sem
nenhuma capacidade de mudança efetiva, lidando cotidianamente com a sustentação do status
quo, muitas vezes rechaçadas pelas populações locais representadas pelos alunos e suas
famílias que não respeitam a autoridade do professor e nem se sentem atraídas pela escola.
Essas palavras se confirmam ainda mais se levarmos em conta algumas considerações
tecidas no relatório da UNESCO (2015) sobre a situação da educação no mundo.
Primeiramente as crianças mais pobres, quando comparadas às crianças mais ricas, têm quatro
vezes mais chances de não frequentar a escola e cinco vezes maiores chances de não
completar a educação primária. Além disso, segundo o mesmo relatório as desigualdades
persistem na educação secundária com uma facilidade de acesso muito maior por grupos
privilegiados e mesmo com aumento da cobertura escolar no mundo uma proporção
considerável de adolescentes abandonam a escola para trabalhar ou conciliam trabalho e
estudo ficando para trás na aquisição de habilidades básicas.
O que frequentemente acontece no Brasil é que escolas privadas são cada vez mais
equipadas tecnologicamente e assim se distanciam cada vez mais das escolas públicas. Há
uma necessidade por equipar as escolas públicas com tecnologias, mas os recursos nunca são
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fartos o bastante para competir com a iniciativa privada. O Estado nada faz para gerar
mudanças reais a não ser copiar modelos de qualidade totalmente desconectados das
necessidades locais, e exigir resultados apresentáveis em números e dados, como se através de
ações burocráticas pudessem surgir soluções humanas. Os educadores bem intencionados são
engolidos pelos hábitos cotidianos da escola que se mantém com muitas tradições sem
sentido. Fala-se muito no futuro, mas as escolas vivem de práticas do passado. Alguns exigem
mais recursos para a escola pública, para que os pobres possam entrar na concorrência de
igual para igual com os ricos levando todos a uma armadilha centrada na lógica de servidão
ao sistema de culto ao consumo e à competitividade.
Segundo o referido relatório da UNESCO (2015), escolas privadas e outras
instituições não ligadas ao governo tornaram-se importantes provedores de educação
aumentando seu papel nas duas últimas décadas. Constatou-se que isso gera problemas como
a dificuldade de acesso dos mais pobres ou acesso em escolas privadas de baixo custo que
operam em condições precárias. Em paralelo, conclui-se no relatório que apesar de muitos
governos terem aumentado o investimento na área de educação, esta ainda não recebe
financiamento suficiente, pois poucos desses governos a priorizaram em seus orçamentos
nacionais. O abandono escolar é considerado um problema sério em países de baixa renda, em
especial entre crianças pobres.
Os problemas do acesso escolar são obviamente envolvidos em desigualdades sociais
profundas. Uma ideologia intrínseca à escola é sua existência como solução de acesso para
toda a sociedade às oportunidades dentro do sistema capitalista. Acredita-se que ir à escola é
uma maneira de acessar mais tarde os melhores empregos, a chave de acesso ao mundo dos
incluídos. Porém na prática há um paradoxo grave: o acesso à escola encontra dificuldades
quase intransponíveis para incluir a todos. É também intrínseca à sua existência a
impossibilidade de atender a todos igualmente e de poder contribuir para o fortalecimento da
diversidade, seja biológica ou cultural.
Esse jogo de inclusão e exclusão indica a existência do contrato social, considerado
por Santos (1999) como a grande narrativa em que se funda a política moderna, a metáfora
fundadora da racionalidade social e política da modernidade ocidental. Para o autor, do lado
dos incluídos está o Estado Nacional e a sociedade civil. Do lado dos excluídos está a
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natureza e os seres humanos considerados em estado de natureza. Há um jogo que envolve
essas duas faces em uma permanente tensão já que a contratualização só se legitima pela não
existência de excluídos.
A ideia de contrato social é segundo Santos (1999) o fundamento ideológico e político
da contratualidade real nas sociedades modernas. O autor explica que uma série de
compromissos foram sendo historicamente assumidos para transformar essa ideia em uma
contratualização real que procurava concretizar alguns bens públicos como a legitimidade na
governação, o bem-estar econômico e social e a identidade coletiva. Assim, com base em
uma vasta constelação de lutas sociais foram sendo conquistadas cristalizações de
contratualizações parcelares que aos poucos se traduziram numa materialidade de instituições
resultando na socialização da economia, na politização do Estado e na nacionalização da
identidade cultural.
Esses três pilares institucionais listados por Santos (1999) têm um tronco em comum,
e estão interligados. Segundo o autor o reconhecimento dos trabalhadores como cidadãos
plenos de direitos sociais se deu via organização sindical e luta de classes, o que influenciou e
foi influenciado pela expansão da capacidade reguladora do Estado, este assumindo duas
formas principais: o Estado- providência e o Estado- desenvolvimentista. Os critérios de
inclusão/exclusão subjacentes à politização do Estado e à socialização da economia são
reforçados pela nacionalização da identidade cultural.
O autor analisa ainda o advento da crise do contrato social moderno e a respectiva
predominância estrutural dos processos de exclusão sobre os processos de inclusão que
vitimam tanto os pré-contratualizados quanto os pós-contratualizados. Assim, a socialização
da economia foi obtida à custa de uma dessocialização da natureza e de alguns grupos sociais
impossibilitados do acesso ao trabalho e à cidadania. A politização e publicização do Estado
tiveram como contrapartida a despolitização e privatização de toda esfera não estatal e a
nacionalização da identidade cultural assentou no etnocídio e no epstemicídio:

Conhecimentos, memórias, universos simbólicos e tradições diferentes
daqueles que foram eleitos para ser incluídos e convertidos em nacionais
foram suprimidos, marginalizados ou descaracterizados, e com eles os
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grupos sociais que os sustentavam. […] a identidade cultural nacionalizou
muitas vezes apenas a caricatura de si mesma (SANTOS, 1999, p. 40).

Apesar de não estarem falando explicitamente em educação, as análises do autor
remetem à ideia sobre o papel da escola na modernidade diante desta promessa institucional
de inclusão total da sociedade no contrato social. A inclusão no sistema escolar não é por si só
uma garantia de acesso ao trabalho, nem à cidadania. Sabe-se que apenas é cumprida nessa
promessa a inclusão de todos na crença geral de que os valores capitalistas, hierárquicos,
homogêneos são a única realidade possível. A diversidade de conhecimentos é abolida no
sistema escolar, restando apenas aqueles que servem aos ciclos econômico-produtivos.
Com o discurso da inclusão, as escolas modernas empurram os jovens para a exclusão
social. Esse é o currículo oculto da escola. De maneira sutil a ideologia do “ideal” a ser
atingido é propagada. Há uma espécie de armadilha invisível já que esse ideal não passa de
um ideal impossível de ser praticado, gerando falsas ideias das pessoas sobre si mesmas, e
suas autoestimas, deslocando os referenciais de valoração da subjetividade das culturas de
origem para a objetividade das notas, da classificação e rotulação a que são submetidos
cotidianamente dentro da hierarquia escolar.
Desta forma são massificadas as individualidades, homogeneizadas as culturas com o
pretexto de que a escola é um porta de abertura para se incluir no contrato social moderno
através de uma garantia de emprego. Mas a verdade que não é contada é que poderíamos
nomear a sociedade ocidental em “sociedade do desemprego”. Não há lugar para todos no
topo da hierarquia (nem na base) senão através de uma cruel competitividade na qual alguns
têm privilegiados pontos de partida situados à frente da grande maioria. Desde que se
idealizou o contrato social nunca foi possível cumprir a promessa de incluir a todos.
A consciência individual do iluminismo fica submetida a uma falsa inclusão
diretamente relacionada ao sonho de consumo. Dessa maneira a escola tem servido como uma
missionária propagando o culto ao consumismo e disseminando a apatia social através de uma
sistemática exclusão cultural. A função da escola tem sido alimentar a ideia de que os
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conhecimentos superiores estão nas impressionantes tecnologias da cultura ocidental e
fomentar de maneira sutil, o desejo pelo consumo.
Há uma falência estrutural mundial no que tange à oferta de escolas para todos, mas o
que há de pior é o que realmente está oculto nesta história. A inclusão no sistema escolar não
remete diretamente a uma inclusão na sociedade e muito menos a um inclusão das
diversidades, ou seja, os incluídos no sistema escolar são extorquidos de sua existência
ancestral e individual.
Há um perigoso currículo secreto nas escolas, segundo Reimer (1979), que ativa a
crença em uma sociedade do consumo competitivo acorrentado à roda de produção incessante
e assim, perpetua a construção de uma hierarquia de castas. Assim como Santos (1999) expõe
a existência de uma exclusão social estrutural, Reimer (1979) afirma como a escola em seu
formato moderno cristaliza a estrutura da sociedade de classes através da sustentação de uma
“meritocracia” cuja função é encobrir a perpetuação do sistema de privilégios.
Segundo o autor a escola tornou-se uma instituição total e internacional, além de
efetivo instrumento de controle social, com base no acúmulo de atividades sociais distintas.
Apesar de a educação ser propagandeada como a principal função da escola, a aprendizagem
cognoscitiva fica por último no empenho de tempo e recursos da referida instituição, depois
da tutela dos alunos, da seleção social e da doutrinação. Reimer (1979) confere a cada uma
dessas três funções papéis divergentes ao da educação.
É inegável que há educação acontecendo nas escolas e que ela pode ser uma porta de
oportunidade para os indivíduos acessarem o universo dos incluídos na sociedade. Mas para
acessar essa porta é necessário pagar o preço, obedecer e ser formatado pelas regras da escola
que não passam de uma cristalização de princípios da sociedade excludente, um ambiente
artificial isolado do restante da sociedade, como uma espécie de laboratório cujo conjunto de
regras equivale às variáveis selecionadas para um experimento cotidiano. O resultado é
facilmente observável: intensificação da cultura de competitividade, exclusão das culturas
locais, crença nos princípios hierárquicos da sociedade de privilégios e apatia social ou
participação hierarquicamente controlada.
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A escola é uma usina de domesticação dos poderes coletivos e retenção de quaisquer
germe de formação democrática. Pela institucionalização do hábito e propagação de verdades
únicas, aprende-se principalmente que a realidade não pode ser recriada, ela está pronta pra
ser vivida e que cada indivíduo deve se encaixar em papéis pré-estabelecidos na sociedade.
De acordo com Reimer (1979) a tutela dos alunos tem a função de prolongar a infância e
compor a divisão da vida moderna em escola-trabalho- aposentadoria. Por outro lado, a
formação escolar cria expectativas igualitárias sobre o desempenho dos alunos como se as
condições fossem as mesmas para todos, mas através da separação entre bem-sucedido,
fracassado e mediano ocorre o que o autor chama de seleção social, ou seja, a separação dos
jovens em categorias sociais que irão ocupar mais tarde contribuindo desde já para a divisão
hierárquica do trabalho na sociedade:

A traição da esperança da escolarização encontra-se implícita na função
seletiva que as escolas desempenham. Seleção implica a existência de
vencedores e vencidos, e gradualmente a seleção ultrapassa as fronteiras das
escolas. Além do mais, a escola é uma corrida de obstáculos na qual o mais
vagaroso deve arcar com o peso cada vez maior de seu fracasso […] não é de
admirar que, nestas circunstâncias, que algumas crianças abandonem a
escola, enquanto outras se esforçam para ganhar e não para aprender
(REIMER, 1979, p.40).

Por fim a doutrinação, segundo o autor, reafirma as outras funções, criando seres
totalmente dependentes do sistema, distraídos do próprio poder criativo e transformador e
reprodutores do status quo, com base na ameaça e na premiação. O processo de doutrinação
da escola é o que ensina pela própria vivência no ambiente e nas regras, alguns valores que se
tornam praticados na vida. Assim, efetivamente na escola aprende-se que o importante é
competir mesmo que não se ganhe e qualquer impulso de aprendizado está condicionado ao
objetivo de se dar bem, de ser premiado, o que corrobora com o princípio da competitividade.
Por outro lado a organização prévia das metas curriculares conduzem os alunos a um estado
de passividade no aprendizado levando-os a acreditar que não se aprende nada de forma
autônoma, e o único conhecimento válido e importante é aquele que é ensinado.
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Importante enfatizar que o sentido do conceito de currículo secreto colocado por
Reimer (1979) está relacionado à função principal da escola de exercer controle social,
justificando o sistema de privilégios já existente e encobrindo-o com ideologias sobre a
função da escolarização na sociedade.
A efetividade da escolarização para a manutenção da ordem de privilégios decorre
justamente dessa capacidade de carregar potencialidades para a solução dos problemas
sociais, mesclada com a reprodução de valores sociais excludentes. Assim, circulam
“verdades” intocáveis sobre a importância da escola, que às vezes são tomadas como dogmas
indiscutíveis até nos mais altos círculos acadêmicos.
Reimer afirma que o sucesso na escola resulta do grau de privilégio encontrado no
ambiente doméstico:
Os não privilegiados, cujo ambiente doméstico é carente de recursos
especializados fornecidos pela escola, não alcançam mais do que um relativo
insucesso na escola, e logo a deixam com um sentimento de fracasso e uma
convicção de inadequação, assim como um profundo desgosto pelos recursos
especializados de educação dos quais são posteriormente privados. Os
privilegiados, cujo ambiente doméstico é farto dos recursos especializados,
que aprenderiam por si mesmos o que as escolas lhes ensinam, alcançam um
relativo sucesso na escola, que acaba por envolvê-los e num sistema que os
premia por aprenderem sem o exercício do esforço ou da inciativa
(REIMER, 1979, p.45).

A escola contribui para a manutenção da estratificação social, justificando-a pela ideia
de mérito, quando na verdade, por trás dos teares da corrida pela obtenção do mérito alguns já
partiram de um lugar à frente dos outros. Só o fato de classificar por notas e identificar cada
aluno por número, já torna visível uma competitividade na implícita comparação entre
indivíduos. Dar-se bem nas avaliações torna-se a principal meta de cada aluno e toda
sociabilidade nas escolas, mesmo as conversas mais informais dos corredores estão
submetidas às regras do jogo.
Obviamente a escola não é por si só a causa do problema da exclusão social. Bursztyn
(2003) afirma que o conceito de exclusão social trata de um efeito colateral indesejado da
modernidade: uma categoria social que se torna desnecessária para as classes favorecidas a
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ponto de estar passível de ser eliminada fisicamente. Afirma ainda ser histórica a incidência
de tal fenômeno, com exemplos como o da Inglaterra do século XVII. Mas, segundo o autor,
tornaram-se históricas também as políticas sociais para tentar solucionar o problema.
Registra-se que a partir do último quarto do século XXI importantes instrumentos que
configuraram os fundamentos do welfare state (Estado do Bem-estar) foram instituídos, o
mesmo que influenciou a política estatal brasileira desde os anos de 1930.
Porém, Bursztyn (2003) faz observações pertinentes sobre um fenômeno mundial
visivelmente refletido na tendência ao crescimento da população de rua. O alvo de proteção
das políticas sociais do Estado eram os trabalhadores incluídos no mercado de trabalho
enquanto no limiar do século XXI os instrumentos consagrados de proteção vão se mostrando
ineficientes devido ao crescente contingente dos “inimpregáveis”, ou seja, pessoas que
simplesmente não têm acesso ao mercado de trabalho.
A exclusão social, segundo Nascimento (2003a), é um problema da sociedade
moderna que se opõe aos seus próprios ideais de democracia e de acesso igualitário aos
direitos de uso do espaço público. A exclusão tem uma dimensão histórica, geográfica,
econômica e social que incluem a não integração ao mundo de trabalho associada a uma
gradual deficiência de inserção social. O autor alega a existência de uma nova exclusão social
que se constrói em um processo múltiplo, simultaneamente econômico, cultural e social. O
novo pobre-excluído além do fundamento econômico evidente sofre também com uma
representação social relacionada à violência urbana, agravada por um superdimensionamento
dos meios de comunicação, os mesmos que tencionam nos trabalhadores pobres o desejo por
um consumo que não podem exercer.
Por outro lado, Nascimento (2003b) aborda o paradoxo da sociedade moderna onde o
excluído sempre está dentro da relação de produção-consumo. O autor exemplifica o que
acontece com os catadores de lixo e trabalhadores informais do comércio como aqueles que
contribuem para a cadeia de produção e o respectivo enriquecimento dos mais ricos e ao
mesmo tempo são excluídos dos benefícios dessa produção.
O problema da exclusão na juventude é abordado por Araújo (2003) como algo
complexo e que envolve a posição social da família na sociedade. Fundamentado em pesquisa
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realizada na cidade de Brasília, o autor chega à conclusão de que o motivo central e inicial da
maior parte das crianças e adolescentes estar nas ruas é a necessidade de procurar rendas
complementares para o orçamento familiar. Além da desestruturação econômica e social das
famílias e do contato com bairro de moradia violento, há causas conjunturais envolvendo
fatores da economia e migrações que levam as crianças a se efetivarem como meninos de rua.
O programa “Bolsa-escola”, implantado pela primeira vez em 11 de janeiro de 1995
no Distrito Federal, é abordado por Araújo (2003) como uma inovação no contexto de
políticas públicas de transferência de dinheiro para camadas sociais mais pobres da
população. O autor afirma que tal programa não apenas pretende aumentar renda da família,
mas dar condições para que as crianças estejam na escola se preparem para o futuro com
maior grau de escolaridade e maior chance de ascensão social. A partir da análise da
experiência, autor levanta a hipótese de que o êxito do programa poderia ser efetivo caso
fosse universalizado com a implantação de forma intensa nas cidades brasileiras que
expulsam as famílias desempregadas no campo ou mesmo no meio urbano.
O ápice da exclusão social está nas camadas sociais mais pobres, moradores de rua
totalmente desprovidos de acesso aos benefícios do sistema, fora das margens da sociedade.
As crianças de rua são um reflexo mais cruel dessa população e não necessariamente sua
existência indica famílias inteiras morando na rua. Vê-se que existem graus de exclusão que
passam desde a dificuldade de acesso ao consumo de bens, aos serviços e inclusive aos
direitos sociais de moradia.
Claramente a escola não é a instituição responsável por tais problemas, mas sim as
questões de políticas econômicas conjunturais mais amplas que reforçam e aprofundam a má
distribuição de renda. Porém na medida em que se concebe a exclusão social como uma
consequência estrutural da sociedade de classes e da preponderância do neoliberalismo sobre
as práticas institucionais, faz-se necessário compreender o papel da escola moderna como um
importante fator na manutenção e recriação dos valores hierárquicos excludentes e da ordem
social vigente.
Analisando as forças que empurram e puxam as crianças num fluxo contínuo para
situação de rua, Oliveira (2004) fez graves reflexões sobre o que observou no sistema
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municipal de ensino no interior do Estado do Rio de Janeiro, onde atuava como médico
recém-formado. Segundo o autor o sistema escolar vem servindo à destruição das identidades
culturais, à exclusão das crianças e adolescentes pobres e ao massacre dos professores. Notou
o quanto o sistema ignora as identidades locais, destruindo esperanças e possibilidades de
aumentar a emergência da vivacidade do talento e do amor pela educação. Ao invés disso as
crianças passam por situações humilhantes num cotidiano monótono e vazio de instituições
escolares incompetentes que reforçam, ao invés de coibir, a falta de perspectiva ao ignorar e
mal aproveitar seus talentos. Assim, crianças ativas e inteligentes optam facilmente pela rua
acreditando ser uma alternativa de vida melhor.

1.2 ESCOLARIZANDO A SOCIEDADE: UMA FÓRMULA DE INSUSTENTABILIDADE

A escola é uma prática institucional cotidiana, um reflexo das cristalizações
contratuais da sociedade moderna. Assim domestica a educação, reproduzindo diariamente os
princípios que compõem a insustentabilidade contemporânea. As consequências de qualquer
prática educativa estão na razão direta do tipo de sociabilidade que a gera. Observando de
uma maneira mais ampla não há como desconectar a questão social das influências
econômicas e políticas da sociedade.
Encarar uma mudança na educação que caminhe para uma sociedade sustentável é
admitir primeiramente o que está óbvio: nosso modelo moderno de escola está estruturado
para nos impor o respectivo modelo econômico de sociedade insustentável, ou seja, o modelo
capitalista, industrial e hierárquico que cultiva o infinito desenvolvimento das forças
produtivas, da produção de objetos para consumo e da extração dos recursos naturais.
Um princípio básico de uma relação educativa para a sustentabilidade é a atenção a
alguns aspectos como origem cultural, condições socioeconômicas e relações psico-afetivas
dos educandos, para além de programas rigidamente definidos de cima para baixo impondo
conteúdos que definem o funcionamento de um ensino desconectado das realidades locais.
Em outras palavras, no sistema escolar a questão da educação fica escamoteada como um
simples problema de ensino-aprendizagem, quando na verdade existem muitas facetas
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envolvidas que demandam um olhar mais aprofundado e uma disposição para flexibilizar o
desenvolvimento dos métodos e avaliações, além de uma perspectiva de abertura para a ação
pedagógica em parcerias com as organizações comunitárias locais. No entorno das escolas,
fora da foco institucional de controle do Estado, surgem experiências que carregam fagulhas
de resistência à colonização moderna.
O monopólio declarado deixa uma mensagem subliminar de que sem escola não há
educação. Mas antes de chegarem às escolas, as populações locais não vivenciavam algum
tipo de educação? Não havia conhecimentos sendo passados entre gerações? Não havia
estudos de técnicas que contribuíam com a sobrevivência de povos mais diretamente ligados à
natureza? Ainda hoje não há tais experiências em diferentes povos que não foram absorvidos
pela aculturação do rolo compressor do sistema de produção e consumo?
No ano de 2011 foi produzido o documentário “Escolarizando o mundo: o último
fardo do homem branco” hoje abertamente disponível na internet, que trata do processo de
escolarização se espalhando pelo mundo revestido como uma solução para o acesso à cultura
ocidental, uma promessa de oportunidades, mas que como resultados reais acabam por
desconectar jovens das suas comunidades tradicionais originárias, interrompendo um diálogo
intergeracional fundamental para a continuidade e sustentação de determinadas culturas.
As escolas aparecem como promessa de acesso à riqueza produzida pelo ocidente, mas
atraem para um modo de vida urbano em que o consumo, a competitividade, o desemprego e
a insustentabilidade somam-se numa equação de miséria e exclusão. Destaca-se a pesquisa
histórica feita para o documentário sobre a utilização da escolarização pelos Estados Unidos e
pela Inglaterra no período colonial, e a discussão promovida por educadores e estudiosos
entrevistados. A função da escola na modernidade e a relação com o problema da
insustentabilidade contemporânea é tema abordado nessas entrevistas das quais fazemos
alguns destaques logo abaixo.
Helena Norberg- Hodge da The International Society for Ecology and Culture afirma
que a escolarização ocidental é responsável por introduzir uma monocultura humana no
mundo, já que praticamente o mesmo currículo está sendo ensinado com o objetivo de treinar
as pessoas para empregos escassos e assim atrair as pessoas para dependerem da economia
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moderna centralizada, urbana e consumista. Para ela há uma grande crença infundada de que a
educação moderna pode tirar as pessoas da pobreza, quando na verdade a diversidade de
culturas está sendo destruída assim como as possibilidades de vidas sustentáveis:

[...] as formas tradicionais de conhecimento promoveram sustentabilidade.
Essas culturas não foram perfeitas, mas elas conheciam seu próprio e
específico clima, solo, água, e elas conseguiam sobreviver
independentemente, responsáveis por suas próprias vidas. Na economia
moderna e com o sistema educacional moderno as crianças não aprendem
nada daquilo, mas ao invés disso, elas aprendem como usar produtos
corporativos em uma cultura urbana de consumo. Então uma vez educadas
em escolas modernas, elas literalmente não sabem como sobreviver em seu
3

próprio meio-ambiente .

Manish Jain, da Shikshantar- The People´s Institute for Rethinking Education and
Development que fala sobre o programa global Educação para Todos promovido pela ONU e
sancionado por todos os governos do mundo. Jain afirma que esse programa é apoiado pelo
Banco Mundial e grandes corporações como a Mc Donalds e seu plano é colocar toda criança
na escola alegando que assim as comunidades poderão se desenvolver e fazer parte da
sociedade de massas. Ele também contesta a ideia de que a educação escolarizada pode trazer
benefícios para a relação entre os seres humanos, a educação e a natureza:

Uma das grandes tragédias da escolarização é como ela arrancou as pessoas
da natureza e as trancou em salas durante 8 horas por dia. E eu acho que o
profundo dano que está nos fazendo, só será reconhecido gerações adiante.
[...] e pensar que criando prisões de concreto e trancando pessoas lá, e as
dando livros que falam sobre natureza, é uma melhor forma de pensar sobre
4

a vida do que realmente passar tempo na natureza .

3

Extraído
do
filme
documentário
“Escolarizando
o
Mundo”
<https://www.youtube.com/watch?v=6t_HN95-Urs>, Acesso em 28 junho de 2015.

Disponível

em

Disponível

em

4

Extraído
do
filme
documentário
“Escolarizando
o
Mundo”
<https://www.youtube.com/watch?v=6t_HN95-Urs>, Acesso em 28 junho de 2015.

38

Por fim, Wade Davis, da National Geographic Society, fala sobre a escola como uma
reprodutora da ditadura do paradigma econômico ocidental que propaga a mentira de que
todos que aderirem a esse paradigma vão automaticamente alcançar a riqueza desfrutada no
ocidente, porém esse paradigma está segundo qualquer definição científica mudando a
bioquímica do planeta, de maneira que para produzir energia suficiente para todos seria
preciso quatro planetas Terra para trazer toda população do mundo para o nível de consumo
ocidental.
Efetivamente, um dos principais problemas da educação escolarizada é que em sua
carga de conhecimento, há uma visão racionalista do mundo. A observação da natureza fica
condicionada à leitura de livros, e à explicação do professor. A grande contradição é que
muitas crianças são tiradas de um convívio sustentável com a natureza oferecido pela sua
própria cultura e seus conhecimentos tradicionais para observarem-se com outros olhares, a
partir de outras significações culturais. Ter a oportunidade de conhecer outras formas de
enxergar a realidade é um ganho educativo fabuloso, porém quando uma forma se impõe
como superior, passa-se por verdade universal e menospreza as outras formas de
conhecimento, aí nasce um sério problema.
A educação está presente nas diferentes culturas e cada cultura tem seu modo de
educar relacionado com sua forma de reproduzir ou reinventar a própria cultura e assim
manter vivas suas referências tradicionais. A educação pode ter a função de manter vivos
certos conhecimentos e códigos culturais, mas o capitalismo procura criar sistematicamente
modos de reproduzir uma sociedade de indivíduos padronizados ao menos nos elementos
necessários para servir à economia capitalista, cuja tendência é se expandir indefinidamente.
Porém, há os povos tradicionais que guardam suas trajetórias históricas específicas, sua
ligação com o solo e seus sistemas de valoração. Esses povos resistem e seguem lutando para
sobreviver e para manterem vivas suas culturas de origem e dessa maneira contribuem para a
sustentabilidade do meio ambiente em que vivem.
Há os grupos indígenas e de camponeses que têm, segundo Alier (2007, p.34), “coevolucionado" sustentavelmente com a natureza e têm assegurado a conservação da
biodiversidade”. Estes grupos são um indicativo de uma corrente ecologista, denominada pelo
autor, de ecologismo dos pobres, mas que tem como sinônimos, ecologismo popular e
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movimento por justiça ambiental. Podem ser também reconhecidos como ecologismo do
sustento, da sobrevivência humana ou da libertação. O fundamento deste tipo de
ambientalismo está nos chamados conflitos ecológicos distributivos, ou seja, conflitos reais
em torno do desequilíbrio que envolve os impactos da expansão da economia dos países
centrais e da consequente deterioração ao direito das gerações futuras de acessarem os
sistemas naturais.
O desequilíbrio entre os países do norte e os do sul é notável na equação da
insustentabilidade mundial. A exploração humana aliada à destruição da natureza compõe o
modelo de desenvolvimento ocidental que continua se configurando como um colonialismo
contemporâneo. Alier (2007) aborda diversas formas de lutas no mundo que envolve minorias
atingidas não somente pela apropriação de recursos, mas também pelos crescentes impactos
ambientais. O autor estuda o ecologismo dos pobres como um movimento composto por
grupos que reagem à expansão do capital e que muitas vezes não se enxergam como
ecologistas, mas fazem parte da sua existência e sobrevivência participar de uma cultura e um
modo de vida, em contato com acesso aos serviços ambientais oferecidos pela natureza.
O ecologismo dos pobres é, segundo Alier (2007), apoiado teoricamente pela
economia ecológica que aborda a avaliação de custos e prejuízos dos impactos ambientais,
definindo-o a partir de valores pecuniários. A visão da economia ecológica tem servido a
órgãos estatais de regulação ambiental a criar políticas públicas de desencorajamento dos
impactos ambientais através do cálculo e aplicação de multas. Por outro lado, a economia
ecológica reconhece que há valores que são incomensuráveis pela economia capitalista. Para
determinadas populações tradicionais, impactos em territórios naturais que compõem todo um
modo de vida e uma construção cultural, até podem ser indenizados por dinheiro, mas essas
indenizações não solucionam os prejuízos reais, já que esses não são contabilizáveis pelos
parâmetros capitalistas, mas são sentidos a partir de seus sistemas de valoração específicos.
Os significados locais são comensurados a partir de referenciais históricos e culturais
ancestrais sagrados e que indicam não somente uma fé ou crença, mas a construção de
técnicas e modos de sobrevivência em equilíbrio sustentável com a natureza. Estudos de casos
de resistência mundial tanto no chamado primeiro mundo como no terceiro mundo são
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abordados por Alier (2007) como caminhos para o fomento de práticas alternativas à ideia de
desenvolvimento, já que essas lutas barram a expansão de sistemas insustentáveis.
Fica claro o quanto esse modelo moderno de desenvolvimento tem agido através da
escolarização para preparar o caminho da construção de suas bases de exploração. Para
justificar sua implantação e os consequentes impactos é preciso antes fazer as pessoas
acreditarem nele. São utilizadas como estratégias: a) alterar o sistema de valoração das
comunidades, gerando uma massificação ideológica que envolve a crença numa cultura
superior solucionadora das dificuldades e problemas da pobreza que as culturas tradicionais
supostamente não conseguem solucionar; b) separar as gerações, ou seja, quebrando o sistema
de

ensino-aprendizagem

dessas

comunidades,

gerando

isolamento

produz-se

o

individualismo. Sem os referenciais dos mais velhos as crianças sentem o peso institucional
da escola e apagam as possibilidades de convivência com os conhecimentos ancestrais.
A escolarização da sociedade moderna transmite os valores de uma cultura urbana,
porém Alier (2007, p.212) afirma que “um mundo no qual a urbanização cresce é, por
conseguinte, um mundo mais insustentável”. O autor explica que as cidades abrigam em seus
territórios uma densidade populacional demasiadamente alta para se auto sustentar. O cerne
de sua discussão sobre conflitos ecológicos distributivos analisa o impacto de uma
transformação gerada pela cultura urbana no mundo que envolve uma troca de materiais e de
energia que as cidades importam e dos dejetos que exportam. Além disso, há as tendências da
urbanização como o aumento da utilização de automotivos em paralelo ao do número absoluto
de camponeses tradicionais e diaristas rurais sem terra e o consequente desaparecimento dos
conhecimentos tradicionais agroecológicos.
Tecnologias sociais têm desaparecido juntamente com quase dois bilhões de
camponeses e suas famílias e um indício de que a educação no mundo vem tornando-se
insustentável por conta do processo de escolarização moderna. Assim, vem se construindo a
história da insustentabilidade que vivemos contemporaneamente. O sistema colonial não tem
medido esforços para massacrar as culturas e conhecimentos que viviam e vivem
harmoniosamente com a natureza. Atualmente a saga continua e podemos observar um
exemplo dessa realidade na guerra travada das forças privadas representadas pelo Estado
Nacional contra os indígenas do Xingu pouco ou nada debatidas nas mídias oficiais do Brasil.
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Em paralelo, nos grandes centros urbanos as escolas enfrentam há décadas crises terríveis de
indisciplina e violência, evasão, repetência.
São muitos os programas que tentam salvar a existência da escola, mas que não
conseguem alcançar os fundamentos do problema, porque na verdade há uma crise quanto ao
modelo de escola moderna sofrida pelas bases populacionais, mas aparentemente muito bem
planejada por objetivos econômicos maiores que incluem manutenção do controle social
através do acesso mínimo aos recursos tecnológicos. A chave para o sucesso do sistema é a
ideia de que esse é o único caminho.
Para Reimer (1979) a escola é uma instituição tecnológica, mas o que seria isso? É
justamente a instituição que propaga a cultura da tecnologia como o único caminho e essa é a
mesma cultura do modo de vida urbano que vem se espalhando pela Terra. Essas são as novas
tecnologias que segundo Alier (2007) talvez possam reduzir a intensidade da utilização de
energia e de matérias-primas, mas somente depois de já terem causado muita destruição. Para
o autor:
[…] Da forma como o problema está colocado, as novas tecnologias não
representam necessariamente uma solução para o conflito entre a economia e
o meio ambiente. Pelo contrário, perigos desconhecidos incorporados às
novas tecnologias engendram em muitos momentos conflitos de justiça
ambiental (ALIER, 2007, p. 36).

Então como se propaga a crença na tecnologia ocidental como a solução para as
mazelas mundiais quando é essa mesma tecnologia que vem gerando destruição sistemática
do meio ambiente e arrancando populações de seus sistemas culturais ligados à natureza para
empurrarem-na a uma vida de exclusão social? Reimer, assim como Alier defende que a
tecnologia tem sido a causa de conflitos entre a natureza e a economia, afirmando ainda de
maneira radical a necessidade de se proibir o monopólio escolar:

A tecnologia pode matar pela poluição do meio-ambiente, pela moderna
prática de guerra, pela população excessiva. Escraviza, acorrentando o
homem a ciclos infinitos de consumo competitivo, por meio dos estados
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policiais, por meio da dependência aos modos de produção que, em longo
prazo, não são viáveis. Não há saídas claras contra esses perigos. Não haverá
saída alguma se os homens continuarem subjugados por uma ortodoxia
monolítica secular. [...] A maior ameaça hoje é o monopólio mundial da
dominação da mente humana. Precisamos de uma efetiva proibição do
monopólio escolar, e não somente dos recursos educacionais, como também
das próprias oportunidades individuais (REIMER, 1979, p.27).

Um modo de produção econômico equivale a um modo de produção social da
natureza. A produção industrial equivale então a um tipo de produção da educação. A
escolarização é um modo de produção da educação, mas não é o único. A educação
escolarizada está a serviço do sistema de reprodução do capital constituindo uma parte
fundamental de seu funcionamento para que o capitalismo se sustente. A padronização da
eficiência econômica e tecnológica é o marco do ciclo de (re)produção da insustentabilidade,
ou seja, a reprodução sociocultural da educação escolarizada é o marco da insustentabilidade
da convivência entre sociedade e natureza.
Consideramos então que a reprodução social de uma cultura ditada por uma educação
escolarizada funciona como pilar de insustentabilidade visível e fundamentada nas relações de
inclusão e exclusão sociocultural. Ainda não se faz claro se a exclusão no sistema econômico
está diretamente ou parcialmente relacionada à exclusão do estado democrático dos direitos
sociais. De que modo o sistema gera exclusão social, porém inclui “os excluídos” na
reprodução econômica? Ou seja, se a escolarização não está centrada numa lógica de
socialização, quais seriam as características de uma educação social? Como se caracterizaria
uma educação inclinada para as sociabilidades reais e qual suas contribuições para a
construção de um projeto político voltado para a sustentabilidade?

1.3 EM BUSCA DE UM NOVO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO
Na vida cotidiana, desde as mais triviais relações informais diárias, até a educação
formalizada, apresentam-se pequenas parcelas de práticas que formatam um projeto político
pedagógico no território em que vivemos. As paisagens que assolam nossa cidade e as
relações que se estabelecem com elas ao fundo, são indicativos de que algo está sendo
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politicamente gestado pela sociedade e que dessa maneira produz-se formas de ver a realidade
e de lidar existencialmente e ideologicamente com a interpretação e ação do que se vê, o que
contribui para a sua manutenção ou transformação.
O futuro da sociedade não está somente nos projetos de lei apresentados pelo alto
escalão da política estatal. Aliás, tudo o que passa nesse ambiente é reflexo de como a
sociedade civil projeta-se para o futuro e como no presente inclina-se para estabelecer as
estratégias pedagógicas de continuidade da vida, pela manutenção ou transgressão da ordem
imposta. É claro que, atualmente ressalta-se aos olhos de todos, o esforço de instituições
mantenedoras do status quo, principalmente o Estado e a manutenção de escolas públicas,
mas que são o outro lado da moeda quando pensamos em toda a carga ideológica que compõe
as escolas privadas.
A ideia de projeto político-pedagógico que comumente se repete em âmbitos
escolares, se limita à gestão do sistema educacional na escola aplicada ao planejamento
unificado da ação dos professores e gestores locais com a participação da comunidade. A
ideologia que circula nas escolas relaciona o projeto político pedagógico à busca pela
autonomia, desde que conectado cada projeto à sua realidade local, mas o que ocorre
frequentemente é que há um déficit da participação comunitária e a autonomia não passa de
um discurso estabelecido por decreto, o que efetivamente representa imposições burocráticas
que atendem ao projeto político neoliberal:
Ele [o projeto pedagógico] se constitui em uma ação conjunta e articulada
para elaboração de um plano para orientação e coordenação das atividades
planejadas para escola. Contudo o que se tem visto é que ele tem sido
elaborado sem uma orientação participativa compartilhada, se transformando
em um documento formal apenas cumprindo a formalidade solicitada pela
LDB 9394/96 (FERREIRA, 2012, p. 54).

Há um projeto de “autonomia”, porém por vias de sua institucionalização como
primeiro e mais importante fator. Sabemos que para haver uma real participação é necessário
primeiro que haja uma cultura participativa. O próprio processo de construção de um Projeto
Político-Pedagógico neste sentido deveria ser o principal e não a sua formalidade legalizada o
que, aliás, só corrobora para manter o rígido controle burocrático sobre as escolas, a
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hierarquia de privilégios disfarçada de participação. A partir das análises de Monfredini
(2002) compreende-se que a implementação do projeto pedagógico, ao invés de ser uma
ferramenta de desenvolvimento local, acaba por se tornar uma busca de soluções imediatas
aos graves e variados problemas que a escola enfrenta. Desta maneira o exercício da
autonomia acaba ficando resumido ao ideário de alguns educadores que apesar de ampliar os
espaços de trabalho coletivo sofrem limites estruturais e humanos nas escolas.
A escola pela sua própria existência atual representa um projeto político pedagógico
para o território, corroborando como a estruturação do status quo através da manutenção da
passividade, clientelismo e exclusão social. Mais uma vez percebe-se o quanto funciona a
estratégia da enganação, quando se é propagada um ideal, faz-se pessoas acreditarem que algo
está sendo feito para gerar mudanças, mas na prática o funcionamento da ação gera
readequação da insatisfação geral ao sistema.
O Projeto Político Pedagógico, para Amaral (2006) suscita à prática de planejamento
que deve ser encarado como um instrumento livre de determinismos impostos por lei, e
incumbido de possibilitar cada escola fazer sua diferença e assegurar a melhoria da prática
educativa através do comprometimento com a formação mais ampla dos educandos. Veiga
(2003) por sua vez defende que o Projeto Político-Pedagógico pode ser fundado numa
concepção emancipatória e edificante que potencialize o trabalho coletivo, caso seja encarado
como um processo de produção coletiva e democrática. Para tanto pressupõe uma ruptura da
inovação regulatória imposta pela reforma educacional (LDB – Lei 9394/96) cuja concepção
de projeto político-pedagógico é a de um produto técnico, pronto e acabado, que serve para a
perpetuação do instituído, orientado pela padronização, uniformidade e controle burocrático.
Apesar de toda esperança depositada no Projeto Político-Pedagógico sobre as
possibilidades de mais autonomia, democracia, participação e emancipação o que de fato vem
se fortalecendo nas escolas de acordo com Fonseca (2003) é a proposta burocrática de viés
tecnicista, concepção presente dentro da esfera governamental pública. Marques (2003) relata
algumas experiências de implementação de Projetos Políticos Pedagógicos que realizam a
vivência democrática no cotidiano escolar, mas essas experiências são tímidas e iniciais,
apresentam problemas quanto à participação no que tange à construção de singularidade e
autonomia políticas das escolas.
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As projeções de futuro das escolas já corroboram com um projeto político préestabelecido. O modo de existir no território demonstra que se as escolas não são a causa das
mazelas sociais, porém têm servido como um braço estrutural da exclusão social. Os
princípios que regem o jogo da participação social proposta nos projetos políticospedagógicos já são previamente definidos por planos econômicos maiores, vindos do topo da
hierarquia burocrática, ou seja, desconectados da realidade local. Silva (2003) denuncia a
contradição entre a ideia de Projeto Político Pedagógico e a ingerência das organizações
financeiras internacionais. Para o autor o que deveria pressupor elaboração coletiva, valores
humanitários, fundamentos políticos e filosóficos comunitários e uma gestão democrática
participativa que articula a escola e o contexto geográfico onde está situada, tornou-se um
instrumento para servir à burocracia e justificar o sistema.
As escolas então têm servido a que projeto político de sociedade? Elas retiram as
pessoas da vivência própria de seu território, desconectam de sua história, de sua cultura,
através do exercício do monopólio escolar. Os elementos de regulação interna das
comunidades propostas por suas próprias culturas de solidariedade vão sendo historicamente
atrofiadas. Fortalecendo então as relações unidirecionais e hierárquicas, as comunidades
perdem sua capacidade auto regulatória. Esta é para Santos (1998) a via de manutenção da
regulação exterior que fortalece a versão política de uma globalização perversa cuja lógica de
democracia contraria as formas de solidariedade baseadas na contiguidade e no território
compartido.
A construção de um novo Projeto Político Pedagógico tem como base a reinvenção de
uma autonomia coletiva que segundo Souza (2006, p.105-6) deve ser pautada na “existência
de instituições garantidoras a um acesso realmente igualitário aos processos de tomada de
decisão sobre os assuntos de interesse coletivo”. Até então todo o desenho do Projeto Político
Pedagógico nas escolas entra em contradição com esse princípio a partir do momento que há
fortes interferências de uma sociedade heterônoma nas relações internas da escola, inclusive
refletidas no tipo de relação hierárquica professor-aluno. Isto fica mais evidente se
considerarmos o que nos coloca Nascimento (2008) sobre a função da LDB e dos Parâmetros
Curriculares Nacionais de trazer melhoramentos a uma política totalitária criada pelo Governo
Vargas, o fundador do Ministério da Educação brasileiro:
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É este modelo totalitário de sociedade que prevalece até hoje no espaço
escolar oficial. Os programas, que são oficiais, são pensados para serem
„aplicados‟ em escala nacional. Desta disposição universalista e obrigatória
podemos deslindar seu caráter totalitário. Os processos de melhoramentos e
aprimoramentos ocorridos desde o inicio da era Vargas tem como efeito o
refinamento cada vez maior das concepções autoritárias da sociedade e,
nesta, da escola. Quanto mais presenciamos discussões, debates e encontros
visando aprimorar mecanismos educacionais vigentes, mais podemos
observar “melhoramentos”... Em processos nitidamente fascistas
(NASCIMENTO, 2008, p. 116).

O Projeto Político-Pedagógico institucionalizado nos contextos escolares, não pode ser
considerado como um avanço na democracia uma vez que a função de mecanismos
participativos segundo Demo (1988) é gerar outra forma de poder emanada da organização da
sociedade civil, ou seja, uma conquista política que visa à redistribuição de bens e poder.
Como pensar então em um processo de participação democrática cujos resultados devem
gerar relatórios de prestação de contas ao Estado sendo que o Estado não gera uma satisfatória
prestação de contas à sociedade civil? Como criar uma expectativa de participação cujos
objetivos e metodologias são atreladas a procedimentos estranhos à cultura local?
Não basta criar canais de participação formal com regras previamente estabelecidas e
conceitos dados sem um questionamento mais profundo sobre as bases da organização da
economia política da sociedade. Isto estaria em consonância com uma concepção que,
segundo Souza (2006), coloca a participação direta como uma usurpação diante do sistema
representativo, negando-a como um direito. Porém, segundo o autor, as correções e
aprimoramentos do sistema representativo via canais de participação são insuficientes e
permitem a cooptação de ativismos sociais e das massas. Por outro lado, há um ponto de vista
político-pedagógico associado à esfera da democracia direta que não são alcançados nessas
experiências de projetos escolarizados. Elencando seus benefícios Souza (2006) se refere à
introdução de elementos de democracia direta de maneira ousada e consistente para gerar a
construção de uma cultura educativa da democracia e autonomia, onde se formam melhores
os cidadãos, permitindo-se mais empowerment e melhor satisfação das suas necessidades,
além da minimização de chances de corrupção e melhoria da qualidade de vida.
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Há uma contradição implícita na tentativa de estabelecer uma real participação política
numa instituição que transforma a educação em serviço e dessa maneira corrobora com uma
tendência do capitalismo contemporâneo em transformar cidadãos em clientes. A escola para
a população não passa de um serviço técnico a ser consumido e as pessoas devem cobrar a
eficiência desse serviço e receber seus benefícios, quando não serve, na pior das hipóteses,
somente como o lugar em que podem ser feitas refeições. Aliás, não é preciso que os pais
tenham ido à escola ou tenham terminado todos os graus instrutivos no passado para que os
efeitos desse histórico projeto político pedagógico esteja dentro deles.
A convivência atualizada com a escola já estimula o que Illitch (1973) chama de
vítimas de um real processo de instrução e manipulação total. Para o autor a escola é um falso
serviço público que privando as pessoas da independência crítica fazem-na abdicar da
responsabilidade por seu crescimento próprio e acreditarem que a aprendizagem é resultado
apenas do ensino curricular ignorando ou relegando a segundo plano todas as outras
experiências de aprendizagem:
Na realidade, a aprendizagem é a atividade humana menos necessitada de
manipulação por outros. Sua maior parte não é resultado da instrução. É,
antes, resultado de participação aberta em situações significativas. A maioria
das pessoas aprende melhor estando «por dentro»; mas a escola faz com que
identifiquemos nosso crescimento pessoal e cognoscitivo com o refinado
planejamento e manipulação (ILLITCH, 1973, p.76).

Frisemos a ideia defendida pelo autor na qual a aprendizagem é resultado da
participação em situações significativas para que então possamos fundamentar o seguinte
questionamento: quando é que os canais de participação formal deixaram de ser situações
significativas para a maioria e por que não conseguem estimular a participação real? Para
chegarmos a esse ponto devemos entendê-los como espaços de diálogo instituídos cuja
educação passa ao longe como objetivo. Esse é o problema da participação em ambientes
como as escolas e consequentemente em seus projetos político-pedagógicos.
Se não há uma significação cultural e identificação comunitária como bem aborda
Demo (1988), os canais participativos ficam vazios e submetidos ao domínio tecnocrático,
que segundo Souza (2006) invoca o monopólio da autoridade para os profissionais
especializados, ignorando o rico acervo de informações empíricas dos saberes locais, ou seja,
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há uma usurpação de poderes baseada em conhecimentos supostamente superiores
normalmente adquiridos em universidades.
Illitch (1973) já reconhecia como é na escola que se prepara as pessoas para se
submeterem ao controle dos tecnocratas e às instituições manipulativas chegando à conclusão
de que a institucionalização de valores leva inevitavelmente à impotência psíquica. O autor
defendeu veemente que a escola é a raiz do sentido geral da formação de instituições
manipulativas uma vez que a imaginação dos alunos é escolarizada a aceitar serviço ao invés
de valor e transformar as necessidades não materiais em demanda por mercadorias.
Pode-se entrever que tanto o Projeto Político Pedagógico formal das escolas quanto os
das práticas de educação não formal, não escapam aos projetos políticos gerais invisíveis aos
olhares desatentos, mas presentes na sociedade. Todos estão sujeitos a influências de
denominações da ordem político-econômica hegemônica e/ou de ideias e práticas que
procurem antagonizá-las. Os projetos políticos sociais se esparramam sobre as práticas
pedagógicas e ambas são responsáveis pelos que Haesbaert (2009) chama de des-reterritorialização. Em outras palavras, a educação está no território e a ação no território está
embebida de confluências de projetos políticos pedagógicos diversos que se tangenciam,
intersectam ou se ignoram.
A partir do momento em que houver uma cultura na qual os professores das escolas se
encarem como pesquisadores de sua própria prática, assumindo a possibilidade de sempre
recomeçar de novo, porém tomando como referência as demandas e experiências que surgem
no contexto territorial, poderá se esboçar as possíveis soluções preconizadas pela utopia do
Projeto Político Pedagógico dentro da escola. Mais do que isso é necessário uma abertura pela
escola de novas formas de se encarar a educação surgida da lida direta com os problemas e
potencialidades locais e cotidianas, em experiências cujos protagonistas são os líderes
comunitários, os jovens e educadores sociais.
Assim constata-se a necessidade de inserção da comunidade nas escolas, não somente
através das mães e pais, mas considerando as associações de bairro, organizações não
governamentais e os grupos artísticos e culturais locais. Poderá ser saudável para as escolas se
forem consideradas as propostas educativas que surgem no território e que convivem
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diretamente com seus problemas e soluções locais e ao mesmo tempo livres de determinadas
imposições burocráticas que decorrem das influências políticas neoliberais institucionais da
escola.
Assim poderíamos propor a construção de um projeto político-pedagógico mais amplo
que inclua as diversas esferas da comunidade local, os diversos aspectos, as diferentes ações
em um intento comum de gerar uma atenção educativa no cotidiano do bairro, da comunidade
e da cidade, potencializando a energia das iniciativas já existentes. Porém, como catalisar
novas sociabilidades baseadas em mudanças de paradigmas e práticas guiadas por utopias?
1.4 A EDUCAÇÃO SOCIAL, A ARTE DO PALHAÇO E A DESESCOLARIZAÇÃO DO
TERRITÓRIO.
Existem diversas práticas socioeducativas acontecendo no território, dentro e fora da
escola, a todo o momento seja quando determinada cultura está se perpetuando seja quando
está sendo dragada por outra cultura mais hegemônica. Tais movimentos para acontecer
dependem de constructos ideológicos e desembocam em algum tipo de projeto político. Por
outro lado os projetos políticos promovem também constructos ideológicos de tal maneira que
nenhuma prática está livre deste ou daquele projeto político assim como não existe
neutralidade, ou seja, abster-se de posicionar-se acaba por corroborar com uma posição
hegemônica.
Como vimos, a construção de um projeto político-pedagógico encontra alguns
empecilhos para sua realização idealizada nas escolas. Os princípios da autonomia e
democracia estão sujeitos às influências das relações institucionais planejadas pela nova
ordem mundial e aplicadas por instituições estatais locais. Mas esses mesmos princípios
podem também tornar-se o fundamento do protagonismo de uma ação local cujo projeto
político seja a autonomia coletiva. Existem projetos político-pedagógicos, muitas vezes
aparentemente inexistentes, mas muito vivos no cotidiano da sociedade em geral, fora das
escolas, presentes em grupos sociais e ações coletivas que lutam pela sustentabilidade e
mobilizam a população local. São projetos político-pedagógicos conectados a uma educação
social que se articulam ao campo da educação cidadã de uma forma diferente da educação
escolarizada.
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Neste cenário defino a educação social como práticas políticas recorrentes no
território, propostas por atores locais que levam à frente experiências próprias de educação,
identitárias, algumas vezes herdadas de outras práticas das quais os educadores foram alunos,
outras vezes recriadas livremente a partir dessas práticas, mas de uma ou de outra maneira
produzindo um projeto político pedagógico peculiar, uma proposta local para o território.
A educação social é aqui considerada a partir do pertinente debate presente em
Zuccheti e Moura (2010) e Gohn (2010) sobre uma educação que vá além da proposta
corrente da educação formal e que busca uma formação cidadã que permita uma avaliação
crítica da sociedade. Esta mesma educação impulsiona a participação da sociedade, em suas
diversas formas, a partir de táticas cotidianas, que segundo Certeau (2012) formam práticas
espaciais anti-hegemônicas.
Não podemos ignorar o quanto tem sido insustentável a prática de educação escolar
com seus conteúdos, métodos e sociabilidades fabricadas em dissonância com o território em
que se situam. Fica cada vez mais urgente a demanda colocada por Gohn (2010) de articular a
escola com a comunidade educativa de um território, o que é possível através da educação não
formal cujos espaços educativos localizam-se nos territórios fora das escolas, onde os grupos
e indivíduos traçam as trajetórias de vida da comunidade.
Mais do que isso é importante cuidar para que essa articulação não escolarize as
inciativas no campo social, considerando que elas guardam suas tradições, memórias e
culturas e mesmo assim sofrem com uma hierarquia do conhecimento presente na
escolarização da sociedade. Ao contrário, é fundamental pensarmos nas possibilidades para
que a educação escolar seja incluída dentro de uma empoderada rede de educação social. De
acordo com Zucchetti e Moura (2010), este tipo de educação tem o poder de funcionar como
contraponto à centralidade da escola que por sua vez confere limites à educação reduzindo-a
apenas à aquisição de conhecimentos e habilidades necessários para a formação da força de
trabalho.
Segundo as autoras a matriz teórico-prática que passou a ser chamada de “Educação
Social” surgiu alicerçada em inúmeras experiências de educação popular latino-americana
ocorridas nos anos 1960, 1970 e 1980, que se configuravam enquanto propostas engajadas em
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projetos de transformação social. No Brasil, esse tipo de experiência pedagógica com crianças
e adolescentes em situação de rua se iniciou na década de 1970, segundo Graciani (2014), nas
ruas da cidade de São Paulo a partir da atitude de estudantes e professores universitários do
Centro de Educação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e que mobilizou
posteriormente outras frentes de luta e garantia dos direitos infanto-juvenis, representantes da
sociedade civil e órgãos governamentais.
A Educação Social de Rua surge segundo Oliveira (2004) em espaços públicos onde o
fenômeno dos meninos e meninas de rua se apresenta. Esse tipo de educação lida com o
problema da exclusão social, no seu mais extremo aspecto. Nesse caso, de acordo com o
autor, a educação é uma ferramenta social de combate à exclusão que trabalha além do
assistencialismo, na proposição de soluções em nível comunitário, nas dimensões da
prevenção de problemas da qualidade de vida através de ação ao mesmo tempo educativa,
política e promotora de direitos.
Nogueira (2008) relata experiências desenvolvidas em São Paulo que utilizaram o
teatro como prática de educação social com meninos e meninas de rua e que se tornaram
importantes políticas públicas envolvendo instituições como a Secretaria do Menor, Secretaria
Estadual de Cultura e Secretaria Municipal de Cultura. A autora observa que “quando se quer
educar em liberdade que surge uma afinidade com a arte” (NOGUEIRA, 2008 p.36). Dessa
maneira, o teatro é proposto para ser uma ponte que atrai crianças e jovens aproximando-as
para um processo educativo.
A autora alerta para pesquisas que diferenciam os meninos de rua e os meninos na rua
quando foi descoberto que a grande maioria desses meninos não perdeu ainda o vínculo
familiar e que exercem atividades profissionais longe de casa, e que sempre beiram o risco de
tornarem-se meninos de rua. Aborda assim uma questão primordial sobre as desigualdades
sociais e suas consequências para os menores reafirmando a incapacidade da escola:
O conceito de “ensino público e gratuito para todos” e de igualdade
de direitos, no que diz respeito à educação, depende cada vez mais de uma
complementação educacional para os menos favorecidos. Essa necessidade
fica evidente diante da incapacidade da escola de resolver seus problemas
que se expressam nos altos níveis de repetência e evasão (NOGUEIRA,
2008, p. 47).
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Zuccheti e Moura (2010), porém observam que nas últimas décadas surgiram gestões
de projetos de educação fora do âmbito escolar que vêm perdendo suas características de
projeto popular de transformação social e formação da consciência, descontextualizadas e
dissociadas dos pressupostos ético-políticos originais, configurando ações pontuais que
apenas respaldam e legitimam a visão hegemônica de homem e de sociedade. Pontuam ainda
que se faz necessário observar cautelosamente o quanto as práticas são construídas pelas
populações ou construídas para as populações.
A visão hegemônica do homem e da sociedade abordada pelas autoras nada mais é do
que o resultado da hierarquia de conhecimentos produzidos pela cultura da escolarização.
Assim propomos enquanto educação social um projeto político-pedagógico unificado em
determinado local, que trabalhe de acordo com os elementos identitários e que possa ser
considerado de igual pra igual em diálogo com as práticas de educação formal, mas com o
poder de desescolarizar tais práticas.
Apesar da intensa simpatia que tenho pela obra de Ivan Illitch (1973), não venho aqui
propor o fim da escola. Não acredito que a retirando da existência as soluções para a educação
na sociedade estarão postas por si só. Porém, a escola é um equipamento que poderia ser mais
bem aproveitado pela sociedade se se permitisse uma inversão de valores, uma transgressão
de princípios que guiam as hierárquicas práticas pedagógicas atuais. Assim, as escolas
poderiam tornar-se centros de apoio à educação local, autogeridos pela comunidade, a partir
de seus referenciais culturais locais como base para a leitura do mundo.
Penso na desescolarização baseando-me em Illitch (1973) quando este avalia
criticamente a cultura de competitividade que é reforçada pela escola atual e como ela se
impõe como empecilho para a concretização plena de teias de aprendizagem. O autor propõe
a construção de cenário cujo aprendizado é auto motivado pelo intercâmbio livre em
estruturas significativas mais parecidas com um conjunto de círculos concêntricos de
sociedades tradicionais. É o mesmo que é proposto por Reimer (1979) quando defende
criação de redes de oportunidade para sanar o monopólio da escola sobre os objetos
educativos e a organização dos relacionamentos sociais pedagógicos através da
institucionalização hierarquizante.
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Ambos convergem para o pensamento de uma prática em educação que leve em conta
a convivência social como foco. Isto poderia ser considerada uma utopia sem sentido se pelo
menos potencialmente já não acontecesse, como parte de um fenômeno humanamente
espontâneo histórica e culturalmente. Para Maturana (1998) a existência da sociedade humana
está pautada em sua inclinação biológica para a convivência. Trata-se de uma mudança de
paradigma no trato das relações sociais como consequência de modificações dos referenciais
básicos de legitimação das estruturas de aprendizagem cujo foco basilar passa pela aceitação
do outro como legítimo outro na convivência:
O educar se constitui no processo em que a criança ou o adulto convive com
o outro e, ao conviver com o outro, se transforma espontaneamente, de
maneira que seu modo de viver se faz progressivamente mais congruente
com o do outro no espaço de convivência. O educar ocorre, portanto, todo o
tempo e de maneira recíproca. Ocorre como uma transformação estrutural
contingente com uma história no conviver, e o resultado disso é que as
pessoas aprendem a viver de uma maneira que se configura de acordo com o
conviver da comunidade em que vivem (MATURANA 1998, p.29).

Com essa definição de educação o autor corrobora com a ideia de que toda educação é
social e que nasce na humanidade antes mesmo de qualquer instituição formal. Não podemos
ignorar que em meio à sociedade, espraiada pelo território, projetos político-pedagógicos
propostos por organizações locais surgem para além do abandono intelectual promovido por
um Estado obediente à perspectiva política da globalização neoliberal. O projeto moderno das
escolas formais deixou de propor saídas convincentes às complexas questões presentes na
contemporaneidade.
Por outro lado, a educação social acontece cotidianamente imprimindo realidades em
uma base territorial. Acontece na comunidade, no bairro, refletindo a situação familiar, o
contexto cultural e a exclusão social. López (2008) considera que são esses os fatores que
influenciam as condições de educabilidade e deixam premente que a relação entre aluno e
professor equivale à relação entre família e escola, ou entre a escola e o bairro.
Diversos estudos apontam a influencia das condições territoriais sobre o desempenho
da educação em diferentes países da América Latina. Segundo Suárez e Groisman (2008) em
Buenos Aires a análise de evidências sobre as características do entorno urbano das escolas
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mostram que morar em bairros pobres prejudicam as conquistas educacionais das crianças. Já
em São Paulo, Torres et all (2008) afirmam que foram identificados aspectos diferentes do
desempenho escolar entre estudantes de escolas da periferia e de áreas centrais enquanto no
Rio de Janeiro, Alves et all (2008) demonstram as conclusões de investigações que
confirmaram a relação entre morar em favela e o risco de distorção idade série.
Em Belo Horizonte foi analisado por Soares et all (2008) a influência da localização
das escolas públicas no desempenho de seus alunos, donde se concluiu que a origem social é o
que mais explica as diferenças de desempenho escolar. De acordo com Flores (2008), em
pesquisas que envolveram a realidade de Santiago do Chile concluiu-se que a concentração
espacial da pobreza afeta negativamente os resultados educacionais das crianças.
A escola representa a educação institucionalizada na sociedade e é natural que a
realidade de suas práticas socioeducativas reflita os problemas da realidade social local,
considerando que o local sofre a influência de muitas variáveis. Não há como pensarmos nas
escolas enquanto bolhas de educação desconsiderando o território do entorno.
As escolas estão dentro do território sofrendo influências e num movimento dialético
influenciando o território já que este, segundo Corrêa (2000) é decorrente da transformação
do espaço pela política. Porém este é o seu sentido mais restrito. Santos (2001) propõe além
disso, a noção de território usado, definido pelo dinamismo tanto da economia quanto da
sociedade. Mais profundamente, existe o território que segundo Solinís (2009) é uma
categoria existencial do ser humano não somente como uma materialização, mas a localização
e enraizamento de relações histórico-sociais concretas.
A educação acontece primeiramente através da convivência social que por sua vez é
atravessada pelas características do território onde está inserido. Por um lado, a realidade
social local exerce influências diretas sobre a educação, por outro lado, segundo Nico (2009;
2011), no território existe um universo de oportunidades de aprendizagem sempre repleto de
mobilizações

sociais

comunitárias,

instituições

que

promovem

o

diálogo

social

intergeracional e a formação geral das populações contribuindo para a construção e o reforço
da identidade social e territorial dos indivíduos. Este dinamismo da vida corresponde a uma
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multidimensionalidade da condição humana no campo social, assim considera-se que uma
concepção ampliada de educação contém a educação escolar, mas vai além disso:
Desta perspectiva, concebemos a educação para além dos espaços
hegemônicos de disseminação dos conhecimentos instituídos pela
racionalidade científica “iluminadora”, questionando as instituições
socialmente legitimadas, proprietárias do direito (e dever da) à transmissão
desses conhecimentos.
Entendemos que na marginalidade dos conhecimentos instituídos, existe um
universo plural de culturas, de linguagens, de expressões, de modos de
existir e de ser que, ao atribuírem outros significados à própria existência,
produzem outros saberes (ZUCCHETTI; MOURA, 2010, p. 639).

Faz-se necessário pôr em evidência que a desescolarização do território aqui equivale
a uma libertação ideológica, social, cultural, afetiva e corporal de crenças institucionalizadas e
hegemônicas que propagam a inexistência da educação fora da escola. Mais do que isso
desescolarização se refere ao que Santos (1998; 2001) nos diz sobre a construção de relações
sociais horizontalizadas que se contraponham às verticalidades produzidas pelos efeitos da
perversa globalização no território, contribuindo assim para a afirmação do espaço local como
sede da resistência da contraordem da sociedade civil em oposição à ordem capitalista global.
Trago a educação social como um norte para esta mudança na medida em que fornece a
possibilidade de arranjos mais significativos à realidade social, conectados à pluralidade de
culturas exposto por Zucchetti e Moura (2010).
Como ponto de partida, a educação social existe primariamente em função da
consolidação das sociabilidades, tendo como pilar fundamental o campo emocional e afetivo.
Para Maturana (1998) o papel da emoção ocupa cargo de carro-chefe em qualquer processo
educacional verdadeiro. O autor afirma que o amor é a emoção que funda o social. Neste caso
nem todas as relações humanas podem ser consideradas convivências sociais, como por
exemplo, as relações hierárquicas baseadas nas verticalidades da globalização do território
citadas por Santos (1998; 2001). O amor não somente funda o fenômeno social como é a
matriz que consubstancia a sociabilidade como parte do processo biológico que gera a
existência humana:
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Sem amor, sem aceitação do outro junto a nós, não há socialização, e sem
esta não há humanidade. Qualquer coisa que destrua ou limite a aceitação do
outro, desde a competição até a posse da verdade, passando pela certeza
ideológica, destrói ou limita o acontecimento do fenômeno social. Portanto,
destrói também o ser humano, porque elimina o processo biológico que o
gera. [...] Só estamos destacando o fato de que biologicamente, sem amor,
sem aceitação do outro, não há fenômeno social (MATURANA. VARELA,
2001, p.269).

Ora, se o fenômeno social está condicionado pela existência do amor, aí está também a
chave para concebermos princípios peculiares da educação social. O que seria esta senão uma
vertente do acontecimento nomeado por Maturana e Varela (2001) de “fenômeno social”? Há
aí uma percepção invertida dos valores até então concatenados pela educação escolarizada,
cujo parâmetro principal é a racionalidade humana. Na educação social a racionalidade
humana vem em um segundo plano não menos importante e nem desconectado de sua
emotividade correspondente. Graciani (2014) coloca a ternura como um princípio da
pedagogia social que compreende o acolhimento amoroso e afetivo, tratando-se de educar os
sentimentos, o emocional no aprendizado que exige o saber conviver consigo mesmo e com
os outros. Para a autora “Cabe ao educador social desenvolver atividades que possibilitem
esta integração entre crianças, adolescentes, famílias e comunidade continuamente por meio
da comunicação, da clarificação de conflitos, do trabalho sobre os problemas concretos dos
grupos ou pessoas e da elaboração de soluções e resoluções para estes desafios.” (p.83).
Por estes motivos considero o Palhaço-Educador um Educador Social, que age no
território contribuindo para sua desescolarização, ao ressaltar a relevância da cognição
emocional nas relações sociais, cultivando o amor como premissa da educação e o
reconhecimento das outras pessoas e culturas como legítimas. A arte do palhaço tem em seus
princípios de investigação artística que levam à descoberta do palhaço pessoal o
reconhecimento dos paradigmas da sociedade impregnados na nossa própria personalidade e
na formação da identidade. Assim, o autoconhecimento é o ponto de partida para o
reconhecimento e aceitação do outro, de onde se inverte as regras da educação escolarizada.
Inspiro-me na existência de artistas e educadores contemporâneos que de acordo com Eça
(2010) trabalham em projetos sociais providenciam experiências de conhecimento de si e do
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mundo através da arte, possibilitando experiências transversais com pretensões de atingir um
futuro sustentável, onde possa se cultivar as diferenças culturais.
Em estudos realizados pela UNESCO (CASTRO et al, 2001) foram identificadas 30
experiências inovadoras nos Estados do Pará, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Bahia, Mato
Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Nessas pesquisas, a arte, o esporte, a educação e a
cultura aparecem como elemento estratégico para construção de canais de expressão
alternativos que auxiliam a enfrentar e combater a violência, através da afirmação positiva de
suas identidades. Cinco dessas trinta experiências inovadoras de educação localizam-se em
Salvador (BA), a saber: Grupo Cultural Olodum (Escola Criativa), Liceu de Artes e Ofícios
da Bahia, Fundação Cidade Mãe, Centro de Referência Integral de Adolescentes (CRIA) e
Associação Picolino de Artes e Circo.
O Circo social, a exemplo do Circo Picolino, localizado no bairro de Pituaçú
(Salvador-BA), possui características distintas do circo convencional. O diferencial entre um e
outro se estabelece na presença de educadores sociais. Segundo Gallo (2009), são artistas
sociais que operam seu fazer artístico como ação na transformação da sociedade, ou seja, a
arte circense é utilizada como ferramenta pedagógica para a formação e educação de sujeitos.
Através da arte-educação se propicia o desenvolvimento integral dos sujeitos que, ao acessar
as linguagens artísticas das artes circenses, aprendem valores e capacidades que derivam da
prática específica do circo. No circo social o uso político do fazer artístico produz um tipo de
arte popular voltada para a população local.
Pode-se afirmar que o circo social é um tipo de experiência de educação social que
sintetiza a ação social e a educação. A educação social unida à ação artística do teatro,
segundo Buccolo (2010), aponta caminhos e potencialidades para gerar valorização do
patrimônio cultural local. A competência do educador neste caso está em inserir-se na
dinâmica das relações humanas locais e fazer mediação de valores, promover e desenvolver as
potencialidades cognitivas, afetivas e relacionais dos indivíduos e da coletividade. Para a
autora a arte e o espetáculo têm demonstrado produzir um impacto positivo nas soluções dos
problemas nas dificuldades de instaurar comunicações interpessoais, e no desenvolvimento
das personalidades sociais dos sujeitos humanos. Ela cita o Projeto de cooperação entre
Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Associação Parceira das Crianças (APAC),
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Associação Internacional Amici dei Bambini (AiBi). Os objetivos do projeto perpassam pela
utilização da técnica teatral como estratégia educativa não formal e para o desenvolvimento
de metodologias participativas.
A concepção de palhaço-educador aqui colocada inspira-se na concepção de circo
social associada à possibilidade educativa da ação teatral de rua. Ambas apresentam uma
metodologia das artes cênicas na qual o trabalho dos educadores possibilita a reflexão sobre
os sujeitos dentro da construção de novas sociabilidades e a integração entre razão e emoção
humanas. Essa integração está plenamente presente na essência da arte do palhaço, que
segundo Silva (2007; 2009) é uma arte que guarda em suas tradições a relação entre o circo e
o teatro.
O palhaço é uma figura universalmente conhecida. Reveste-se de várias maneiras, de
acordo com a cultura, porém existe uma essência nesta arte que toca o que há de mais
universal no ser humano.

Não estou falando aqui de nenhuma proposta filosófica

iluminista de homem universal, mas referindo-me ao que há próprio do ser humano mesmo
nas mais diferentes culturas. É claro que ainda tendo atingindo esta essência humana, o
palhaço não fica isento de interagir com a cultura de determinado lugar, aliás, o que mostra a
história é que o palhaço tem se perpetuado desde os tempos mais remotos. Segundo Castro
(2005), a arte do palhaço é uma das mais antigas profissões e sempre esteve em diversas
culturas, desde a sua mais antiga expressão, a dos rituais sagrados dos povos primitivos, até
sua presença no Egito, China, Índia, Grécia e Roma.
Mas o que seria de essencial que há neste arquétipo? A arte do palhaço contém em
suas características intrínsecas, potência de comunicação humana com capacidade de
denunciar o erro, os sofrimentos, a opressão, o orgulho. Em outras palavras, reduz
cenicamente, através da ludicidade, as grandes estapafúrdias humanas, tornando-as cômicas,
risíveis. Através do riso, o palhaço propõe reflexões facilmente evitadas no cotidiano pelas
pessoas. O riso catártico permite ao palhaço ir mais longe, um pouco mais a fundo, sem, no
entanto machucar as feridas que cicatrizaram por fora e que se mantiveram vivas por dentro.
Neste sentido, o papel principal desta primorosa arte é provocar. Qual sentido teria a
arte se não a de provocar? Mas para o palhaço provocar através do riso e da empatia significa
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conseguir permissão para ir mais a fundo. Como se relaciona um palhaço no cotidiano? De
que maneira esta arte transforma aqueles que vivem profissionalmente a arte do palhaço?
A arte nos leva a sonhar, e com dizia nosso célebre poeta baiano Raul Seixas “sonho
que se sonha só, é só um sonho, e sonho que se sonha junto é realidade”. Se for através do
sonho que podemos mobilizar nossas vontades para além das crueldades, é através do medo
que se imobiliza, e se estrutura uma série de sistemas de dominação do comportamento.
Larrosa (1999) afirma que na pedagogia se ri pouco, como se o riso estivesse proibido ou
ignorado no campo pedagógico, consequência de uma pratica demasiada de moralizar típica
da pedagogia. O autor classifica o pedagogo um moralista otimista, o que impede se
estabelecer uma distância irônica sobre si mesmo. Assim alerta que a função do riso é mostrar
a realidade a partir de outro ponto de vista:
Essa seria a função de desmascaramento do convencionalismo existente em
todas as relações humanas. O riso isola esse convencionalismo, desenha-o
com apenas um traço e o coloca a distância. O riso questiona os hábitos e os
lugares comuns da linguagem. E, no limite, o riso transporta a suspeita de
que toda linguagem direta é falsa, de que toda vestimenta, inclusive toda a
pele, é máscara (LARROSA,1999, p. 178).

A arte do palhaço é a arte do erro. O palhaço é o arquétipo daquele que erra, aquele
que não se adéqua e que ri da sua não adequação. O palhaço denuncia uma realidade humana
muito comum. Cada ser humano é um indivíduo singular, mas o processo de escolarização da
sociedade quer formar exércitos de trabalhadores, disponíveis, obedientes ao sistema, mas
desobedientes a suas próprias causas, a suas próprias vocações.
O palhaço é o personagem que dilata as características humanas, comuns, inadequadas
à massificação da sociedade industrial e, através do riso, pede licença à sociedade para tentar
se adequar, mas nunca consegue. As pessoas não podem condená-lo pelo ato de rebeldia,
porque o palhaço realmente tenta se adequar, mas nunca consegue. No meio do caminho um
tropeço, ou as calças caem e ele fica nu, ou ele bate a cabeça num poste. Dessa maneira nos
leva a refletir sobre uma característica que é abafada e reprimida, uma característica
plenamente humana.
A escolarização de nossos dias impõe as relações de poder. A ameaça constante, a
punição, a perda do prestígio social são alguns dos mecanismos por quais se implanta uma
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sociedade do medo e uma violência habitual. Assim, somos dominados por uma cultura de
relações humanas que culminam na formação de couraças, fazendo o coração bater mais forte
somente por questões como a competitividade e o sucesso a qualquer custo.
O palhaço é aquele que assume o lugar do perdedor para que os outros possam rir do
5

seu ridículo . Sem contestar o egoísmo humano que dá risada das derrotas alheias, o palhaço
se entrega generosamente como o perdedor feliz. Na realidade o palhaço é aquele que se
coloca no lugar de quem perde o poder, mas assim que o faz ele encontra sua própria potência
de ser feliz, aquela tão presente na inocência das crianças. O caminho para achar um palhaço
pessoal é um caminho de desescolarização, de achar a coragem, de romper as couraças de
desinvestir na competitividade e investir na generosidade cooperativa. O palhaço assume o
lugar do perdedor feliz e quando faz isso ele simplesmente tira o tapete da equação perdedorvencedor. Quando há um perdedor feliz simplesmente não há um vencedor.
Entende-se dessa maneira que através do rir de si mesmo e de suas próprias mazelas
chega-se a um brincar, um brincar sério e sincero. Assim, os palhaços educadores podem
atingir uma profundidade de comunicação com seus pares. A verdadeira educação surge
quando há uma plena comunicação entre seres humanos e isso só pode ser alcançado se os
adultos aproveitarem a existência das suas próprias crianças interiores como algo sagrado,
capaz de transformar o cotidiano e levar as pessoas a estados de espírito elevados, através da
inocência. Os adultos que se rendem à inocência das crianças em si têm a oportunidade de
vivenciar relação de amor e companheirismo que ultrapassam os papéis pré-estabelecidos na
sociedade.
A arte do palhaço tem muito a contribuir para a relação entre educadores e educandos
nesse sentido. Aqueles que ingressam numa pesquisa desta arte compreendem o quanto a
brincadeira é coisa séria, e como através do lúdico podemos chegar a infinitas possibilidades
de comunicação humana. Através do brincar, do prazer de estar presente, e de uma das

5

Há uma dupla cômica, o Branco e o Augusto, que estabeleceu uma polaridade dicotômica histórica em que o
Branco não assume o lugar do perdedor feliz. Esse é o papel do Augusto. O Branco é quem ri das derrotas do
Augusto. Porém, dentro da minha linha de pesquisa na arte do palhaço, defendo que dentro de todo Branco há
um Augusto. A dramaturgia do palhaço nos revela essa condição humana de perdedores. Perdemos entes
queridos, amores, saúde, juventude e no final da corrida dentro do tempo, a própria vida. Essa é a dramaturgia
do palhaço.
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finalidades, o riso, o ser humano atinge um estado de relaxamento tão necessário para a
consecução do aprendizado.
Kasper (2004) considera que há uma potência política dos modos de atuação artística
do palhaço, presentes na reconstrução da relação entre o sujeito, suas subjetividades e o
público, no processo de construção do palhaço pelo ator. Segundo a autora há uma vitalidade
de suas invenções e um poder de comunicação social e exposição das subjetividades que
contribuem para uma mobilização das vontades, por não existir um palhaço sem público. A
construção metodológica deste personagem exige essa relação presencial com o meio e a
subjetividade singular de cada indivíduo.
Baseando-se em Deleuze e Espinosa, a autora aborda a potência política do palhaço,
diretamente ligada à capacidade de aumentar nossa potência de ser afetado e agir escapando
da reatividade típica das relações institucionais, do controle de um partido, ou grupo político
articulado nos antigos moldes. O trabalho da autora demonstra que a produção de um palhaço
passa pela criação de uma corporeidade em abertura para o que acontece, o imprevisto, o
ambiente, o acaso e o público. Assim, ela aborda o quanto o palhaço trabalha com
exterioridade, sem interpretar ou interiorizar ou elaborar o drama interiormente, o que
diferencia do teatro psicodrama, por exemplo. O palhaço segundo a autora trabalha sua
subjetivação expondo-a ao público para que esse acompanhe. Assim conquista o publico que é
constantemente convidado a jogar com o palhaço a partir das suas reações físicas ao material
que vem de fora, do próprio público.
Os palhaços são então considerados por Kasper (2004) como criadores de novas
possibilidades de vida e modos de existência exercendo um papel de atuação na micropolítica
cotidiana que denuncia o pequeno fascista que habita em cada um de nós mostrando o jogo da
sociedade que envolve disputas do poder, pequenas trapaças e vaidades:
O palhaço nos possibilita experimentar outras lógicas em ação. O encontro
com um palhaço tem essa potência transformadora porque abre esses
mundos diversos, nos quais as lógicas não são as do pensamento para o
mercado, as da opinião, as do razoável, do politicamente correto. Não diria
que ele inverte a lógica, mas que cria outras, outros mundos. É mais do que o
mesmo mundo de cabeça para baixo. Tudo é muito chacoalhado, revirado,
aberto, explodido, potencializado, conectado com potências as mais diversas
(KASPER, 2004, p. 45).

Assim essa arte de estabelecer uma conexão com o público e denunciar as velhas
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formas de se relacionar é abordada também por Reis (2010) quando afirma que na palhaçaria
o espectador é vinculado ao fenômeno do riso tanto quanto o palhaço. A arte do palhaço
precisa ir ao encontro dos padrões de conduta do espectador que se torna integrante de um
todo interdependente que representa a performance e existência do palhaço naquele momento.
O autor explica que a comicidade do palhaço apresenta sua lógica de ligação com o
mundo, mas com uma versão tão grotesca, caricata, estranha e contrastante que choca os
modos e lógicas sociais e cotidianas dos espectadores. Ao invés de ofender, a arte do palhaço
consiste então em manipular essas transgressões para que no final essa perturbação causada
no público resulte numa liberação pelo riso.
Essa liberação pelo riso é a chave da transgressão possível por um palhaço dos limites
de uma educação escolarizada. O que se libera é a possibilidade de errarmos, de sermos
imperfeitos e podermos sempre recomeçarmos sem sermos punidos. O Palhaço leva as
pessoas a rir dos erros numa sociedade onde os erros são culturalmente punidos. Vou de
encontro a Maturana (1998) quando defende uma educação em que os erros sejam
considerados como oportunidades legítimas de mudança e a auto aceitação e autorrespeito
sejam a forma de aprender a aceitação e respeito aos outros. Para o autor a falta de aceitação e
respeito inicia em algo muito comum na educação conservadora que é a classificação
estabilizada do ser na relação com o outro, seja com elogios ou calúnias à sua personalidade.
Ele corrobora com a ideia de que somos num devir, por isso o respeito pelo ser não pode ser
condicionado pelo fazer. Se assim acontece se cultiva a não aceitação do outro como legítimo
outro na convivência e consequentemente a falta de auto aceitação leva à desligitimação de si
e à destruição do fenômeno social.
A partir da busca incessante daquilo que é risível em nossas próprias máscaras sociais
construídas, a técnica da palhaçaria envolve o domínio de jeitos e trejeitos automatizados no
corpo e, através de um estudo aprofundado, a transmutação desses jeitos. Torná-los cênicos
geram autoconhecimento por duas vias. Os processos de alimentar os domínios de ação na
6

espontaneidade e permitir o surgimento e estudo da repetição das gags corporais pela autoobservação. Por outro lado como o amadurecimento dos processos espontâneos da
6

“Gags” é um termo utilizado no meio profissional da palhaçaria que indica as piadas que funcionaram e que
por isso mantêm-se repetindo durante os espetáculos e também no mesmo espetáculo.
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corporeidade consubstanciam rotinas de conexão humana aberta, a partir de um repertório de
piadas corporais que funcionam para efetivar a conexão entre o palhaço e seu público. A
conexão plena é o objetivo máximo do palhaço, como muito bem abordado em Reis (2010). O
seu olhar presente buscará um estado emocional almejado pelas pessoas em geral. Por isso
chama tanta atenção. Sua presença irradia uma felicidade desejada por todos. O palhaço
quando atinge esse estado de felicidade, beira o estado psicológico do louco, pois afinal é
necessário uma desconexão com certos parâmetros sociais e uma conexão consigo mesmo. Aí
está a diferença entre o louco e o palhaço.
Admitindo não ser minha área de estudo, posso arriscar que o louco tem sua conexão
humana fragmentada e essa fragmentação leva uma conexão com uma lógica própria, como
que perseguindo uma charada que não consegue decifrar. O Palhaço conecta-se também a
uma lógica própria, porém a partir de outro referencial. O palhaço é o resultado da
desconexão com o outro para dar espaço à reconexão consigo mesmo, para desse ponto de
partida se reconectar com o outro. Isso que aparenta um estado de loucura revela um estado de
lucidez, estudo de si e de suas relações. Como que apresentando uma charada ao público que
já foi decifrada antes.
Na educação, essa conexão aberta, revela possibilidades indescritíveis a partir de
referenciais racionais. A educação escolarizada reduz o processo educacional à aquisição de
conhecimento cerebral. As afetividades, as vivências são como que desprezadas. Com a arte
do palhaço as relações são construídas a partir de conexões emotivas. As máscaras faciais são
fluidas e remetem a uma fluidez nas sociabilidades. Como exemplo podemos ver o bêbê
recém-nascido. Ele não emite máscaras sociais. Ainda está em formação. Os adultos até se
divertem decifrando que tipo de expressões correspondem ao quê, e como o bêbê ainda está
em exercício de sua musculatura facial ele vai experimentando todo tipo de máscaras, de
expressões.
Com a escolarização aprendemos a criar máscaras, mesmo que não correspondentes ao
nosso sentimento para atender às hierarquias repressoras. A criança cresce em paradoxos entre
as máscaras construídas e os sentimentos reais. Durante o momento em que a criança e
adolescente deveria estar em processo de desenvolvimento e apropriação do próprio corpo,
dos próprios sentimentos, exercitando isso nas relações sociais, isso fica extremamente
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atrofiado, pois o exercício do agir está imbricado diretamente ao pensar, mas não ao próprio
pensar. A ação corresponde a regras que já foram pensadas antes e não há nenhuma
possibilidade de agir em cima dessas regras modificando-as. Assim as emoções são deixadas
de lado. Na escola o exercício de emocionar-se é deixado de lado.
O que há de prejudicial nisso? Com o tempo, já depois de crescidos sentimos
dificuldades de criar coesão social e manter relacionamentos sociais saudáveis, livres de
determinadas relações de poder. Muitos conflitos são por conta das questões emocionais
atrofiadas, ou seja, produzimos máscaras sócio comportamentais com as quais passamos a
viver e não aprendemos a desconstruí-las e a produzir outras em tempo real. Aprendemos a
conviver através de máscaras rígidas e isso se torna um ritual social, não é uma questão
apenas individual. Sentimos e efetivamente não expressamos o que sentimos e assim nem
temos parâmetros para saber o que verdadeiramente sentimos. A falta de coesão social começa
dentro de nós.
Com a arte do palhaço voltamos a exercitar a sinceridade, a coerência entre o que
sentimos e o que expressamos. Faz parte da arte do palhaço que o público sinta a potência do
que sentimos na expressão. A potência de comunicação e transmissão que o palhaço exerce
com o público está justamente na potência comunicativa entre o sentir e o agir. Com a
escolarização passamos a identificar que somos racionais, o que esconde a nossa condição de
seres emocionais. Nosso agir perde a força do sentimento diferente das situações que agimos
sem pensar. Educar é agir no sentimento. Mesmo as máscaras desconectadas são compostas
das emoções.
A formação do palhaço-educador então se efetiva na relação com o público e no
exercício consciente de potencialização desse poder de afetar e ser afetado, de se comunicar e
refletir as emoções a fim de contribuir com a coesão social local, a aceitação mútua e a prática
da solidariedade. Através da arte do palhaço se tecem certos aspectos culturais e se
potencializa o poder educativo do artista que se entende enquanto educador de rua. Este
conceito é dado por Milan (2007) para denominar uma estratégia de educação que sai dos
espaços e tempos formais artificiais para tornar-se presente no cotidiano das pessoas dentro de
uma perspectiva de educação social em que a própria comunidade pode tornar educadora e
agente pedagógico no processo de construção da comunidade.

65

Considera-se para tanto o trabalho em rede, o trabalho da promoção cultural,
valorização do associativismos e do voluntariado, a formação pedagógica dos pais, dos
educadores e dos educadores em potencial. Segundo o autor todos aqueles que operam no
território (donos de bar, polícia, bombeiros, cabeleireiros, barraqueiros, etc.) podem se tornar
um importante recurso pra uma pedagogia comunitária dado seu trato cotidiano de relações
sociais locais. As potencialidades aumentam diante dos chamados líderes de opinião como
sacerdotes, pastores, médicos, gestores de associações.
Como seria esse agente mediador que se utiliza da arte do palhaço para apoiar os
projetos político pedagógicos das práticas de educação social, visando à transgressão dos
valores e regras hegemonicamente estabelecidas pela cultura da escolarização e propondo
uma interligação com as identidades e o território? Que tipo de formação seria necessária para
que surja o palhaço-educador?
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2. TRAJETÓRIAS DE UM PALHAÇO-EDUCADOR
Ingressei por exame vestibular na Universidade do Estado da Bahia em 1998. No
segundo semestre do mesmo ano tive a oportunidade de me inscrever em oficinas de inciação
teatral, técnica vocal e corporal, oferecida pelo Grupo de Arte da Pró-reitoria de Extensão da
Universidade do Estado da Bahia, ministrada pelo diretor teatral João Lima. Esta experiência
se encaminhou para a formação do grupo de teatro da UNEB, na época batizado de Ato-A e
montagem de dois espetáculos: Praçalhada:o circo da vida e Tribunal dos divórcios.
Praçalhada:o circo da vida foi montado em 1998 criado a partir de improvisações,
jogos e exercícios teatrais exercitando a construção de personagem, composição de cena e
expressão vocal. Espetáculo composto por cenas curtas, bem-humoradas e pontuadas por
cantigas populares.

Tribunal dos divórcios foi montado em 1999, utilizando a obra do

espanhol Miguel de Cervantes, é resultado do processo de estudos, leitura e interpretação de
textos da dramaturgia convencional.
Depois disso abandonei o grupo de teatro. Envolvi-me com movimento estudantil.
Assumi responsabilidades no Diretório Central do Estudante e no Centro Acadêmico de
Urbanismo. Meu contato com a arte ficou restrita a momentos informais, com os amigos, nos
encontros de estudantes, em rodas de música. Voltei a me encontrar com artes cênicas
somente em 2005, quando fui aluno do Curso de Iniciação à Pesquisa na Técnica do Clown,
oferecido por Alexandre Luís Casali. Aquilo mudou minha vida, como veremos mais adiante.

2.1 TRANSITANDO ENTRE O BACHARELADO EM URBANISMO E AS PRÁTICAS
EM EDUCAÇÃO
Antes de passar pelo ritual do vestibular eu sofria, como todo jovem da minha faixa
etária que estava concluindo o Ensino Médio, uma determinada pressão social e psíquica por
conta das escolhas para o vestibular. Não sabia sobre o que fazer e não conhecia de maneira
tão madura os cursos universitários a ponto de fazer uma escolha para toda a minha vida.
Lembro-me que a escolha do curso de Bacharelado em Urbanismo baseou-se num sonho,
imaturo na época, porém ainda vivo, de construir uma cidade utópica com justiça social e
qualidade ambiental (ANEXO I). Isso era tão forte que nos primeiros dias de aulas, nas
ritualísticas auto-apresentações propostas pelos professores eu repeti a exposição desse sonho
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em todas as disciplinas a ponto de meus colegas apelidarem a minha cidade de “Igorlândia”.
Não sabia ao certo do que se tratava o curso, mas a julgar pelo seu nome entendia que
era aquilo que eu queria. Não me interessava também estudar algo que estivesse nas ciências
exatas, e uma prova disso que é que na UFBA prestei vestibular para o curso de comunicação
ao invés de tentar para Arquitetura e Urbanismo contrariando certa lógica, e lembro muito
bem que o curso de Urbanismo da UNEB estava ainda alocado no Departamento de Ciências
Humanas na época.
Após ingressar na universidade fui me apaixonando pela vida acadêmica, pelas aulas,
pelas leituras teóricas e no ano 2000, em meu primeiro estágio, tive a oportunidade de passar
uma semana num trabalho intenso de capacitação do Fórum de Desenvolvimento Local
Integrado e Sustentável do município dede Banzaê - Ba / Programa Faz Cidadão. Foi muito
interessante porque foi nesta primeira experiência que descobri prática e teoricamente a
aplicação do termo “Desenvolvimento Sustentável”.
Neste período tive acesso a discussões enriquecedoras com uma equipe de trabalho
multidisciplinar, onde acompanhei e relatei todas as reuniões. A interação com a comunidade
de Banzaê me conduziu a descobertas sobre potencialidades e dificuldades das relações
humanas dentro de uma estrutura participativa, o que me levou mais tarde a me interessar pela
educação. Essa experiência foi reforçada pelo fato de eu estar envolvido na época com a
oficina de teatro oferecida pelo Grupo de Artes da Pró-reitoria de extensão e a formação do
grupo de Teatro da UNEB. O teatro me ensinou muito sobre as relações humanas
interpessoais.
Nos anos de 2002 e 2004 estagiei na Superintendência de Parques e Jardins (SPJ) e na
Secretaria Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), respectivamente. Estive em contato
com diferentes maneiras do exercício profissional do urbanista, seja no gerenciamento de
projetos dos sistemas de áreas verdes, seja no planejamento e gestão de transportes da cidade
de Salvador. Conheci o trabalho de planejamento de profissionais técnicos muito bem
qualificados, com seus projetos interessantes que apresentavam forte potencial de mudanças
na melhoria da qualidade de vida da cidade.
Porém foi nesses momentos em que vi a Prefeitura Municipal de Salvador por dentro é
que criei determinada desilusão na atuação do profissional de urbanismo e suas possibilidades
de ação na sociedade, quando observei que ótimos projetos técnicos eram engavetados por
falta de interesse político. Nesse mesmo período tive a oportunidade de acompanhar as
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atividades corriqueiras de preparação de aula, de como funciona avaliação de um professor
universitário quando fui monitor da disciplina Sociologia Urbana do Curso Bacharelado em
Urbanismo. Neste momento tive um contato mais aprofundado com a prática da educação e
passei a me interessar mais ainda pelo tema.
No final do ano de 2004 pude entrar em contato com um projeto de pesquisa que de
certa maneira revolucionou o meu caminho dentro da academia e do curso de Urbanismo. Fui
bolsista de iniciação científica pelo Programa de Iniciação Científica da UNEB no Projeto de
Pesquisa “Educação e Território: Estratégias de Desenvolvimento local a partir da escola” de
autoria do Professor Doutor Eduardo José Fernandes Nunes.
O projeto que envolvia a interdisciplinaridade entre o urbanismo e a educação numa
metodologia de investigação e análise da situação das escolas em bairros periféricos da cidade
de Salvador (Mata Escura e Engomadeira). Tive a oportunidade de entrar em contato com
aportes teóricos da educação e do desenvolvimento local sustentável e de ser colega de
pesquisa de dois alunos do curso de pedagogia da UNEB. Meu plano de trabalho incluia o
georeferenciamento das escolas nos dois bairros, enquanto cada um de meus colegas de
pesquisa se aprofundava na análise da situação educacional de um dos bairros.
Digo que este projeto revolucionou a minha vida acadêmica porque guardava
determinada originalidade não encontrada em nenhum dos estudos até então realizados no
curso de Urbanismo da UNEB e, ao mesmo tempo, era justamente aquilo que eu procurava e
que julgava faltar no curso em que eu estudava. Cheguei a ganhar o prêmio de melhor
trabalho de iniciação científica em Ciências Sociais Aplicadas, na IX Jornada de Iniciação
Científica da UNEB.
Essas minhas andanças com o projeto de Iniciação Científica se integraram como uma
luva na mão com relações que fui estabelecendo no território do entorno da UNEB. Ingressei
em 1998 na UNEB e, como dito anteriormente, me apaixonei pela vida acadêmica e pelo
curso, porém algumas inquietações me moveram inicialmente a me envolver com o
movimento estudantil. Assumi no ano de 2000 a função de Secretário de Assistência
Estudantil do Centro Acadêmico de Urbanismo (CADU) e na eleição posterior fui eleito
Coordenador Geral do CADU. Em 2001 assumi o cargo de 2° Secretário de Finanças do
Diretório Central do Estudantes da UNEB.
Em 2002 outras inquietações me levaram a abandonar as instituições do movimento
estudantil para participar de um movimento estudantil autônomo que se formava no intuito de
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se fazer um Movimento Estudantil Comunitário. Formei juntamente com outros colegas um
coletivo chamado AULA (Amigos Unidos pela Liberdade da Autogestão). Era um grupo de
estudantes multidisciplinar que visava gerar desenvolvimento local, desde então passei a
conhecer o bairro de Engomadeira o que culminou num envolvimento com a Associação
Cultural Comunitária Engenho dos Negros onde passei a exercer práticas pedagógicas
direcionadas para a promoção social de jovens excluídos como desenvolvimento de hortas
comunitárias e oficinas de reutilização de materiais recicláveis, um trabalho voluntário.
Assim, após o envolvimento com o Projeto de Pesquisa da Iniciação Científica pude
conhecer também o Conselho de Moradores do Bairro de Engomadeira. Naquele período
minha relação com a educação estava ideológica e praticamente arraigada em minhas práticas
cotidianas. Após ter tido a experiência de dar aula em alguns cursinhos comunitários como o
Projeto do Bloco Afro Okanbi, no Colégio Estadual Cidade de Curitiba do bairro Engenho
Velho de Brotas e também num projeto de cursinho comunitário em Pau da Lima, me sentia
apto a montar um curso pré-vestibular em Engomadeira.
Do ano de 2004 ao ano de 2006 participei da implantação e coordenação pedagógica
de um Curso Pré-vestibular Comunitário Quilombo Cabula, no Conselho de Moradores do
Bairro de Engomadeira. Dava aulas de geografia e fazia os planejamentos pedagógicos junto a
equipe de colegas de outras universidades (UFBA, UCSAL) além de outros estudantes da
UNEB que se juntaram ao projeto. Poderia com isso dizer que a busca de construção de
metodologias participativas estava na ordem das minhas atuações sociais.
Dentro dos cursinhos pré-vestibulares sempre procurei fazer aulas mais participadas e
bem humoradas tentando uma construção de conhecimento a partir da realidade cotidiana dos
estudantes. Experiência mais especial neste sentido foi no Quilombo Cabula. Como fui cocriador e gestor, tive liberdade de experimentação de metodologias. As diversas atividades
interdisciplinares extra-aula levaram os alunos a formarem um Movimento Sócio-cultural que
gerou o 1º e 2º Encontro Cultural do bairro de Engomadeira e adjacências.
As metodologias utilizadas tiveram como pressupostos teóricos as ideias de Paulo
Freire (2005), Moacir Gadotti (1993, 2004), Francisco Ferrer (1960) que propõem como
princípios básicos uma educação transformadora, ecológica e libertária. A Educação
ambiental transformadora esteve acompanhada de princípios em que se procurou um
fortalecimento da democracia e cidadania na consecução de um processo participativo com
referências culturais. Alguns princípios como as tecnologias sociais, cooperativismo e
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economia solidária guiaram esses processos. A pesquisa-ação sempre foi meu estilo
metodológico de trabalho, por compreender a indissociabilidade entre o conhecimento prático
e o teórico.
Coincidiu com o período do cursinho Quilombo Cabula a implantação, a partir de
2004, do Laboratório de Desenvolvimento de Tecnologias Sociais (LTECS), uma cooperação
acadêmica entre o Mestrado de Análise Regional da UNIFACS e o Programa de PósGraduação em Educação e Contemporaneidade da UNEB. Esse projeto foi aprovado pela
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB) que financiou dois projetos
em um: a implantação de um Laboratório avançado no bairro de Mata Escura e a implantação
da Agenda 21 nos bairros do entorno da Represa do Prata (Mata Escura e Barreiras) em 2005
e 2006, que tinha como principal objetivo a formação de um Conselho Gestor de Formação do
Parque Socioambiental da Represa do Prata.
Participei da implementação da Agenda 21 em Mata Escura, porém o que mais marcou
foi a implantação e coordenação da Agenda 21 na Estrada das Barreiras, assunto sobre o qual
apresentei em 2007 meu trabalho final de graduação, uma monografia cujo tema foi: “Agenda
21 em Estrada das Barreiras: uma estratégia de desenvolvimento local e participação social
em Salvador- BA”.
Fui gestor do LTECS e participei de todo o processo de implantação da Agenda 21,
observando e atuando enquanto urbanista e educador social em todo o processo pedagógico de
criação de uma gestão participativa e do desenvolvimento local sustentável. Dentro desse
período, em 2006, participei da equipe de implantação do Plano Diretor Participativo (PDP)
de 3 municípios baianos (Seabra, Santa Maria da Vitória e Correntina). Foi muito singular a
experiência, pois com uma visão crítica muito mais aguçada observei no processo de
implantação dos PDPs a carência por uma metodologia de educação para participação e para o
desenvolvimento local sustentável.
Após acompanhar algumas escolas dos bairros em que fiz contatos nas pesquisas em
Mata Escura, Engomadeira e Barreiras, e de ter assumido as aulas de ciências do ensino
fundamental e médio por 2 semanas como professor substituto pelo Programa de Substituição
Temporária na Escola Estadual Edson de Souza Carneiro, bairro de São Caetano, pude
compreender um pouco da crise por que passa a escola na contemporaneidade, o que
intensificou meu interesse por práticas educacionais alternativas, formais ou não-formais,
relacionadas a buscas locais pelo desenvolvimento sustentável.
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Esse tema, assim como a educação para a participação, que me acompanharam por
quase toda a minha vida acadêmica, unida à experiência marcante de implantação da Agenda
21 para consolidações de um conselho Gestor de um Parque socioambiental, me sensibilizou a
direcionar olhares mais aprofundados para uma área muito esquecida e ao mesmo tempo
muito importante para a cidade de Salvador: O Parque Metropolitano de Pirajá.
Num área localizada no fim de linha do bairro de Valéria, ao norte do Parque São
Bartolomeu (como é mais popularmente conhecido o Parque Metropolitano de Pirajá),
participei do projeto de criação de uma escola e biblioteca, uma proposta de educação do
Instituto Socioambiental de Valéria (ISVA) para a sustentabilidade que pretendia implantar
um centro de estudos em educação ambiental e agroecologia urbana e uma biblioteca
comunitária, com objetivo de desenvolver ações educativas com crianças, jovens e adultos da
periferia de Salvador e atividades produtivas com base na economia solidária.
7
Fui colaborador, sócio-fundador e pró-aluno do ISVA, de 2005 a 2010, quando e
participei de uma experiência peculiar da construção da Biblioteca Comunitária Professor
José Oiticica e da vivência cotidiana de uma Escola sem moldes, sem hierarquias, cujas salas
de aula eram ao ar livre, embaixo das árvores. Foram muitos diálogos intergeracionais cuja
inspiração mais ancestral foi um surpreendente mestre da cultura popular, Antonio Fernandes
Mendes, uma personalidade histórica do clã genealógico de Antonio Vicente Mendes Maciel
(Antônio Conselheiro) que em 1971 ocupou uma área de um campo de futebol nas imediações
do Parque São Bartolomeu e transformou em uma floresta intencional, com muitas árvores,
adubos e plantas medicinais, onde passou a funcionar a sede do ISVA.
Seu Antonio Bakunin, como era conhecido promovia naquele quintal especializado
cursos de horta, pomar e jardim, permacultura, educação ambiental, práticas alternativas de
medicina e projetos de alfabetização ecológica e produção de mudas. Ele tinha uma relação
especial com a natureza e utilizava dos recursos naturais do Parque São Bartolomeu, onde me
levou muitas vezes para seu auxílio e meu aprendizado.
Autodidata e estudioso de fitoterapia e terapias alternativas, foi um dos principais
mobilizadores de diversos encontros sobre educação ambiental na luta pela preservação do
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Esse termo foi cunhado na época do ISVA devido à sua inclinação libertária cuja definição e separação
entre aluno e professor não se enquadrava nas práticas estabelecidas. Vivíviamos práticas educativas
horizontalizadas onde todos eram aprendizes e professores.
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Parque São Bartolomeu que ocorreram em escolas públicas, comunitárias, particulares e
universidades. Realizou vários trabalhos nessa área com referências na própria experiência do
método Paulo Freire quando empreendeu práticas educativas dos trabalhadores rurais do
Ceará na década de 1960.
Foram muitas referências e provocações que me despertaram para conhecer aquela
área do subúrbio até então desconhecida. Muitas vivências com a natureza, com as ervas
medicinais, com a terra, com a ecologia, mas também com as pessoas, crianças, jovens e
adultos em uma situação de vulnerabilidade social que nunca tinha visto pior em todas as
vivências em bairros periféricos por que passei até aquele momento.
Assim, tão próximo daquela realidade do Parque São Bartolomeu, ingressei em 2009
no Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade com um projeto de
pesquisa que gerou dissertação de título: “Educação, Território e Desenvolvimento Local
Sustentável: Práticas socioeducativas no Parque Metropolitano de Pirajá”. Neste projeto pude
ter contato com diversas organizações locais do subúrbio, em uma área que até então não
conhecia tanto como os bairros de Plataforma, São João do Cabrito, Ilha Amarela e Pirajá.

2.2 DA CIA PÉ NA TERRA AO PÉ DE CIRCO NO PARQUE: QUANDO O URBANISTA
E EDUCADOR TORNA-SE UM PALHAÇO
Descobri a arte do palhaço no ano de 2005 através do Curso de Iniciação à Pesquisa
na Técnica do Clown, oferecido por Alexandre Luís Casali, na Escola de Teatro da Sitorne. A
base pedagógica desse curso é a vivência de si enquanto um ser único no mundo, em busca de
um palhaço pessoal, com características próprias. As fragilidades humanas são verdades
encaradas e expostas ao público e utilizadas como força cênica, de acordo com os princípios
criados por Jacques Lecoq, que segundo Reis (2010) adota uma técnica desvinculada da
palhaçaria clássica cuja pedagogia para descoberta do palhaço pessoal é a via negativa do
enfrentamento do ego como dispositivo que influenciou a prática artística de grupos teatrais
do mundo desde a década de 1960. Reis cita inclusive como seguidores dessa linha dois
8
palhaços brasileiros contemporâneos, Carlos Simione e Ricardo Pucetti
influenciaram Casali na concepção do estado do clown (palhaço):
8

Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais da UNICAMP.

do Lume

que
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O estado do clown seria o despir-se de seus próprios
estereótipos na maneira como o ator age e reage às coisas
que acontecem a ele, buscando uma vulnerabilidade que
revela a pessoa do ator livre de suas armaduras. É a
redescoberta do prazer de fazer coisas, do prazer de
brincar, do prazer de se permitir, do prazer de
simplesmente ser. É um estado de afetividade, no sentido
de ser “afetado”, tocado, vulnerável ao momento e às
diferentes situações.[...] O estado do clown é levar ao
extremo a importância da relação, a relação consigo
mesmo, o saber ouvir-se, e a relação com o “fora”, o
elemento externo, o parceiro, os objetos de cena, as
pessoas do público (PUCCETTI,2006, p.138).

9
Desde então comecei uma pesquisa com o estado do palhaço ao que descobri o
palhaço Caxambó, a dilatação das minhas características individuais apresentadas ao público,
ou seja com uma lógica e criação de personagem peculiar. Diferente de outra arte cênica como
a do teatro, a arte do palhaço é uma pesquisa de uma vida. Na carreira teatral o ator aumenta
seu currículo e sua experiência interpretando os mais diversos e diferentes tipos de
personagens. Na experiência profissional do palhaço, procura-se não interpretar personagens,
mas buscar trazer ao público elementos do próprio artista para um único personagem
construído ao longo da vida. Sobre isso Reis (2013, p.303) analisa como importância especial
a relação da personalidade do artista com sua carreira de maneira que “o comportamento
cênico do palhaço resulta de reações emprestadas da sua própria personalidade”.
O autor discute as consequências dramatúrgicas dessa relação, mas nesse momento
quero propor uma discussão ao lado inverso. Desde que descobri a arte do palhaço venho
pesquisando minha personalidade como forma de criação cênica e isso tem influenciado todos
os aspectos profissionais de minha vida, principalmente na construção da concepção da forma
de ver e praticar as relações sociais. Nas nuances cotidianas, nas relações educativas, a arte do
palhaço vem dando um toque às vezes tênue, mas transformador, o que tem impulsionado o
surgimento dessa reflexão para um olhar especial sobre o palhaço e a educação.
O poder de encantamento produzido por esta arte tem sido tão significativo que há um
tempo tem atravessado minhas atividades deixando alguma contribuição para a consecução de
9

O que chamo aqui de estado do palhaço, é o mesmo que o LUME nomeia na citação anterior de
estado do clown. Opto por utilizar o termo em português.
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projetos e principalmente para minha experiência de vida sobre que venho estudar
sistematicamente para sintetizar no termo palhaço-educador. Não poderia deixar de citar
exemplos significativos que mais me marcaram durante os projetos nos quais participei.
As aulas nos cursos pré-vestibulares viram-se transformadas desde que passei a
experimentar técnicas cênicas do palhaço para auxiliar no processo de aprendizado. Através
da conexão empática e do riso, o processo de ensino se via rendido a um aprendizado mais
consistente. O projeto da Agenda 21 em Estrada das Barreiras, e o Instituto Sociombiental de
Valéria foram atravessados por experimentações mesmo que pontuais com uma relação entre
a arte do palhaço e a educação.
Na Agenda 21 de Estrada das Barreiras, além das atividades previstas relacionadas às
reuniões com a comunidade participei de uma dinâmica com crianças do bairro no Conselho
de Moradores das Barreiras, em que se buscava a visão das crianças sobre o bairro e o meioambiente. Foram separados pequenos grupos e dado temas pra eles desenharem no papel
metro. Todos sentados no chão. Fora falado pra eles que viria um fiscal. Fui ao banheiro e me
vesti de palhaço, aparecendo para eles como o fiscal que veio fiscalizar se eles estavam
cuidando do meio-ambiente. A excitação foi geral e os efeitos foram realmente marcantes.
No ISVA, houve o dia da fundação da Biblioteca José Oiticica em que foram
convocadas pessoas da comunidade do bairro de Valéria. A partir da reunião, houve leituras
em voz alta, contação de histórias e recital de poesia. Naquele dia mais uma vez fiz uma
aparição de Caxambó, improvisando um diálogo com o público em que eu iria ler uma parte
do livro, mas não conseguia ler. Primeiro o público infantil notou que Caxambó estava
tentando ler um livro de cabeça pra baixo, depois de virar o livro Caxambó abordava seu
medo da leitura de forma que passava uma mensagem sobre a leitura muito bem participada
pelo gosto das crianças.
São dois exemplos de experimentações pontuais, mas que disseram muito da
potencialidade do palhaço e foram contribuindo para meu aprendizado sobre a relação da
função muito bem estabelecida dessa arte com a educação. O palhaço estimulava a
participação naquelas pessoas que espontaneamente tornavam-se ativas nas dinâmicas
contradizendo a perspectiva do submisso, calado, com medo de dar sua voz como
contribuição aos movimentos dos quais participavam. Estava lidando com pessoas em
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situação de vulnerabilidade social e que muito claramente sentiam o peso institucional da
sociedade capitalista sobre o próprio desenvolvimento enquanto seres humanos.
Mas a experiência que mais me suscitou as reflexões sobre a importância do papel do
artista e a necessidade de cultura da população, da arte que vai à rua, ocupar o espaço público
reforçando esta sua característica pública começaram no ano de 2008, quando iniciei um
projeto pessoal no Parque Metropolitano de Pituaçú, onde integrei uma Companhia de
Palhaços, a Cia. Pé na Terra e passei a viver profissionalmente exercendo a função de artista
de rua, fazendo apresentações e passando o chapéu no final.
Depois de ter realizado algumas experimentações com o palhaço que havia construído
no curso em 2005, participei do Curso Avançado de pesquisa na técnica do Clown, oferecido
em 2007 por Alexandre Luís Casali, uma continuidade do curso anterior, como um módulo II.
No primeiro módulo aprende-se o “ser” palhaço, de maneira que a partir de pesquisas pessoais
se encontra um modo de fazer que seja relacionado com a personalidade da pessoa. No
segundo aprende-se o “fazer” com esse “ser” encontrado no módulo I. É um curso mais
profissionalizante, onde aprofundei mais as técnicas cênicas de palhaço até que pude ter
acesso ao conhecimento de números clássicos de palhaço.
Nesse mesmo curso iniciei um trabalho de dupla com Carla de Miranda, com quem
fundei a Cia Pé na Terra. Até acharmos o nome e criarmos a substância do nosso grupo,
atuávamos como Didi Siriguela e Caxambó. Nosso material cênico principal utilizado em
nossos laboratórios práticos realizados em diversos tipos de apresentações (congressos,
seminários, aniversários, escolas) e principalmente na rua (praças, parques, ônibus coletivos),
que foi a principal escola da Cia Pé na Terra para o aprimoramento da nossa prática na arte do
palhaço. Foi fazendo arte na rua que fui me formando como artista de rua. Vejo a diferença
entre arte na rua e arte de rua como um ponto de partida importante para essa discussão sobre
a formação do palhaço-educador.
Ao fazer constantemente arte na rua fomos adaptando nossos números clássicos de
palhaço para o ambiente. O tipo de ambiente em que se faz a arte do palhaço modifica todas
as suas soluções estéticas e relacionais, a ponto de se criar um modo específico que podemos
falar da Arte de rua. Em 31 agosto de 2008 a Cia Pé na Terra iniciou um projeto independente
de ocupação artística no Parque Metropolitano de Pituaçú (ANEXO II), onde passou a
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vivenciar o conceito de palhaço de rua que hoje é o principal pilar da companhia. A
concepção da Cia. Pé na Terra iniciou-se nessa época com a ideia de que o artista deve estar
conectado aos problemas socioambientais por que passam o planeta na contemporaneidade.
Atuávamos ainda sem um nome para o grupo até o dia 21 de Setembro de 2008
10

quando realizamos uma apresentação na I Feira de Economia Solidária e Ecologia de Valéria
promovida pelo Instituto Socioambiental de Valéria e a Biblioteca José Oiticica. Naquele dia
como estávamos num sítio ecológico, sentimos a necessidade de fazer nossa apresentação
descalços, com os pés diretamente em contato com a terra e esse ato surgia em consonância
com um sentido próprio daquela apresentação que envolvia questões ecológicas e sociais, não
pelo conteúdo mas pelo contexto. Naquele dia sentimos que a arte não poderia ser
descontextualizada, principalmente a nossa arte do palhaço que trabalha a presença, um olhar
diferenciado para a realidade e as relações humanas. Foi assim que resolvemos batizar nosso
grupo de Cia Pé na Terra.
E pra quê serve a arte? Para quem serve a arte? A arte está a serviço de algo? Esses
questionamentos sempre estiveram presentes entre nós, em cada vez que empreendíamos a
uma ação, ou apoiávamos algum projeto. Já entendíamos que a arte como uma mobilizadora
da humanidade sempre estará a serviço de algo, alguma ideia, contexto, ideologia ou filosofia.
O fato de termos escolhido esse nome, Cia. Pé na Terra é um indicativo de que optamos por
estarmos a favor de princípios que nos levem a uma convivência mais saudável neste nosso
planeta chamado Terra.
Sabia que aquela ação no bairro de Valéria concorria com sérios problemas
socioambientais no entorno, e que apresentando ali estaríamos investindo energia para apoiar
um projeto que trazia um pouco de sonho e utopia para um local muito surrado pela realidade
violenta comum em bairros periféricos de Salvador. A educação já estava nas raízes da arte
que produzíamos. Esta questão está muita clara em texto de minha autoria publicado em 2012
rememorando o surgimento desse nome no blog da Cia Pé na Terra:
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Como artistas que somos algo nos inquieta na humanidade que é uma doença
na convivência, social e ambiental. Se vivemos num planeta cheio de
problemas somos Cia Pé na Terra porque resolvemos voar com a arte sem
tirar os pés do chão. A partir da realidade nossas ações terão significado. A
arte é cura da alma, alento para o espírito e sua presença é fonte para
melhorarmos nossa relação com nós mesmos até antes de levarmos
11

benefícios sociais e ambientais em geral.

Por mais que não tivéssemos maturidade artística o suficiente para adaptar aqueles
números clássicos de palhaço que havíamos aprendido a favor de causas sociais ou
ambientais, a presença de nossas ações e nossa insistência em manter um trabalho no Parque
de Pituaçú são um indicativo de que já haviam princípios de um projeto político-pedagógico
da Cia Pé na Terra.
Nossas ações foram se consolidando como arte em espaços públicos, como uma
função social engajada. Um exemplo foi a participação no dia 27 de novembro 2008 de Didi
Siriguela e Caxambó em uma ação da Aliança de Redução de Danos Fátima Cavalcanti
(ARD-FC), um serviço de Extensão Permanente do Departamento de Medicina da Faculdade
de Medicina da Bahia da UFBA (FAMEB - UFBA), constituído a partir do desmembramento
do corpo técnico e dos projetos executados pelo Programa de Redução de Danos do Centro de
Estudos e Tratamento do Abuso de Drogas (CETAD).
Neste dia os palhaços Didi Siriguela e Caxambó saíram em cortejo com uma equipe de
aproximadamente 10 integrantes da ARD-FC que saíam às ruas tocando tambores,
distribuindo preservativos e conversando sobre saúde com a população, especialmente aqueles
que vivem nas ruas (mesmo que tenham casas) vítimas das diversas violências sociais
(drogas, desigualdade social, prostituição etc.).
O objetivo dessa ação era, partindo da Praça da Sé, chegar até a ladeira da preguiça
para uma atividade socioeducativa no estabelecimento de uma liderança local, um pequeno
bar de paredes sujas. Essa liderança era uma mulher muito respeitada no local por ter sido
uma ex-traficante e também dona de um bordel clandestino. No meio do trajeto o imperativo
era mobilizar a comunidade local envolvida em situação de risco social.

11

Fonte <http://penaterradospalhacos.blogspot.com.br/2012/07/terra-das-artes.html> acesso em 14 de
setembro de 2015.
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A nossa presença enquanto palhaços foi muito marcante tanto para nós quanto para a
população local, especialmente as crianças que vivem em ambientes do Centro Histórico de
uma Salvador onde nem turista, nem soteropolitano podem ter acesso livre de riscos. São
locais com baixíssima salubridade, habitações precárias, viciados em drogas pesadas como o
crack.
As crianças daquela rua olhavam pra nós muito desconfiadas e não tinham reações
comuns visíveis em outras várias experiências de interação que já tive de palhaço com o
público infantil. O olhar de encanto era escamoteado por uma mistura de assombro com
apatia. A quietude delas se reverteu depois que elas se direcionaram para a atividade no
pequeno estabelecimento. Apresentamos o número ping-pong de piolho, e a partir dele
improvisamos mensagens que alertavam sobre higiene e saúde, atendendo ao que nos foi
proposto pela equipe da

ARD-FC. Naquele dia ficou muito claro as possibilidades

educacionais da arte do palhaço para ações com públicos socialmente vulneráveis.
Como ação social já estava muito óbvio, mas como parâmetro de intervenção
ambiental, não era tão assimilável assim. Eu não conseguia enxergar formas ou maneiras de
se fazer educação ambiental. Meu esforço em refletir sobre como gerar conteúdos que
pudessem munir o público para uma observação diferente do meio ambiente sempre me
causavam algum tipo de frustração. Ainda não me sentia seguro o bastante para a partir da
vivência do palhaço sem perder o estado do palhaço, focar em números específicos. Meus
domingos no Parque de Pituaçú eram dias sagrados de passar o chapéu, ainda tínhamos pouca
experiência no assunto, o que nos guiavam para o caminho seguro dos números clássicos.
Aos poucos fui mudando um pouco de concepção, e entendendo que a arte poderia
atingir a consciência ambiental de outras formas, não necessariamente atreladas a um
conteudismo. No ano seguinte à ação da ARD, início do mês de agosto de 2009, fomos
chamados para participar do evento Abaeté: Circo Cultura e Educação Ambiental, uma mostra
de circo, música e poesia no Parque do Abaeté. O evento foi realizado pela Trupeniquim- Cia
de Circo, com apoio da Cooperativa de Circenses da Bahia e da Fundação Cultural do Estado
da Bahia. Assim era a chamada do projeto:
Que tal passar duas horinhas se divertindo e aprendendo num local de
Preservação Ambiental?
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Abra seus olhos, acorde seus ouvidos, prepare seus tico-tecos. O foco deste
projeto é a Educação! Artístisca! Cultural! Musical! Poética! Circense!
Ambiental! Venham aprender a rir, a chorar, a gargalhar, a reutilizar, a vidrar
os olhos, a ouvir, a se emocionar, a pensar, repensar, reciclar, preservar a
Cultura, a Música, a Poesia, o Circo e o Meio Ambiente.
Ah! Tragam as crianças!
ABAETÉ: Circo, Cultura e Educação Ambiental é um Projeto voltado a
levar possibilidades artísticas e culturais a uma área de preservação
ambiental. O Parque do Abaeté, local de belezas tão cantadas em músicas e
poesias de Grandes Baianos será o palco deste glorioso evento. Voltado para
todos os públicos, inúmeras apresentações artístico-culturais servirão de
12

utilidade educativa enquanto divertem. Compareçam!

Participaram desse evento, cerca de 13 grupos artísticos que passaram 3 dias de
espetáculos gratuitos, cujo cenário era a paisagem característica da lagoa e dunas do Abaeté.
Em paralelo às atividades havia uma banca montada onde eram distribuídos materiais de
educação ambiental e educadores mantinham diálogos com interessados ao lado de uma
estrutura de circo, sem lona, para montagem de equipamentos exigidos para técnicas como
tecido acrobático, trapézio, lira e corda.
Depois dessa experiência em que simplesmente me apresentei com os nossos
conhecidos números clássicos de palhaço, me dei conta que simplesmente já havia uma
sensibilização estética proposta pelas dunas e lagoa do Abaeté como cenário. O mesmo já
vinha acontecendo com a lagoa de Pituaçú. Nosso pano de fundo era uma corpo hídrico
cercado de vegetação que de uns tempos pra cá tem se modificado pelo surgimento de
edifícios que violam a beleza da paisagem.
Venho trabalhando desde 2008 com a Cia Pé na Terra no intuito de enraizar a arte do
palhaço no Parque de Pituaçú, fazendo apresentações semanais, gerando cultura de arte de
rua.

Passei a notar, principalmente morando no bairro de Pituaçú, como o público já

conhece o parque como um lugar onde tem apresentações de palhaços. Dentro de 8 anos de
existência da Cia. Pé na Terra, são 7 anos com essa ação que visa fortalecer o espaço público
do Parque de Pituaçú e contribuir para o sentimento de pertencimento das pessoas a um
patrimônio socioambiental importante para a qualidade de vida dos habitantes da cidade de
12

Fonte: <http://bikebook.blogspot.com.br/2009/08/abaete-circo-cultura-e-educacao.html> acesso em
14 de setembro de 2015.
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Salvador. Os palhaços da Cia. Pé na Terra se tornaram uma espécie de patrimonio do território
e o Parque de Pituaçú ficou marcado como uma referência na cidade de Salvador onde as
pessoas poderiam ir e encontrar os palhaços, além das belezas naturais do parque.
Em 30 de agosto de 2009, em comemoração de um ano de ações no parque
mobilizamos cerca de 11 palhaços para comporem conosco um grande espetáculo. Desde
então todo ano neste mês comemoramos o aniversário da Cia Pé na Terra e da ação no parque.
As nossas ações não tem sido somente feitas por nossa companhia. Passamos a atrair outros
artistas, entendendo que a multiplicidade artística no espaço público fortalece sua existência
como um ambiente democrático.
Hoje a Cia Pé na Terra conta com 4 integrantes. Além de mim e Carla de Miranda,
compõem nosso grupo Zédi Santos e Marcos Lopes. Porém algumas pessoas já passaram por
esse projeto que encaramos como uma experiência artística de vida. Foram eles Rosialine
Roedel, Ricardo Borges, Nelson Aguiar e Thiago Enoque Sabiá. Cada um deu sua parcela de
contribuição para manter uma ação constante no parque e mais do que isso para a formação de
um conceito próprio do que seria um palhaço de rua e que mais tarde seria compartilhado
dentro de um Movimento Abre-Rodas, o MAR de palhaços.
O palhaço de rua na minha concepção, que surge como consequência de uma prática
compartilhada entre mim e meus companheiros de Cia Pé na Terra, é o artista palhaço, que
exerce sua arte em um espaço público, interagindo e mobilizando as pessoas através de seu
estado de palhaço para não somente assistirem a um espetáculo, mas no intuito de gerar outra
atmosfera emotiva em determinado território diferente daquela, presente no cotidiano.
Sempre houve uma rotina que incluía convocar as pessoas para se tornar naquele momento
uma plateia em roda, apresentar um espetáculo e passar o chapéu para que as pessoas possam
pagar pelo espetáculo. Esta ação repetida semanalmente durante algum tempo no mesmo
lugar, forma uma espécie de transmutação do significado daquele determinado território na
memória emotiva das pessoas.
Ressalto que passar o chapéu é considerado um ato educativo. Sempre há um discurso
que quanto mais bem construído soa fundamental tanto para mobilizar a vontade das pessoas
de colocarem dinheiro naquele momento, quanto para deixar muito claro que alimentar o
artista de rua é uma ação libertária, independente, um financiamento direto sem risco de
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passar o conteúdo e o discurso do artista por jogos ideológicos de interesse.
Um bom texto proferido por uma artista de rua na hora de passar o chapéu auxilia na
perpetuação da arte de rua e na cultura de contribuição direta no chapéu. Cada vez que as
pessoas gostam de um espetáculo e contribuem livremente no chapéu do artista estão
exercendo um papel de cidadania ao apoiar e fortalecer a ocupação de espaços públicos com
arte. Se pelo discurso um artista de rua sensibiliza as pessoas para isso, há um ganho
educativo que vai além da contribuição material esperada.
A noção de Palhaço-Educador surge na Cia. Pé na Terra a partir de uma preocupação
com a sustentabilidade e perpetuação da palhaçaria de rua. Nossa arte para continuar existindo
e se fortalecendo, precisa de espaços públicos vivos, ativos e bem frequentados. Através da
nossa experiência descobrimos como a ação constante e cotidiana pode gerar modificações no
uso do território com a arte abrindo canais de acesso onde os fazeres artísticos são processos
formativos que contribuem para intensificar o uso do espaço público e disseminar a cultura da
contribuição espontânea no chapéu como um princípio de cidadania.

2.2.1 MAR (Movimento Abre Rodas) de Palhaços: disseminando arte de rua em Salvador
Depois de ocuparmos intensamente o espaço do Parque de Pituaçú em 2008 e 2009
sentimos a necessidade de abrir esse espaço para compartilhar com outros artistas, palhaços
amigos nossos. Eu entendo que isso é uma demanda muito comum em artistas. As trocas com
outros artistas sempre foram encaradas por nós da Cia Pé na Terra como oportunidade de
crescimento da nossa arte. O Cabaré Total foi um exercício desse tipo de troca em que
exercitamos processos criativos voltados para produção de espetáculos de palhaçaria com
outras artes variadas para sala.
O Cabaré Total foi considerado um sítio de experimentações e apresentações cênicas
de Palhaçaria de um coletivo de grupos de Palhaços que compomos e produziu uma série de
apresentações no Café Teatro Sitorne desde março de 2009. Ele surge com a proposta de
divulgar o novo Curso Técnico-profissionalizante: Formação de Palhaço, recém fundado e
também como uma forma dos alunos assistirem palhaços profissionais e exercita as técnicas
aprendidas durante o curso. A intenção maior sempre foi o intercâmbio entre os grupos que
pesquisam a arte da palhaçaria tendo sempre como convidados trupes circenses e artistas das
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mais variadas seguimentações como bonequeiros, poetas, músicos e atores de teatro de
Salvador.
No ano seguinte, em 2010, o Curso Técnico-profissionalizante: Formação de Palhaço
abriu nova turma e em abril do mesmo ano, fui convidado por Alexandre Luís Casali para
substitui-lo numa das disciplinas ministradas por ele. Meu trabalho consistiria em acompanhar
a turma na apropriação dos números clássicos que já estava em andamento. Me foi proposto
dirigir o ensaio dos números dos alunos e depois convidá-los a experimentar em algum
espetáculo de rua.
Domingo, dia 09 de maio de 2010, dia ensolarado. Parque de Pituaçú lotado de
famílias a passeio. Fui acompanhando a turma nessa nova empreitada. Para eles era apenas o
cumprimento de um exercício do curso de palhaço. Para mim, era mais um oportunidade de
levar uma atração diferente para o público que eu já vinha cativando há mais de um ano. Mais
do que isso a experiência daquele dia foi singular. Eu coordenei uma roda de palhaços, com
números e improvisações e no final cumpri com minha função de passar o chapéu. Após a
apresentação nos reunimos para fazer uma rápida avaliação da experiência e propus que ao
invés de dividir o dinheiro igualmente entre todos, como é de praxe para artistas de rua,
fizéssemos um fundo para comprar uma caixa de som adaptada para arte de rua. Todos
concordaram. Ali começou um novo movimento.
Despedimo-nos. Todos com o intuito de nos encontrarmos de novo, duas semanas
depois para repetirem os números diante da plateia do Parque de Pituaçú. Como eu não pude
ir no dia, contatei meu amigo Thiago Enoque Sabiá para que ele assumisse a coordenação da
próxima roda. No dia 23 de maio de 2009 a dose se repetiu e Enoque batizou essa iniciativa
de Movimento Abre Rodas, já que era um movimento de artistas que se proporia a abrir rodas
nas ruas em prol da difusão da palhaçaria, da ocupação de espaços púbicos com arte. Ficava
muito claro que o Movimento Abre Rodas consistiria em convidar diversos palhaços para
participarem de rodas, em praças ou parques, com a finalidade de estabelecer-nos em devidos
locais, a cultura da arte do palhaço, territorializando pontos de trabalho para artistas de rua.
Enoque chegou a compor a equipe da Cia Pé na Terra. Era meu parceiro de pesquisa
de palhaçaria de rua. Já há um tempo andamos experimentando o palhaço no cotidiano e
prontamente isso se tornaria um aspecto do Movimento Abre Rodas. Tínhamos como
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referência a ideia de palhaço-cidadão, um termo utilizado pelo palhaço Xuxu, do ator Luís
Carlos Vasconcelos. Assim fomos compondo uma determinada substância ideológica que
guiava a ação. O Movimento Abre Rodas objetivou concomitantemente formar plateias e
capacitar palhaços para a atuação na rua. Não era somente apresentar-se, mas realizar
encontros entre palhaços e entre os palhaços e o público:
Mais que um movimento para única e exclusivamente abrir rodas de
palhaços, é primeiramente, um movimento de encontro de palhaços. São dias
e horários específicos onde sabemos/saberemos que naquele determinado
local/dia/hora diversos palhaços se encontrarão, não apenas para executar a
função através da apresentação de números em rodas, mas executar, antes de
qualquer coisa, a função de nos encontrar para podemos transformar a nós
mesmos.
Outro importantíssimo espaço que compete ao Abre Rodas são os encontros
para as discussões e entendimentos sobre nossas filosofias enquanto artistas
de rua; sobre a função do palhaço de transformação da alma e de sua missão
que é estabelecer esta transformação nos locais que precisam de luz, de
amor; sobre a função do bufão, e seu lugar de total liberdade como um feto
que nasce em nós antes do palhaço, ao qual nós palhaços, como seres em
constante transgressão de nós mesmos, podemos vir a retornar, mas que
como seres conscientes que somos, chegamos ao lugar do bufão com a
consciência do palhaço/artista implicado socialmente nesta transformação
13

das almas - e primeiramente a nossa própria .

Educar-se no processo da prática através de encontros com outros artistas, era um
aspecto fundamental do Movimento Abre Rodas, fundamentado na essência do trabalho
artístico presente na palhaçaria. Como um espaço de formação contava com uma coordenação
compartilhada entre mim e Thiago Enoque Sabiá, simplesmente porque nós éramos os que
tinham alguma experiência a mais no fator palhaçaria de rua. Não era que coordenávamos
um movimento institucionalizado, apesar de termos dialogado muito sobre a possibilidade de
transformar o movimento em uma Organização Não Governamental, sua dinâmica era muito
espontânea e contava com uma organização horizontalizada.
Nossa função de coordenadores ressaltava-se pela atividade prática e pedagógica de
coordenar os espetáculos de rua em que improvisávamos as ligações entre os números de
palhaços menos experientes, mantendo a conexão com o público e ao mesmo tempo
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Fonte: blog da Cia Pé na Terra <http://www.penaterradospalhacos.blogspot.com.br/2010/07/sobre-omovimento-abre-rodas.html>
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amarrando as cenas incialmente soltas em um único espetáculo. Na rua, se o público não gosta
do que for apresentado vai embora e isso significa uma falha no objetivo que é conseguir
fazer as pessoas assistirem até o final, escutarem a mensagem e depois ainda colocarem
dinheiro no chapéu.
O Movimento Abre Rodas incluía também a formação de palhaços na arte de rua e
assim, nossa expectativa é que aos poucos a coordenação de roda seria uma função também
assumida por outros palhaços, multiplicadores dessa metodologia. Almejávamos que os
domingos de Salvador tivessem os espaços públicos tomados por palhaços e que o movimento
se expandisse para vários territórios da cidade.
Nossas práticas tinham aspectos influenciados pelas ideias de Freire (1982), onde se
priorizava o processo de formação como responsabilidade de cada um, e o significado da arte
do palhaço funcionava enquanto ação cultural para a libertação na medida em que
utilizávamos seus princípios para gerar um enfrentamento contra a introjeção de valores dos
dominadores, em um processo em que os oprimidos expulsam as sombras míticas dos
opressores, historicamente subjetivadas. Assim, em cada encontro praticávamos o desvelar da
realidade dirigindo-a no sentido de sua transformação. Estávamos passando por um
entusiasmo coletivo e encontramos semelhanças sensacionais entre as práticas da arte do
palhaço e o que Freire propõe como uma pedagogia utópica de denúncia e do anúncio de
engajamento numa forma de ação político-revolucionária:
[...] a educação ou a ação cultural para a libertação,
em lugar de ser aquela alienante transferência de
conhecimento, é o autêntico ato de conhecer, em que
os educandos – também educadores – como
consciências “intencionadas” ao mundo ou como
corpos conscientes, se inserem como os educadores –
educandos também - na busca de novos
conhecimentos, como consequência do ato de
reconhecer o conhecimento existente (FREIRE, 1982,
p.99).

Como coordenadores de rodas estávamos também nos auto educando em companhia
dos outros e após cada apresentação sentávamos em círculo e refletíamos sobre como foi o
processo, cada um falando da sua própria experiência e a partir dela colaborando com críticas
construtivas sob a observação dos outros. O fundamental é que entendíamos que como artistas
tínhamos alguma responsabilidade dialógica de formação das plateias através do exemplo de
vida emancipada enquanto artistas:
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Acerca da função que nos cabe, a da transformação das almas, e da nossa
missão, que é estabelecer esta transformação onde se necessita de luz e amor,
também é importante criar uma consciência sobre nosso lugar enquanto
artistas de rua, fomentadores de uma nova cultura política-sócio- filosófica,
que se volta para um movimento de emancipação dos moldes e padrões do
sistema capitalista. Entendemos que não buscamos com o nosso fazer nos
tornarmos "emergente", reformadores desse sistema neo-liberal- imperialista,
mas que através das nossas funções, devemos contornar o paradigma
dominante entendendo que, assim como na mola propulsora do sistema há
uma dedicação cotidiana à sua manutenção, nós, artistas e artistas de rua,
devemos nos conscientizar de que precisamos nos dedicar cotidianamente à
construção de estratégias de emancipação, de trabalho semanal, para assim,
construir um sistema econômico-político-cultural paralelo.
Temos que educar cotidianamente a sociedade na qual estamos inseridos em
relação à existência da arte de rua, e fazê-los entender, que assim como é
digno de nós estamos ali a trabalhar, é digno que as pessoas paguem pela
graça recebida por eles através da nossa função. Temos que nos fortalecer
enquanto irmãos, irmandade. SOMOS UM MOVIMENTO E ESTAMOS
APRENDENDO COM ELE. Isto quer dizer, que como movimento, já se
trata de algo que segue e cresce, e nesse crescimento aprendemos as
14

estratégias para seguirmos e nos profissionalizarmos. .

Víamos em cada encontro uma possibilidade de fortalecer os vínculos entre nós e o
público. A generosidade é uma máxima na arte da palhaçaria e aquela prática entre nós nos
fazia vislumbrar o crescimento desse princípio a ponto de rompermos com o princípio
capitalista do individualismo para projetar nossas vidas profissionais de forma coletiva, em
que as relações fossem atravessadas pelo amor e a ludicidade cotidiana da função social e
educativa da arte do palhaço num projeto de comunidade solidária.
Sempre foi muito claro que as vias para essa transformação eram educacionais, e o que
estávamos experimentando nos levava a compreender a potencialidade da arte do palhaço
para a educação social e ambiental:
Estamos concebendo que o palhaço é um grande
Educador Social com um poder e um alcance
incrível. O palhaço tem um poder incrível e uma
possibilidade de função social enorme (vide Palhaços
sem Fronteiras, Doutores da Alegria etc.). [...]
Vivemos num planeta cheio de problemas, beirando
ao colapso. A arte é uma ferramenta muito poderosa
14

Fonte: blog da Cia Pé na Terra <http://www.penaterradospalhacos.blogspot.com.br/2010/07/sobre-omovimento-abre-rodas.html>
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para ser resumida em mais uma tratamento de autoajuda ou de trampolim para vaidades pessoais, ou
grupais. Devemos considerar que estamos pisando
numa realidade e que nossa arte age e tem o poder de
agir sobre essa realidade. Afinal não podemos
15
esquecer que estamos com o Pé na Terra .

A liderança que eu e Enoque exercíamos tinha um caráter libertário, já que estávamos
embasados numa busca de mudança paridigmática e procurávamos constantemente imprimir
essa busca em nossas práticas. Nos momentos de reflexão após espetáculos nós enfatizávamos
insistentemente que eles se apropriassem do processo e arriscassem para que pudessem
tornar-se independentes para assumir outros territórios de ação.
O interessante foi justamente a mistura entre as diferentes pessoas e as trocas de
experiências. O movimento atraia artistas palhaços de Salvador e outros que simplesmente
passavam pela cidade, estudantes de teatro que pesquisavam o clown, pessoas que haviam
feito algum curso de palhaço mas não tiveram uma oportunidade como essas para praticar.
Rapidamente eles passaram a se apropriar do processo e assim no ano de 2010 houveram além
do Parque de Pituaçú, rodas no Dique do Toróró, Na Praça do Campo Grande e na Praça Ana
Lúcia Magalhães.
Além de promover as rodas mandavam seus relatos para serem publicados no blog da
Cia Pé na Terra, que posteriormente anexamos como memorial do blog que criamos somente
16
para o movimento

. Isso nos remete a Freire (1982) quando enfatiza que não basta um

engajamento automático na ação transformadora, mas um reconhecimento na respectiva
realidade histórica, lembrando que os seres humanos “não apenas fazem história em que se
fazem mas, consequentemente, contam a história deste mútuo fazer”(p.68). Havia uma
constante auto-reflexão da própria prática e em grupo íamos contribuindo um com outro para
essa reflexão.
O Movimento Abre Rodas continuou dessa maneira até outubro de 2010, quando deu
uma pausa. Muitos seguiram seus caminhos na vida, aprendizes de palhaços que ainda não
15

ídem
16

Quando criamos posteiormente um blog específico para o Movimento Abre Rodas, foi quando
passamos a chamá-lo de MAR de Palhaços, tanto pela poética do nome que casou com a sigla, quanto pelo fato
que passamos e enxergar que em outro momento o movimento foi se configurando como um coletivo de grupos
e indivíduos. O endereço do blog <http://mardepalhacos.blogspot.com.br/>
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tinham a arte como função principal optaram seguir outros caminhos profissionais. Alguns
profissionais que deram sua contribuição para o movimento seguiram seus rumos voltando
para seus países de origem ou foram circular com seus espetáculos de teatro. Porém eu e
Enoque seguimos em frente mantendo nossas pesquisas de rua durante a semana e mantendo
nossos pontos de roda de final de semana.
Enoque iniciou um outro grupo, a Cia Obcena de Artes, e começou a fomentar aos
domingos rodas de espetáculos no Largo 2 de Julho e no Dique do Toróró. Eu com a Cia Pé
na Terra continuei com nossas rodas no Parque de Pituaçú. Durante a semana nos juntávamos
e tentávamos fazer rodas na Praça da Piedade, no Pelourinho. Fazíamos pequenos números
nos ônibus coletivos e também em sinaleiras. Nos intervalos de nossas funções dialogávamos
sobre diversos assuntos como nosso papel enquanto palhaços, a função de educação social do
palhaço de rua, as ações dos finais de semana e estratégias de mobilização e chegamos à
conclusão de que precisávamo gerar mais espaços de formação, que ainda éramos poucos
palhaços efetivamente trabalhando com essa arte em Salvador.
Em setembro de 2011 Enoque inicia a ação de formação “A Céu Aberto”, como uma
continução e fortalecimento do Movimento Abre Rodas todos os domingos pela manhã a
partir da 9h30. Ofereciam antes das apresentações do espetáculo “Um Dia de Praça” oficinas
de malabares e palhaçaria na rua, gratuitamente, gerando interesse e conhecimento a respeito
do fazer artístico teatral e circense.
Essa inciativa por Enoque me inspirou para começar a oficina Palhaçaria Popular
Brasileira no Parque de Pituaçú. A oficina foi mais uma experimentação. Se caracterizou por
ser oferecida na rua, aberta ao público em geral e que poderia ser paga voluntariamente no
chapeú. Eu conduzia os aprendizes na hora com exercícios de improvisação, que criava dentro
do meu estado de palhaço. Eu participava colocando fragmentos de meu espetáculo e
experimentando outras coisas que viriam depois somar-se em meus espetáculos. Meu desafio
é que na prática aqueles exercícios por pessoas inexperientes tornassem-se um espetáculo
interessante aplaudido pelo público. Os aplausos significam muito para a produção artística de
um palhaço e significaria muito para a estima daqueles que estavam iniciando, como um
incentivo para que continuassem a arte.
Em novembro de 2011 eu anunciava a oficina associando nossos fazeres do
Movimento Abre Rodas com uma arte popular realizada na rua, diretamente conectada com a
participação do público admintindo sua interferência na formação dos palhaços e de seus
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repertórios, conforme artigo “1° dia de Oficina Palhaçaria Popular Brasileira” no blog da Cia
17
Pé na Terra

. Além disso gostaria de destacar aqui como nessa oficina já estava muito claro

para mim a função de ação educativa em relação à cultura de utilização dos espaços públicos,
muito presente no argumento em artigo “Palhaçaria popular brasileira em Pituaçú” no blog do
Movimento inclusive fazendo referências ao parque São Bartolomeu:

O Movimento Abre-Rodas surgiu no intuito de fortalecer a prática do
palhaço a partir de uma concepção de arte popular, realizada na rua,
permeada de participação do público. Vivendo em uma sociedade cada vez
mais massificada por uma cultura individualista e consumista implantada
pela ordem mundial neoliberal, os shoppings centers estão sempre lotados
nos finais de semana. E os nosso parques e praças públicas? A quantas
andam?Como fomentar a participação das pessoas nos espaços públicos?
Hoje em Salvador, o Parque São Bartolomeu, no Subúrbio Ferroviário, está
abandonado, literalmente. Um parque que outrora recebia inúmeras visitas
de toda a cidade, de onde chegavam ônibus lotados pra visitar uma área
cheia de cachoeiras e rios limpos, hoje está tomado por criminosos, vazio e
18
poluído .

Nesse período eu já estava concluindo o mestrado, e tinha uma noção dos problemas
por que passavam o Parque São Bartolomeu e observava cotidianamente a realidade do
Parque de Pituaçú. A oficina Palhaçaria Popular Brasileira foi um marco na minha formação
enquanto Palhaço-educador, onde eu fazia referência à ação artística de intervenção de rua de
3 anos no Parque de Pituaçú, e dessa maneira já associava essa prática só princípios da
educação social. Paticiparam dessas oficinas tanto estudantes de teatro e de palhaçaria que
vinham de outras partes da cidade de Salvador, quanto os filhos dos vendedores ambulantes
de Pituaçú que ficavam todos os domingos, desde 2008 assistindo nossas apresentações.
Eram moradores do bairro de Pituaçú que já nos conheciam e nos encontravam não
somente no Parque nos finais de semana. Durante a semana, nas idas às vendinhas, ou à
padaria, ou em uma simples caminhada pelo bairro, era comum encontrarmos alguém que
tinha nos assistido no parque. Essa pessoas falavam comigo e eu percebia que para aquela
17

Texto disponível em <http://www.penaterradospalhacos.blogspot.com.br/2011/11/1-dia-da-oficinapalhacaria-popular.html>, acesso em 15 de setembro de 2015
18

Texto disponível em <http://mardepalhacos.blogspot.com.br/2011_11_01_archive.html> acesso em 15
de setembro de 2015
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comunidade eu era uma verdadeira celebridade e o melhor disso, eu não precisava ter
aparecido na televisão para ser uma figura pública. Foram muitos os momentos em que
apareciam pessoas de diferentes idades para falar comigo com um largo sorriso no rosto,
lembrando obviamente de Caxambó.
Comecei a enxergar algo nessa experiência sobre a relação entre o palhaço de rua que
vive na comunidade em que age, conectado ao seu local de origem e/ou moradia, pode
também integrar-se como educador de rua, como líder de opinião que opera o território
cotidianamente como bem foi já abordado em Milan (2007). Para o autor a educação social é
por excelencia uma educação comunitária em que a própria comunidade pode tornar-se agente
pedagógico fazendo seu bairro um lugar formativo, onde cada vez mais afirma-se a
importância de se construir projetos de valores identitários comuns a partir da prática de
modalidades interpessoais autênticas, valendo-se de diferentes estratégias pedagógicas que
transversalizem os diferentes “pequenos mundos” dentro de uma comunidade.
Os “pequenos mundos” são abordados por Milan (2007) a partir da distinção do
sociólogo Tommaso Sorgi, dos diferentes ambientes que vão desde a família, o ambiente de
estudo ou trabalho, os lugares de iniciativa social como associações locais. Para o autor todos
são atravessados por relações informais onde muitas vezes s vivem relações fragmentadas e
um sentimento de solidão frustrante. Por outro lado estes “pequenos mundos” também
possuem carcterísticas que podem potencializar cada um tornar-se protagonista, sujeito ou
ator para se tornarem construtores de comunidade a partir de seu “pequeno mundo” de
pertencimento.
Vivendo na comunidade de Pituaçú como palhaço de rua e também educador,
enxerguei em minhas práticas potencialidade de pelo menos duas características das
estratégias propostas por Milan (2007): “o trabalho de promoção cultural que consiste na
organização de momentos de encontro”(p.39) como estratégia pedagógica indireta; e a
educação de rua como estratégia pedagógica direta. Assim que eu vi o quanto a educação
pode estar presente na rua, em contextos não-formalizados, sem uma pedagogia aparente, mas
existente, potencializada pelas vantagens comunicativas propiciadas pela arte do palhaço.
O palhaço-educador é vivenciado de duas maneiras possíveis. Primeiro existe a ação
performática do palhaço de rua que assemelha-se ao que Carreira (2007) associa ao teatro de
rua, como manifestação de reconquista à sua característica de “lugar” em contraponto à
superficialidade do universo do consumo que procura hegemonizar o território através de uma
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prática perversa da globalização. Assim, de acordo com o autor, pela ação performática o
palhaço é possível tansformar o espaço da rua em espaço de jogo, brincadeira e transgressão e
a partir das manifestações lúdicas podem ser propostas rupturas com a ordem social vigente.
Por trás da ação performática, existe também a possibilidade do educador, reconhecido
como uma celebridade da alegria em sua comunidade, o que o permite no cotidiano acessar as
pessoas e suas afetividades e tendo a arte do palhaço como ferramenta disponível, é possível
acessar outras diversas estratégias pedagógicas propostas por Milan (2007) como fortalecer as
iniciativas associassionistas, mobilizando o trabalho em rede, oferecendo formações
pedagógicas para professores, pais, e quaisquer educadores em potencial e contribuindo para a
percepção da comunidade de que cada um pode aprofundar seu papel social e educativo e
contribuir para um integração cada vez mais positiva na sua própria comunidade.

2.2.1.1Rua das Artes Encontro de Circo
Ainda não tinha chegado ao fim, meus aprendizados com a Cia Obcena de Artes. Meu
amigo Thiago Enoque Sabiá continuaria me provocando em ações que me levariam à
construção do que hoje venho sintetizar sob o termo Palhaço-educador. É claro, dentro de uma
pedagogia libertadora que nos guiava, meus processos devem ter influenciado ele também,
mas não é isso que nos interessa nesse trabalho.
Enoque sempre foi um multi-artista. Graduado em Dança pela Universidade Federal
da Bahia (UFBA), nunca se limitou a uma única busca artística. Além de palhaço trabalhou
também como ator, acrobata e produtor cultural. Nascido em Ceilândia, periferia de Brasília,
participou, no início dos anos 2000, de um grupo de estudo acerca da dramaturgia de Plínio
Marcos. Tal vivência lhe imprimiu o caráter político, que se faz presente em sua trajetória,
marcado principalmente pela crítica ao capitalismo. Alguém de pensamento e ação sempre
ávido por avançar no aprendizado das diversas técnicas artísticas.
Foi assim que, notando a necessidade de treinar técnicas circenses, inicialmente
malabarismo, Enoque, inspirado em movimentos de malabaristas nos quais teve contato em
todo o Brasil, iniciou em junho de 2012 junto com outros palhaços interessados, um projeto
chamado Rua das Artes Encontro de Circo. Esse projeto veio se configurar como mais uma
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ação do Movimento Abre Rodas e perdurou até março de 2013 acontecendo na Praça do
Campo Grande.
Encontros semanais, na Praça do Campo Grande a fim de dinamizar a formação de
artistas, grupos e companhias. Na programação havia treinos livres de diversas técnicas
circenses, oficinas que surgiam espontaneamente ou anunciadas e no final para encerrar um
“palco aberto” de rua, onde misturavam-se mais uma vez cenas por palhaços mais experientes
com outras de pessoas que se inscreviam para apresentar, às vezes poucos minutos antes de
começar, para arriscar novas cenas.
O Rua das Artes era um evento sempre divulgado para mobilizar o público em geral,
porém essencialmente, funcionava como um mais um encontro entre palhaços, para exercício
e capacitação crescente da função de palhaçaria de rua, o que envolvia treinos de diversas
técnicas circenses e outras artes. Tinha os mesmos princípios pedagógicos do Movimento
Abre Rodas. O aprendizado vinha de uma vivência prazerosa, no exercício da generosidade e
humildade onde todos podiam ser mestres e aprendizes. A ideia é que nos encontrássemos
semanalmente para trocar não só conhecimentos e técnicas mas experiências, elaborações,
criações e assuntos vividos nas

intervenções de rua que cada um gerava no cotidiano

semanal. O processo formativo também era aberto para aqueles que não tinham a arte como
profissão, sendo assim um contato com essa possibilidade.
A praça do Campo Grande de noite, em um dia de semana, tinha seu cotidiano
alterado. O espaço público ermo e assustador se tornava caloroso e movimentado com pessoas
treinando malabares por todos os lados, outras conversando, namorando, tocando
instrumentos musicais, oferecendo oficinas. Eu mesmo ofereci por diversas vezes pequenas
oficinas de palhaçaria, mas houve outras como de malabarismo, acrobacia.
Havíamos criado mais uma metodologia de ação e ocupação do espaço público com
arte e educação. Nos momentos de passar o chapéu ao final dos espetáculos do Rua das Artes
Encontro de Circo, fazíamos o usual discurso do artista de rua, porém durante todo o encontro
nosso discurso enfatizava para o público frequentador que aquela ação era composta por cada
um que aparecia e que consistia numa ocupação cidadã da praça. Havia até um slogan: “A
verdadeira segurança pública é arte nos espaços públicos”.
Em agosto de 2013, iniciamos uma versão do Rua das Artes Encontro de Circo no
Parque de Pituaçú. Mobilizamos os parceiros que participavam do Movimento Abre Rodas
conosco, mas essa foi uma ação de iniciativa da Cia Pé na Terra, dentro das comemorações de
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5 anos de ação no Parque. Nessa época já nomeávamos a nossa ação permanente de arte de
rua no espaço público do parque, como “Pé de Circo no Parque”.
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3. PLANTANDO UM PÉ DE CIRCO NO PARQUE: A ARTE DO PALHAÇO DE RUA
COMO PROPOSTA PARA A SUSTENTABILIDADE EM ESPAÇOS PÚBLICOS
SOCIOAMBIENTAIS
Em 4 de março de 2013 assim anunciamos no blog da Cia Pé na Terra o Projeto PéDe
Circo no Parque:
Ontem iniciou-se oficialmente o projeto de ocupação permanente do Parque
de Pituaçú com ações de arte e cultura”. Nesse dia recebemos e apoiamos o
artista de rua Álvaro Henriquez, o palhaço de Heleno, da Cia. Itinerante
Imaginário que apresentou o espetáculo "Que Rufem Os Tambores".

Essa ação foi um marco de pertencimento ao território do parque de Pituaçú e que
explicitou bem o que se tornou o Projeto Político Pedagógico da Cia Pé na Terra. Chegou um
momento em que nossa ação não era mais somente como artistas, mas como promotores de
arte e cultura na ocupação daquele espaço.
Passamos a entender depois das voltas que demos com o MAR de Palhaços que quanto
mais tivesse programações diversificadas, mais atração de público, mais o território ficaria
marcado na memória da população e isso geraria mais fortalecimento deste espaço público
socioambiental e da criação de um ponto de trabalho para artistas de rua. Na verdade esse
ponto havia sido criado pela nossa prática, mas cumprindo as diretrizes do MAR de Palhaços
entendemos que abrir o canal para outros artistas só iria fortalecer o ponto de trabalho e criar
um exemplo que poderia ser aplicado em outros locais.
Brincamos com o sentido duplo da grafia PéDe Circo que representa a expressão de
plantio de árvore cujo fruto é o circo e também o verbo pedir. Como um reflexo de uma ação
ambientalista utilizamos da metáfora para entendermos que nossa insistente ação num espaço
público socioambiental com arte circense de rua surtiu como se tivéssemos plantado uma
árvore, um Pé de Circo no parque que cresceu e deu frutos.
Os frutos referem-se à possibilidade de continuarmos exercendo nossa função de arte
circense de rua através do financiamento livre por plateias formadas naquele local já
conscientes da importância da contribuição espontânea no chapéu do artista de rua. Não só
contribuindo com dinheiro, mas investindo atenção à proposta artística. O dinheiro é
importante para suprir uma necessidade material, mas para um palhaço a existência de
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plateias que reconheçam a sua arte e a desejem é necessária para suprir sua existência
artística. Daí que nós artistas entendemos que o cumprimento de nossa palhaçaria depende
desse desejo que as pessoas sentem de nos assistir.
Todas as vezes que voltávamos ao Parque de Pituaçú fora de nossas temporadas de
ação artística escutamos diversas vezes dos moradores das comunidades do entorno,
vendedores ambulantes, seguranças e funcionários do parque: “- Quando retornam ao parque?
Estão sentindo falta de vocês por aqui.”; “- Perguntaram por vocês...Cadê esses palhaços que
andam sumidos?”. Essas pessoas também já nos disseram que vinham visitantes de fora “da
área” de Pituaçú perguntando se haveria programação de palhaços.
Só então nos damos conta o quanto nossa ação surtiu efeito, quanto o nosso povo
carece de arte de rua e quanto é importante uma programação de artistas de rua em espaços
públicos principalmente com o encantamento que o circo pode produzir. Apesar de somente
neste momento, em 2013, termos achado um nome para este projeto já algum tempo
entendíamos que nossa ação continha um quê de criação dessa cultura de arte de rua e
fortalecimento de espaços públicos naquele território.
Tendo a rua como palco e o parque como residência artística a Cia Pé na Terra
adquiriu boa parte de sua experiência da relação do palhaço com o público. Outro fruto que
podemos observar, por exemplo, foi a formação de espetáculos a partir da prática constante de
improvisação dos números clássicos de palhaço na rua, numa interação viva com o público.
Essas improvisações eram compartilhadas todos os domingos, por crianças, filhos das
vendedoras e vendedores de pipoca, cachorro quente, pastel, bijuterias e visitantes do parque
em geral, de todas as partes da cidade e também turistas. Quando em 2010 fundamos o MAR
(Movimento Abre-Rodas de Palhaços) integramos com outros artistas e companhias artísticas
uma ideia central de gerar cultura de arte de rua em diferentes pontos, espaços públicos da
cidade.
Por outro lado notamos o potencial para arte de rua apresentada por espaços como o
Parque de Pituaçú, justamente por ser um espaço público que atrai tanto moradores das
comunidades que habitam o entorno quanto visitantes em geral, moradores de outros bairros e
turistas. Nesses 6 anos vimos notando a necessidade de ir além da realização de espetáculos.
Para manter uma continuidade é importante mobilizar a população local que habita o entorno
do parque gerando ações formativas no intuito de deixar multiplicadores dessa ação agindo
cotidianamente e em rede para manter uma programação permanente nesses espaços públicos.
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Percebemos que depois de plantar o Pé de Circo são necessários os multiplicadores
para contribuir com o enraizamento do circo nos espaços públicos. Foi assim que nós da Cia
Pé na Terra resolvemos inscrever esse projeto no Edital Arte em Toda a Parte- Ano II da
Fundação Gregório de Matos, Prefeitura Municipal de Salvador. Com o projeto aprovado, em
2015 contamos com uma verba de 100.000,00 reais para sua implementação. Pudemos partir
para ampliar ações que se limitavam a apresentações de espetáculos de rua.
As ações previstas para os parques de Pituaçú e Abaeté fizeram parte de um projeto
maior que denominamos Pé de Circo no Parque. Foi um projeto de mediação cultural que
visou a disseminação de sementes de circo em comunidades que habitam o entorno de 4
parques socioambientais de Salvador, com em formação na arte do palhaço como um exímio
instrumento de educação social e cidadã nas comunidades periféricas da cidade. Através da
formação de multiplicadores da arte tivemos o intuito de estimular a cultura de ocupação de
espaços públicos com circo de rua através da promoção de ações artísticas e formativas
combinadas em um único plano artístico-pedagógico de ação cultural em rede.
Circulamos entre 4 Territórios envolvendo parques e bairros: Território I - Parque de
Pituaçú (Pituaçú/Alto do São João);Território II - Parque do Abaeté (Itapuã/Nova Brasília);
Território III- Parque da Cidade (Nordeste de Amaralina/Santa Cruz); Território IV- Parque
São Bartolomeu (São João do Cabrito/ Plataforma). Foram promovidos então no total 4
Cursos de Formação de Palhaço-educador para um total de 51 jovens/adultos, além da
realização de 4 cortejos circenses nos bairros e 16 apresentações de espetáculos de palhaço da
Cia. Pé na Terra e convidados nos parques, 1 cortejo circense no centro da cidade, na Praça do
Campo Grande e 1 mesa-redonda com o tema “PéDe Circo no Parque e a ação cultural em
rede” realizado no Espaço Cultural da Prefeitura Municipal de Salvador.
Passamos um mês em cada parque e seus bairros mais próximos, promovendo a
formação de turmas de Palhaço-educadores, ou seja, mediadores culturais em seus bairros
munidos das potencialidades comunicativas da arte do palhaço, aptos a ocupar os espaços
públicos com intervenções artísticas e mobilizarem sua comunidade para a criação e
fortalecimento da cultura da arte de rua.
Todo o projeto esteve voltado para a formação desses Palhaço-educadores, uma
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concepção baseada na vivência da Cia Pé na Terra nos 6 anos de ocupação do Parque de
Pituaçú. Todas as outras ações do projeto tiveram como principal norte o fortalecimento da
formação desses multiplicadores, a vivência imediata na produção e organização dos batepapos formativos, mesa – redonda, cortejos circenses e apresentação de espetáculos de
palhaço em espaços públicos locais, envolvendo espetáculos da Cia Pé na Terra, convidados e
mostra final do curso de palhaço.
Todas essas ações culminaram num cortejo circense final na Praça do Campo Grande
cujo objetivo foi gerar o encontro entre as 4 turmas de Palhaço-educadores formadas em cada
parque. Foi também planejado para haver um encontro das turmas em uma mesa-redonda cujo
tema foi “Pé de Circo no Parque e a ação cultural em rede”, para análise final do projeto e
encaminhamentos para criação de uma rede de Palhaço-Educadores na cidade de Salvador.
Os Palhaços formados através do curso de Formação de Palhaço-Educador foram
envolvidos em todos os processos de produção das ações previstas. A intenção foi de gerar um
aprendizado prático de como proceder para continuar agindo na produção de espetáculos no
parque e da mobilização comunitária, mesmo após o término do projeto.
As ações do projeto Pé de Circo no Parque ocorreram de dezembro de 2014 a maio de
2015, sendo cumpridas todas as etapas planejadas, incluindo ações como curso de palhaço
educador no qual tivemos cortejos e espetáculos nos bairros do entorno dos Parques de
Pituaçú, do Abaeté, da Cidade e no Parque São Bartolomeu.
Nossa estratégia de ação se repetiu nos parques sendo que ficamos durante um mês em
19

cada um totalizando 4 meses. Primeiro começamos articulando com a Organização local de
cada território apresentando o projeto e estabelecendo parceria. Desses primeiros diálogos nos
era possibilitado o primeiro contato com o responsável pela produção local ao qual foi
apresentado o projeto e as instruções necessárias para começarmos o curso. Em todos os casos
os produtores participaram também como alunos do curso e essa foi uma situação ideal, já que
os produtores durante o processo serviram de apoio para resolver pequenas pendências na
articulação com o espaço e diálogo com a comunidade.
Depois dessa articulação iniciamos em todas as 4 situações a divulgação, inscrições e
19

As referidas organizações parceiras foram: Centro de Cultura e Desenvolvimento Escologia (Pituaçú); Casa da
Música (Abaeté); Centro Social Urbano (Nordeste); Movimento de Cultura Popular do Subúrbio (São
Bartolomeu). As duas primeiras seguiram como objeto de estudo neste trabalho.
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o curso de Palhaço-Educador que se configurou como o elemento principal do projeto. A
partir disso o que coincidiu nas 4 experiências é que houve uma apropriação do processo pela
comunidade, o que já era esperado e na verdade desejado pelos objetivos do projeto. Então os
Picadeiros Andantes e os espetáculos ocorreram como uma consequência das articulações
iniciais, sempre em contato como os parceiros locais e com apoio dos produtores locais,
mesmo não sendo atribuição previamente combinada.
Ao longo do projeto encontramos algumas dificuldades, resultados anteriormente
inesperados, tanto positiva como negativamente. Foi surpreendente a qualidade de
participação e o impacto real da palhaçaria nas comunidades, porém lidamos com situações de
pobreza que envolviam muitas adversidades (materiais, emocionais, educacionais,
catastróficas) e que de uma maneira ou de outra atrapalharam o desempenho de alguns alunos
no processo.

Felizmente nada aconteceu com tal proporção que conseguisse impedir o

andamento do projeto.
Mesmo após o término do projeto, formou-se um coletivo de Palhaço-Educadores
envolvendo alunos das Etapas Parque de Pituaçú e Parque de Abaeté. Esse coletivo se reuniu
duas vezes somente onde houve alguns estudos dos quais participei, contribuindo com a
direção de números temáticos para educação ambiental e com o objetivo de manter ações
coletivas visando fortalecer os espaços públicos. Os encontros não continuaram, porém
deixaram rastros de iniciativas integradas entre os participantes de Pituaçú e Abaeté dos quais
ainda mantive aproximações mesmo depois do projeto.
Faremos a seguir uma recapitulação da proposta do Curso de Formação em PalhaçoEducador, ressaltando como seu modelo surgiu a partir do Projeto Político-Pedagógico da Cia
Pé na Terra, resultado de reflexões das práticas artísticas de rua em espaços públicos.
3.1 CURSO DE FORMAÇÃO EM PALHAÇO-EDUCADOR: PRESSUPOSTOS
TEÓRICO-METODOLÓGICOS
O curso objetivou fortalecer a disseminação da palhaçaria de rua como
intrinsecamente pública, através da formação de jovens e adultos na arte do palhaço de rua e
na utilização de todas as suas habilidades disponíveis para envolver e fisgar o público, além
de mobilizar a comunidade e estabelecer enquanto artistas locais um papel de educadores
preparados para provocar na sua comunidade reflexões acerca de sua realidade local.
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Selecionamos potenciais multiplicadores priorizando aqueles já envolvidos com algum
tipo de prática artística ou com arte-educação no seu bairro para os 10 encontros de 4 horas,
totalizando 40 horas/aula. As primeiras 20 horas/aula foram por mim ministradas, e tratam de
uma iniciação nos princípios práticos da arte do palhaço e na descoberta do palhaço pessoal.
Nessas aulas geramos também discussões no sentido teórico do que seria o palhaço-educador
e como seria sua ação nos bairros e na causa socioambiental dos parques. As outras 20
horas/aula desse curso foram divididas entre convidados: Oficina com João Lima (4h);
Oficina com Demian Reis (4h); Oficina com Alenk Nobre (4h); Oficina com o Grupo Nariz
de Cogumelo (4h); e Geovane Nascimento (4h).
O Programa geral do curso abordou como conteúdo os fundamentos da arte do
palhaço; história da arte do palhaço; arte do palhaço a mobilização comunitária e a mediação
cultural; a arte do palhaço e as possibilidades educativas; noções básicas de produção de
espetáculos,; corpo cômico; olhar de palhaço; noções de técnicas circenses (malabares, pernade-pau, acrobacia de solo); o palhaço e a rua; olhar de palhaço; números clássicos do palhaço;
dramaturgia do palhaço; macetes da rua e da passagem do chapéu.
A metodologia abordada envolveu dinâmicas e brincadeiras cooperativas; treinos
físicos; exercícios teatrais; aulas expositivas; saídas de rua; participação na produção dos
cortejos circenses e espetáculos do Projeto PéDe no Parque; análise de vídeos de palhaços do
Brasil e do mundo. Foram articuladas as oficinas dadas pelos artistas que apresentam os
espetáculos, ou seja, os participantes da oficina puderam depois do curso ver os oficineiros
em ação e compreender como se configura a prática desses artistas com os quais
compartilharam trocas e aprendizados.
A proposta se baseou na concepção tecida pela Cia Pé na Terra que considera a arte do
palhaço como um instrumento de educação, uma maneira de agir no espaço público e trazer as
pessoas para o presente, para a reflexão e consciência de que não estamos sós, mas vivemos
como terráqueos, convivendo com outros terráqueos, em relação com um ambiente que nos
cerca e nos perpassa. Vivemos numa sociedade de sonhos prontos, já construídos e
manipulados pelo sistema capitalista que através da sutileza oprime a criatividade e
singularidades dos sonhos particulares.
Foi trabalhada a concepção do palhaço-educador como o artista de rua que pode ser,
no mínimo em potencial, um educador social e que contribui com a atuação constante e
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organizada de grupos sociais nos espaços públicos auxiliando na mobilização da participação
social no território e no fomento à valorização do patrimônio cultural local. Os parques então
são considerados patrimônios vivos que inspirados em Varine (2012) não são somente físicos,
mas incorporam também a cultura como consequência de todo o envolvimento histórico e
social e que o tem o lugar como um cenário.
Como idealizador do projeto Pé de Circo no Parque e do conceito de palhaçoeducador, fui influenciado pela minha participação no projeto Mediação Cultural, que realizou
um programa de formação em artes cênicas através de atividades artísticas e educativas de
sensibilização, iniciação e qualificação em artes cênicas, destinado a estudantes e educadores
da rede pública de ensino, ONGs e/ou associações comunitárias de Salvador. Este programa
foi analisado na tese de doutorado de Rita Aquino (2015), com a qual tive a oportunidade de
exercer diálogos formativos e inclusive fornecer entrevista como coparticipante do projeto.
A partir dessa experiência como palhaço e educador entrei em contato com o conceito
de mediação cultural proposto por Oliveira (2011) que muito influenciou a proposta do
projeto Mediação Cultural:
A mediação cultural é como um processo que alimenta e dinamiza os
campos abertos de diálogo entre o povo e as obras artísticas. Através desta
mediação as pessoas ultrapassam a separação entre o produto artístico e
público, abrindo brechas, trilhas ou linhas de acesso, que educam
culturalmente e efetivam uma inclusão para viver e produzir sentidos
autônomos às artes e a outras manifestações culturais (OLIVEIRA, 2011,
p.102).

Seguindo esse rastro o conceito de palhaço-educador trabalhado no curso incluiu a
noção trabalhada pelo autor, de um mediador cultural enquanto uma artista que se vê também
como agente de uma cidadania cultural, que assume a responsabilidade pelo desenvolvimento
durável de sua comunidade gerando oportunidade de agir com autonomia para o
desenvolvimento da cultura.
O Palhaço-educador não é somente um palhaço que age pela educação, mas também
um educador que age com elementos estético-culturais dentro de uma realidade histórica
específica, consciente do que diz Geertz (2008) sobre a condição dos seres humanos de
estarem submetidos a uma cultura e pelos costumes de lugares particulares. O autor considera
a cultura como um contexto, um conjunto de sistemas entrelaçados de signos interpretáveis.
No caso do nosso curso, esse conjunto definitivamente teve como cenário os parques em
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questão e todo o patrimônio cultural relacionado, incluindo a existência dos grupos locais
como componentes vivos e atuais de uma história.
A potência política de ação do palhaço-educador está estipulada e determinada dentro
de uma ordem simbólica que segundo Sahlins (2003) estabelece a atividade humana no seu
meio, através de uma relação de um modo específico, uma forma cultural, em termos de um
projeto significativo cuja finalidade governa os termos da interação recíproca. O autor
defende que tanto a existência social da força material quanto a seleção natural se originam de
uma estrutura de ênfases culturais que representam diferentes integrações institucionais do
esquema simbólico.
Foi considerada então na formação do palhaço-educador, como caracterização do
contexto de sua ação, essa lógica de estruturação da sociedade ocidental baseada nessa cultura
materialista, incluindo o encolhimento da produção de espaços públicos como consequência
dos relacionamentos sociais contemporâneos. Seguindo Sahlins (2003) o palhaço-educador
age de acordo com a ideia de que a causa da estruturação social está no jogo das ênfases
culturais e nenhuma base material se sustenta sem as significações simbólicas. Sem
constructos ideológicos as guerras não se justificariam e é assim que o palhaço-educador faz
ecoar os princípios da arte de rua a favor da cidadania em tempos de guerra das iniciativas
privadas contra os espaços públicos.
A base da formação do curso baseou-se na experiência de educação social proposta
pela ação de palhaços de rua no território de um parque cheio de significações locais.
Palhaços que através do ato de fazer rir propõem novas sociabilidades e estimulam a
participação e a cidadania, contribuindo para fomentar o espaço público e assim promover a
sustentabilidade. Neste caso o palhaço-educador deve estar apto a educar para a cidadania, o
que significa preparar cidadãos, participantes ativos na construção e modificação da sua
realidade local, primeiramente, como vias para sua atuação no mundo. O papel da educação
neste caso está em possibilitar um processo de formação coletiva, em que cada indivíduo é
educado através da convivência solidária formando uma espécie de espaço social que vai além
das individualidades, o espaço público.
O termo público significa “tudo que vem a público pode ser visto e ouvido por todos e
tem a maior divulgação possível” (ARENDT, 2008, p.59). Segundo Arendt, em contraponto à
vida privada, a realidade da condição humana é composta daquilo que é visto e escutado e o
termo “público” significa um mundo comum a todos.
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Arendt (2008) afirma que cada pessoa ocupa um lugar diferente no mundo comum, o
que torna a realidade visível a partir de diferentes lugares. A realidade então é garantida pela
diversidade de visões do mesmo objeto. Um exemplo de destruição deste mundo em comum é
em situações de tirania ou em sociedades de massas, onde há um comportamento hegemônico
multiplicado como se fosse de uma única família. A destruição da esfera pública passa pela
privação de ver e ser visto, de ouvir e ser ouvido por outros. Isso pode acontecer quando se
está preso em uma única subjetividade singular, uma única perspectiva, o que contraria a
pluralidade humana, uma característica essencial da esfera pública.
A constituição da esfera pública burguesa, segundo Habermas (1984), marcou o
surgimento e desenvolvimento do Estado Moderno, o que aconteceu no soerguimento das
cidades, do comércio e de uma nova cultura como uma conjuntura na qual ocorreu uma
reestruturação social da esfera pública. Isso equivale ao que Arendt (2008) chama de "A
promoção do social” como uma aproximação entre o privado e o público, ou seja, a
transformação da preocupação individual com a propriedade privada em preocupação pública.
Assim, a estruturação da esfera pública remete à ampliação da participação social no
poder público, porém, por outro lado, desde o início da era moderna esta estruturação esteve
submetida aos objetivos de fortalecimento do direito privado, relacionado a uma classe que
subia ao poder. Não é de se espantar que na contemporaneidade, umas das principais
características do neoliberalismo na globalização segundo Santos (2001) é o retrocesso à
noção de bem público e solidariedade, o encolhimento das funções sociais e políticas de
regulação do Estado que ficam subordinadas à ação das grandes empresas multinacionais.
Surgem então criticamente nos países subdesenvolvidos, de acordo com Santos (1996)
cidades sem cidadãos num pós-iluminismo em que o novo é associado ao conformismo, a
realidade de espaço público é abolida enquanto a rua, ao invés de lugar de encontro, torna-se
arena de uma concorrência considerada legítima.
O curso de Palhaço-educador forma multiplicadores que atuam neste cenário, muito
bem representados na cidade de Salvador onde surgem cada vez mais shoppings centers
enquanto os edifícios crescem às pressas como consequência do capital especulativo e da
pressão imobiliária. Importantes espaços públicos sofrem com o abandono dos poderes
públicos ou reformas embasadas na venda simbólica dos espaços urbanos. Senti a necessidade
de propor uma ação cultural sensibilizado pela realidade do Parque Metropolitano de Pituaçú,
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cercado de novas obras que consomem cada vez mais áreas verdes da cidade e alteram a
20

paisagem por trás da lagoa enquanto 14 milhões de reais anunciados

para revitalização

sendo visivelmente mal empregados. Senti-me provocado ao ver os movimentos locais
divididos, as lideranças e antigos militantes a favor do parque de Pituaçú sem força de
mobilização enquanto por outro lado passei a compreender a cultura considerada por Certeau
(1995) como um conjunto de sintomas e respostas às mudanças estruturais da sociedade, o
campo de um neocolonialismo tecnocrático que sofre com a apropriação do poder produtivo
pelos organismos privilegiados. Para o autor, no contexto contemporâneo prepondera o
desenvolvimento dos meios de comunicação de massa, como aquilo que ao mesmo tempo
permanece e se inventa na produção de uma linguagem fictícia.
A mesma questão colocada por Baudrillard (1978) em seu escrito “La precesión de los
simulacros” sobre a intensificação da cultura da simulação que passou a envolver a criação de
hiper-realidades totalmente descoladas da vida real. O mesmo autor aborda em outro texto, “A
la sombra de las mayorías silenciosas”, a massa como característica da modernidade cuja
representação imaginária flutua entre a passividade e a espontaneidade selvagem que apesar
de guardar uma energia de sociabilidade potencial é uma referência muda, não tem expressão,
nem opinião própria.
A produção de massa está ligada, segundo Certeau (2012) à produção contemporânea
da marginalidade cultural. O autor observa que contemporaneamente a sociedade do
espetáculo produz uma marginalidade de massa, que tornou maioria silenciosa a atividade
cultural dos não produtores de cultura. Como contraponto procurei fundamentar uma
formação relacionada à minha função de palhaço de rua como uma possibilidade de mudança
a partir das ideias de Freire (1982) sobre a ação cultural para a libertação.
Este é o papel que pode ser assumido por palhaços-educadores, considerando a cultura
como um campo aberto, uma arena de significados que podem ser apropriados para gerar
criações coletivas. Certeau (1995) aborda a ação cultural através dos inventos cotidianos, as
criações que proliferam às margens do imaginário oficial disseminando-se como ato que
passa, que perece, mas que é essencialmente relativa a uma coletividade que reinventa-se.
Fica clara a importância da arte na cultura e também o papel que ela tem de manter nesse
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sentido a ideia de patrimônio vivo, ou seja, experimentado cotidianamente a partir da
reinvenção das heranças culturais.
Enquanto um artista de rua o palhaço-educador age no espaço público que para Serpa
(2007) é o local de ação política na contemporaneidade e também espaço simbólico, da
reprodução de diferentes ideias de cultura. Através de uma arte compreendida enquanto
educação de rua há um conjunto de possibilidades reais de ação cultural para a libertação, no
sentido de fortalecer o espaço público como estratégia de busca de novas sociabilidades e
relações com o meio-ambiente. As criações coletivas que se imprimem no território, abertas
ao fluxo social contínuo muito característico em espaços públicos, podem gerar novas
propostas de sustentabilidade. Para tanto é preciso considerar a ideia de que cada pessoa é
agente criador que pode contribuir para o reconhecimento de sua própria comunidade
enquanto um patrimônio vivo.
Assim, inspirado em Kasper (2004), o curso de formação em palhaço-educador
embasou-se em toda a conexão entre a questão da realidade do espaço público vivida
localmente e como ela se configura micropoliticamente nas relações locais e assim, a partir
daí o quanto iniciação na arte do palhaço pode gerar novos seres com corpos coletivizados,
atentos à participação na formação de novos sentidos de espaço público:
A iniciação: um processo de produção de corpos. Produção coletiva de
corpos singularizados, mas que, ao mesmo tempo, constitui um corpo
coletivo, partilhado por todos, pois o que cada um faz com seu corpo afeta
terrivelmente os outros. Processo de contágio, contaminação. [...] a
construção do corpo é um trabalho social fundamental (KASPER, 2004,
p.343).

A autora aborda a questão da iniciação à arte do palhaço, experiência por qual passei,
como visto no segundo capítulo. As dinâmicas utilizadas na construção de palhaços pessoais
obedeceram à perspectiva do LUME em que o indivíduo busca um estado cênico apresentado
em lógicas de ação relacionadas com os modos de pensar, sentir e agir expressos
corporalmente. Isto envolve um trabalho minucioso de uma corporeidade que demonstre a
ligação entre os impulsos e ações físicas, onde a lógica e o estado do palhaço caminham
juntos. Kasper (2004) explica o quanto o LUME baseia-se no princípio da escola de Jaques
Lecoq de trabalhar a transformação de fraqueza pessoal em força cênica, teatral. A busca de
próprio palhaço é assim a busca da própria insignificância, descobrir em si o que há de
palhaço na própria personalidade, cortando todas as defesas da sua própria personalidade. Não
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se trata de compor um corpo, mas desenvolver uma singularidade.
A vulnerabilidade para ao LUME envolve contato profundo consigo mesmo e depois
com o outro. Em um constante afetar e ser afetado pelo outro. No curso de palhaço-educador
procurei trabalhar como uma extensão desse trabalho a ideia de que o outro e o eu estão
ambos no ambiente, um ponto de encontro entre as naturezas das individualidades. Porém a
educação escolarizada oprime as singularidades dos corpos na medida em que é imposta a
disciplina padrão sobre os comportamentos corporais. Os exercícios corporais, a exaustão, e a
exposição de si geram um contato humano ímpar, singular, sincero, cooperativo, lúdico e real
ao mesmo tempo. O objetivo é a liberação da personalidade e descobrir a abertura, ampliação
e dilatação das individualidades reprimidas:
[...] Os processos de trabalho para produção do clown, do palhaço –
sempre singulares, únicos – operam com modos de atuação dos corpos,
produzindo metamorfoses. [...] Cabe precisar aqui que, ao falarmos em
metamorfose, pensamos em devires, em tornar-se outro, algo que diz
respeito mais à intensidade do que em extensão no tempo. Nos meios
educacionais, por exemplo, falou-se muito, há muito tempo atrás, em
transformação. Não é propriamente a esta transformação que nos referimos,
pois ela contém uma vontade de domínio, um fim e um termo para tal
processo: tornar o outro como eu quero – com meu poder de saber o que é
bom para ele, atribuído pelo lugar de autoridade que ocupo-, ou seja,
educado, civilizado, domesticado, normalizado. Não estamos pensando em
tais movimentos com um sentido moral, pois o devir é inocente, amoral. Para
nós, é a partir das experimentações que podemos avaliar sua conveniência,
sua potência criadora – até mesmo de soluções, e não a priori (KASPER,
2004, p. 343-4).

O Curso de formação em palhaço-educador foi proposto a partir da produção de
corpos coletivizados, que envolvem a capacidade de rir de si mesmo, de expor-se ao ridículo,
da exposição da própria a vulnerabilidade e fragilidade. Assim se trabalha a construção de um
palhaço. Dentro da sala treinamos novos tipos de sociabilidades cujo parâmetro principal está
na ampliação da capacidade de escuta do outro, com o corpo todo, prevenindo-nos da
continuidade das máscaras sociocomportamentais que nos foram impostas como defesas
necessárias às ameaças da educação escolarizada.
Trabalhamos estados de alerta que nos levam a um devir, a possibilidades criativas de
nós mesmos e assim a reinventarmos nossa coletividade. O palhaço é um ser em público. Sua
existência está pautada à exposição de si como contribuição para a constituição de uma esfera
pública no mundo:

105

[...] Conviver no mundo significa essencialmente ter um mundo de coisas
interposto entre os que nele habitam em comum, como uma mesa se interpõe
entre os que se assentam ao seu redor; pois, como todo intermediário, o
mundo ao mesmo tempo separa e estabelece uma relação entre os homens.
A esfera pública, enquanto mundo comum, reúne-nos na companhia
uns dos outros e contudo evita que colidamos uns com os outros, por assim
dizer (ARENDT, 2008, p.62).

Em seguida procuraremos compreender teoricamente em que sentido os parques
públicos, considerando a história de seu surgimento e desenvolvimento na história do
planejamento urbano, potencializam a relação entre o meio-ambiente e a elaboração de uma
participação cívica no território. Será abordado como os parques são locus potenciais para se
estabelecer práticas educativas relacionadas à preservação ambiental e à participação social.
Dessa maneira justifica-se o fato dos parques serem locais especiais para a ação do Palhaço
Educador.

3.2 O USO PÚBLICO DOS PARQUES COMO CENÁRIO PARA O PALHAÇOEDUCADOR

Desde a segunda metade do século XV até o século XVI, segundo Capel (2002), os
ideais humanistas levantaram a ideia de que os jardins tratam de imitar e exaltar a natureza e a
serenidade do campo frente ao grande movimento vivido nas cidades. O autor afirma que o
desejo de incorporar a natureza à cidade é antigo e que atravessou diversas culturas na história
da humanidade, como os jardins de Babilônia que inclusive chegaram a gerar influências nos
dois primeiros séculos da idade moderna.
Capel explica que a ideia de paraíso é associada aos jardins desde as primeiras
civilizações e que, construídos pela realeza e aristocracia, eram de fato privados até o século
XVIII, sendo mais tarde para uso particular da burguesia, tornando-se acessível a todos
somente no século XIX, quando surge a ideia de parque público municipal. Este processo,
segundo o autor, tem seus antecedentes relacionados com a política de abertura dos parques
reais ao público das grandes cidades, como o Hyde Park na Gran Bretania em 1635, ou na
Espanha quando Carlos III permitiu a partir de 1767 que o parque real de Bueno Retiro fosse
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visitado pela população de Madri no verão e outono.
Assim, a Revolução Francesa, a implantação do Estados liberais e as consequentes
expropriações e cessões reais contribuíram para que o parque e o jardim passassem a ter
caráter público, difundindo-se mais intensamente quando os efeitos da Revolução Industrial
são sentidos entre diferentes grupos sociais e surgem, criados pelas próprias cidades (não mais
cedidos pela nobreza), os parques públicos municipais como resposta aos problemas
higiênicos e à necessidade de espaços verdes.
Neste período, segundo Henrique (2009), a ação do homem sobre a natureza revela
paralelamente ao higienismo, uma preocupação com os jardins estéticos e parques florestais
atrelados a uma beleza natural. O autor observa que havia uma representação romântica da
natureza “selvagem” como uma moda propagada pelas elites européias no final do século
XIX. Assim surgem nessa época os primeiros parques naturais nacionais destinado à pesquisa
científica e ao turismo. Por outro lado, a criação de parques urbanos são consequência da
interação entre os princípios do esteticismo e do higienismo para formação de espaços
socialmente diferenciados, ou seja, haviam os “Parques para operários (Buttes Chamont, em
Paris, é um exemplo) e Parques para a aristocracia (Bois de Bologne, também em Paris)”
(HENRIQUE, 2009, p.68).
O autor coloca que ainda no século XIX são criados os Parques Nacionais nos Estados
Unidos, como um grande processo de valorização da natureza. Neste mesmo século, em 1851,
começaram a ser esboçados os parques urbanos através dos planos para criação do Central
Park, em Nova York com ênfase no estilo inglês só que o vinculando às ideias de liberdade e
democracia.
Corroborando com tais ideias, Andrade (2010) explica que o modelo de jardim e
parque inglês vigorou até o início do século XX e inspirou os projetos de parques das
américas efetivados naquele período. Segundo o autor, na América do Norte houve o Park
Movement, desenvolvido nos Estados Unidos, estava diretamente ligado ao Conservation
Movement (criação de parques e reservas nacionais), que através de políticas apoiadas pelo
Estado americano, investe na proteção aos recursos naturais. O principal expoente desses
movimentos, o paisagista Frederick Law Olmsted, projetou diversos parques públicos nos
Estados Unidos de 1851 a 1895, sendo o mais importante o Central Park, e que representava
uma luta pelo espaço público na cidade:
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Frederick Law Olmsted foi influenciado pelos parques ingleses, porém
começou a desenvolver o seu próprio pensamento a respeito da função social
dos espaços verdes no planejamento urbano como instrumento de reforma
social. A criação de parques públicos estava inserida no movimento que
sintonizava a nova cultura, opondo-se radicalmente à prática corrupta e cruel
do liberalismo do laissez-faire, contrariando as iniciativas de privatização do
espaço urbano. Enquanto na Inglaterra o parque manifesta-se como um dos
componentes da cidade em expansão, nos Estados Unidos converteu-se em
um instrumento específico de planejamento urbano (ANDRADE, 2010,
p.105-6).

Quando se trata dos grandes parques urbanos, segundo Scalise (2002), não é possível
deixar de fazer a devida referência ao movimento conservacionista do "Park Moviment" e às
atuações de Olmsted cujos trabalhos inspiraram a criação de inúmeros parques, a idealização
da Cidade-jardim de Ebenezer Howard, e mudou o conceito de qualidade ambiental urbana.
Para a autora o parque do século XX supera o modelo burguês do século anterior, busca novos
espaços verdes e natureza para a vida urbana além de expressar uso coletivo e sociabilidade,
como por exemplo citado também por Henrique (2009) dos Volksparken na Alemanha, as
primeiras tentativas de popularização dos parques e jardins da cidade.
Scalise (2002) descreve como a partir do século XX foram surgindo propostas
singulares e inovadoras, ampliando a experiência de implantação de parques e projeção
paisagística de verde urbano no mundo. Na Europa dos anos 1930 os modos de projetar o
ambiente urbano foram revisionados. De 1943 a 1963, foi implantado o Bosque de Amsterdã,
um importante exemplo de parque da cidade moderna funcionalista, criando um território de
recreação na natureza, que retrata manifestos holandeses da nova estética. Em Estocolmo, a
experiência de criação de um tecido paisagístico contínuo, difundindo espaços verdes em
pequenas escalas.
Na Inglaterra de 1946, as newtowns superam a ideia estética da cidade-jardim de
Howard, na década de 50 afirma-se a tendência do neopaisagismo no plano de parques,
valorizando características cênicas das áreas verdes. Nos anos 1960, novos parques em
Hamburgo, Munique, Paris, Naterre. Nos anos 1970 surgem parques mais exuberantes e
equipados como o Olympia Park, Munique- jogos olímpicos. Em Amsterdã, o Thÿssepark, o
primeiro parque público ecológico. Nos anos 1980 e 90, o Parque La Villete e o Parque André
Citroën demonstram a tendência do retorno ao desenho, valorização dos jardins públicos e
estratégias de melhoria da qualidade dos bairros degradados.
No Brasil, Scalise (2002) cita ainda o Parque do Ibirapuera, o Parque do Carmo, em
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São Paulo, o Parque Barigui, em Curitiba, o Parque Setorial, em São José do Rio Preto (SP), e
o Parque Central em Santo André (SP), que combinaram recuperação ambiental e lazer.
Efetivamente os movimentos por uma maior qualidade de vida na cidade, que se
iniciaram a partir dos problemas urbanos impulsionados pela revolução industrial,
continuaram no tempo até os dias de hoje, se espalhando pelo mundo, sendo readaptados para
cada realidade local, mas como propostas físico-territoriais que visam incluir mais natureza
como um equilíbrio à insalubridade criada pelo ambiente urbano capitalista.
Peter Hall (2002) destaca a proposta de Cidade Jardim, por Hebenezer Howard
defendendo que mais que um planejamento físico a Cidade Jardim era veículo de reconstrução
progressiva da sociedade capitalista, dentro de um novo sistema de gestão incluindo propostas
cooperativas de organização social, gerenciamento local e autogoverno, influenciadas por
diversas outras propostas precedentes (Ledoux, Owen, Pemberton, Buckingham, Kropotkin,
More, Saint-Simon e Fourier) que projetaram cidades para populações limitadas, como
elementos de um complexo regional.
Neste trabalho procura-se conectar as propostas de parques com novas possibilidades
de gestão do território, conectadas a modelos de sustentabilidade cujos elementos podem ser
sistematizados a partir das experiências locais, que propiciam a educação e a participação
social em seus territórios. As práticas socioeducativas conectadas à história local têm a
capacidade de serem o locus para o surgimento de novas utopias. O Palhaço-educador pode
tornar-se então um importante potencializador da democracia e da educação ambiental
contextualizada, ou seja, uma educação ambiental conectada às realidades e identidades
locais.

3.2.1 Educação, meio-ambiente e patrimônio
Aos fins do século XVIII, segundo Capel (2002), a jardinagem e a instrução agrícola
se combinaram em muitas ocasiões nos grandes jardins botânicos reais, sendo também lugar
de experimentação científica e viveiro de plantas para politicas de reflorestamento. O autor
afirma que em princípios do século XIX se produzia uma proximidade prática entre o
horticulturalismo e a arte da jardinagem. Isso fora associado à história das ideias pedagógicas
de Pestalozzi que culminaram na ideia dos jardins de infância, onde deveria existir o terreno

109

para cultivo em que as crianças exercitariam o trabalho de campo e o cultivo do solo,
individual e coletivo.
Neste mesmo século, a educação se convertia em algo essencial como mecanismo de
controle social ou educação moral. Segundo Capel (2002), é daí que surge a necessidade de
construir parques públicos acessíveis à classe trabalhadora, ou seja, locais em que através da
diversão, do lazer e do exemplo de comportamento das classes superiores poderia se educar e
civilizar as classes populares.
Apesar da abertura e criação dos parques terem sido largamente utilizados por um
sistema de controle de classes, nas últimas décadas, segundo Nunes e Santos Júnior (2013),
novas estratégias vem sendo pensadas como respostas de integração entre o ambiente e a
sociedade. Os autores citam: o conceito de ecobairro cuja gestão baseia-se numa concepção
de gestão direta dos cidadãos; experiências de ecocidades que pressupõem objetivos
ambientais e uma nova forma de construir e habitar o espaço urbano em que se destacam
modelos cooperativos de gestão e auto-organização da sociedade civil; e ainda as ecovilas
como comunidades intencionais que demostram experimentações de gestão participativa
guiada por uma mudança dos paradigmas ambientais.
Percebe-se assim, as possibilidades latentes de utilização do meio-ambiente para gerar
experiências de educação e práticas educativas diversas. Atualmente, algumas experiências
abordadas por Scalise (2002) vêm reconhecendo não somente a função recreativa e de lazer
dos parques, mas também sua importância cívica, de participação, que leva em conta também
a necessidade premente de reconhecer que é indispensável a participação social associada à
educação para se conseguir uma gestão satisfatória do patrimônio público.
Neste sentido Tucker e Ostrom (2009) demonstram resultados de pesquisas em que os
parques que apresentam as melhores condições florestais são aqueles nos quais os usuários
têm direitos para formular regras. Mais do que isso as autoras defendem que a participação de
usuários na formulação das regras pode ser indissociável da obediência a elas e que estes
mesmos usuários podem contribuir significativamente para o monitoramento consistente da
qualidade ambiental das florestas.
Um importante exemplo é exposto por Alves (2013), o Parque Nacional da Tijuca (RJ)
vem desenvolvendo desde 1997 um projeto de educação ambiental que leva em conta a
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diversidade religiosa e os problemas e soluções para o uso sustentável do parque. O título do
projeto é “Meio Ambiente e Espaços Sagrados”, que visa pesquisar as práticas religiosas
realizadas em áreas protegidas e promover discussões e ações educativas integrando a
comunidade científica e sócioreligiosa.
No período de 1997 a 2006 foram promovidos seminários, oficinas, artigos científicos,
material educativo e parcerias. Em 2004 experiência piloto de um local especialmente
destinado às práticas religiosas no entorno do Parque Nacional da Tijuca, através de um
sistema de gestão participativa para organização de um espaço como modelo sustentável
voltado simultaneamente para a proteção do meio ambiente e do patrimônio histórico-cultural.
Foi criada uma comissão para a gestão da área com representantes da sociedade Civil e
da Unidade de Conservação. Foram formuladas propostas de educação, manejo e
monitoramento, mutirões de limpeza com ampla mobilização dos grupos religiosos. Alves
(2013) afirma que a partir do desenvolvimento desse projeto, os participantes ficaram cientes
que havia, além de um patrimônio natural e cultural, também um patrimônio imaterial
constituído pelo uso dos recursos naturais enquanto elementos sagrados. Dessa maneira a
cultura imaterial propiciou uma nova maneira de lidar com o patrimônio público.
Em Salvador experiência educacional através da prefeitura municipal, onde uma
equipe de educadores trabalhou no Parque da Cidade atendendo a população do bairro do
Nordeste de Amaralina, limítrofe ao Parque, durante os anos de 1980 a 1982. Foi formado o
Núcleo Experimental de Atividades Socio-culturais (NEAS), com uma equipe interdisciplinar
ligados à música, ao teatro, às artes plásticas, ao artesanato e à pedagogia. O objetivo inicial
do NEAS foi buscar indicadores de uma atuação educacional nos bairros da periferia da
cidade e desenvolver um trabalho de treinamento de pessoal de modo a gerar possibilidades
de multiplicação da experiência. Após diversos contatos realizados com lideranças locais,
instituições que desenvolviam trabalhos comunitários, participantes do Conselho de
Moradores, pais, professores o NEAS identificou a prioridade de atender na época as crianças
na faixa etária de 3 a 6 anos. A experiência trabalhou com diversas oficinas: Oficinas do fazer
e do brincar, Oficina da Natureza, Oficina de Brinquedo, Oficina de Música, Oficina de
Roupa, Oficina de Tecelagem, Oficina de Bonecos (PMS, 1982).
Também em Salvador, uma experiência de educação e participação social
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materializou-se no entorno de uma área destinada a ser um parque socioambiental, mas que
nunca fora implementado pelos poderes públicos. A Agenda 21 nos bairros de Mata Escura e
Estrada das Barreiras realizada no período de 2005-2006, funcionou como uma prática de
pedagogia comunitária e de criação de espaços de sociabilidades como estratégia para se
alcançar novas formas de convivência social (NUNES; SOUZA; SANT‟ANNA, 2007). Assim
como a experiência no Parque Nacional da Tijuca, mais uma vez houve integração entre a
universidade e a comunidade, considerando que cada pessoa que convive com determinada
área guarda uma parcela do patrimônio imaterial, e que pode contribuir para a gestão do
território.
O Projeto Agenda 21 foi realizado em 6 etapas, no período de 12 meses. Na primeira
etapa houve a mobilização e formação da equipe de trabalho, depois foram identificadas as
áreas com possibilidades de serem transformadas em espaços de sociabilidades, num terceiro
momento formaram-se grupos de discussão voltados para diversos temas como: educação
ambiental, arte, lazer, habitação e infraestrutura, desenvolvimento econômico e trabalho,
geração de emprego e renda. Numa quarta etapa foram realizadas plenárias temáticas e
sistematização dos resultados a serem apresentados numa plenária final. Segundo Nunes
(2007), a experiência da Agenda 21 possibilitou a experimentação de uma pedagogia com
base comunitária e a realização de novos modelos de planejamento urbano.
3.2.2 Parques públicos na cidade de Salvador
Desde 1935, através da Comissão do Plano da Cidade reunida na 1ª Semana de
Urbanismo, que há preocupação com as áreas verdes na Cidade do Salvador. Usando os
exemplos americanos e ingleses se expressou a necessidade e de se reservar 21 m² de parques
urbanos por cada habitante, sem contar os parques suburbanos. Segundo Carvalho (2001) tais
recomendações chegaram a influenciar mais tarde, lá pela década de 1970, as políticas de meio
ambiente da cidade de Salvador.
Ainda segundo a mesma autora, a preocupação com o planejamento de áreas verdes da
cidade deu-se, embora timidamente, no Plano Urbanístico para a Cidade do Salvador,
conhecido como Plano do EPUCS ou Plano Mário Leal Ferreira, no período de 1942 a 1946. O
único empreendimento no setor de Parques e Jardins que se pode destacar foi a implantação do
Parque do Dique do Tororó, embora estivesse previsto em lei a criação de um sistema de áreas
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verdes em forma de parque contínuo
Somente na década de 1970 é que se implanta o sistema de áreas verdes na cidade de
Salvador, quando foram delimitadas 40 áreas de propriedade privada declaradas não
edificaveis, 19 áreas de domínio público não edificáveis e 128 áreas arborizadas de
propriedade particular. Em 2007 foi aprovado o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do
Município de Salvador (PDDU), quando foram implementados alguns instrumentos de
planejamento e gestão como o Plano Municipal de Meio Ambiente (SISMUMA), o Sistema
de Áreas de Valor Ambiental e Cultural (SAVAM), por sua vez subdividido em subsistemas
dos quais destaca-se o Subsistema de Unidades de Conservação e o Subsistema de Áreas de
Valor Urbano –Ambiental.

No Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, os Parques Públicos são
abordados, segundo Serpa (2006), sob a ótica ambiental como “espaços verdes” e de
conservação, ou sob a ótica do lazer, enquanto espaços públicos voltados para a recreação e o
entretenimento:

Sob a ótica ambiental, os parques compõem um sistema de espaços de
preservação ambiental subdividido em dois subsistemas: o das áreas de
conservação, cuja importância deve-se ao seu valor ecológico ou à sua
significância para a qualidade urbano-ambiental, caracterizadas pelos
Parques de Natureza (exemplos: São Bartolomeu e Abaeté) e pelos Parques
Urbanos (exemplos: Zoobotânico, da Cidade e Pituaçú); e o das áreas de
valor urbano-ambiental, do qual fazem parte os Parques de Recreação
(Dique do Tororó, Jardim dos Namorados, Costa Azul e Aeroclube) e os
Espaços Abertos Urbanizados (praças, mirantes, jardins públicos, áreas
verdes integrantes de loteamentos, campos e quadras poliesportivas)
(SERPA, 2006, p.8).

Debatendo a questão da gestão territorial dos parques públicos de Salvador, Serpa
(2006) observa que quatro desses parques mencionados (Pituaçú, Abaeté, São Bartolomeu e
da Cidade) apresentam médio a alto valor ecológico, o que deveria determinar, como indicado
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No Decreto Lei n° 701 de 9 de novembro de 1948 (EPUCS), havia o seguinte texto : “Art. 36 - A fim de
assegurar à Cidade a amenidade de seu clima e as convenientes condições de salubridade, fica criado um sistema
de áreas verdes em forma de parque continuo, constituído pelas áreas planas e, dentro de certos limites que serão
fixados no planejamento local, pelas encostas dos vales que envolvem Setores Residenciais (SR) e, sempre que
possível, separam, dentro deles, os Bairros em que se subdividem”.
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pelo Plano Diretor, políticas públicas de conservação, preservação e recuperação ambiental
para esses espaços. No entanto, o autor conclui que apesar do discurso de sustentabilidade
presente nas políticas municipais soteropolitanas prevalece mais a lógica do lazer como
diretriz nas políticas de requalificação urbana.
Dessa maneira observa-se que apesar da quantidade de parques legalmente
22

reconhecidos na cidade de Salvador , apenas alguns poucos exemplos são qualificados para
uso, com atividades culturais acontecendo nesses lugares.
O Parque Joventino Silva, mais conhecido como Parque da Cidade, localiza-se no
bairro da Pituba/Itaigara, é limítrofe com o bairro do Nordeste de Amaralina. Conta com cerca
de 720 mil m² de área verde, abriga uma área de Mata Atlântica com diversas espécies
ornamentais, frutíferas e nativas além de possuir uma rica fauna. Além da área verde, há
também quadras poliesportivas, parquinhos para crianças, equipamentos de lazer e ginástica,
pista de cooper, ciclovia, pracinhas, uma extensa área gramada e o Anfiteatro Dorival
Caymmi, com capacidade para cerca de 600 pessoas, onde acontece há cerca de 10 anos o
Projeto Música no Parque, que consiste em shows musicais gratuitos com músicos populares
diversos.
O Parque do Dique do Tororó, localizado no centro da cidade, entre o bairro do Toróró
e o Engenho Velho da Federação, tem com atrativo principal um espelho d‟água de 110 mil
m². Bem equipado e sinalizado, é intensamente utilizado pela população. São comuns os
passeios familiares nos finais de semana, as atividades físicas, como caminhadas, corridas e
remadas. Este parque conta com áreas de lazer, parquinho infantil, mobiliário urbano
quiosques de apoio, lanchonetes, restaurantes, calçadões, pista de cooper, píer, clube náutico,
equipamentos de ginástica, praça de eventos e palco.
O Parque Costa Azul, localizado entre o bairro do Costa Azul, A Av. Magalhães Neto e
a Orla, foi construído numa área de 55 mil metros quadrados e conta com equipamentos
22

São 15 parques considerados no PDDU/2007, sendo destes 8 da subcategoria Parques
Urbanos (I - Parque Zoo-botânico de Ondina; II - Parque Joventino Silva; III - Parque Metropolitano de
Pituaçú; IV - Parque da Lagoa da Paixão; V - Parque Sócio-ambiental de Canabrava; VI - Parque do
Vale da Mata Escura; VII - Parque Ecológico do Vale Encantado;
VIII - Parque do Ipitanga); 5 da subcategoria Espaços Abertos Urbanizados (I - Parque do
Dique do Tororó; II - Parque Jardim dos Namorados; III - Parque do Costa Azul; IV - Parque Solar Boa
Vista; V - Parque Atlântico). Dois deles apesar de não constarem inscritos no corpo da lei como
parques, são considerados parques metropolitanos pela legislação Estadual e Municipal, além de
serem localizados em Áreas de Proteção Ambiental (Parque Metropolitano Lagos e Dunas do Abaeté
e Parque Metropolitano de Pirajá).
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diversos de lazer: Playgrounds, campo de futebol; ciclovias, parquinho infantil, pistas de
cooper e patinação, equipamentos de ginástica e um Anfiteatro ao ar livre para cerca de 600
pessoas, que eventualmente conta com shows musicais e apresentações de peças de teatro
abertos à população.
O Parque Jardim dos Namorados situa-se na orla do bairro da Pituba, próximo ao
Parque Costa Azul. Após reformado na década de 1990 passou a contar com um calçadão,
ciclovia, quadras poliesportivas, parquinhos infantis e uma grande arena com arquibancadas,
muito utilizada cotidianamente como pista de skate e patinação, além de ciclismo infantil.
Desde o ano de 2007, acontece em determinadas temporadas do ano, a Feira de Artesanato do
Instituto Mauá, com barracas diversas e shows musicais, além de apresentações de artistas de
rua.
Parque Zoo-botânico Getúlio Vargas, conhecido como Jardim Zoológico de Salvador,
localiza-se no bairro de Ondina, limítrofe ao Palácio de Ondina, a residência oficial do
governador do Estado da Bahia. Construído na década de 1950 hoje possui 700 mil metros
quadrados de extensão que inclui uma área preservada de mata atlântica que não á aberta à
visitação e uma área urbanizada, onde são expostos os animais para vistação pública. Um dos
principais locais de lazer da cidade é intensamente visitado nos finais de semana. Conta com
mirante, cantina, módulo policial, sanitários e telefones públicos, área lazer, recreação e
ambiental, casa de vegetação, anfiteatro, trilhas interpretativa e sensorial (para deficientes
visuais) e aulas de educação ambiental.
O que pretendemos salientar neste trabalho é que em meio às contradições recorrentes
nas políticas socioambientais de Salvador, experiências locais de educação social se
desenvolvem em territórios dos parques, reconhecendo-os como patrimônios e agindo em seu
favor com contribuições significativas para manter e fortalecer o uso público do território.
Para tanto foram escolhidos neste trabalho 2 experiências de educação social situadas em 2
parques a serem tratados nos próximos capítulos: O Parque Metropolitano de Pituaçú e o
Parque Metropolitano Lagoas e Dunas de Abaeté. Apesar de suas diferenças guardam em
comum: 1) serem os dois dos três parques com maior valor ecológico da cidade e; 2) Estarem
situados limítrofes a bairros populares que o compõem socialmente.
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4. CENTRO CULTURAL DE DESENVOLVIMENTO ESCOLOGIA: MILITÂNCIA
SOCIOAMBIENTAL NO PARQUE METROPOLITANO DE PITUAÇÚ
O Centro Cultural em Desenvolvimento Escologia CCD, fundado dia 13 de novembro
de 1983, situa-se no Parque Metropolitano de Pituaçú, funciona como uma associação sem
fins lucrativos, uma Organização não-governamental. Atuando como um centro de educação
cultural e ecológica, fomenta visitações ao parque de Pituaçú e reúne pessoas dispostas a
contribuir para a preservação ambiental do mesmo além de realizar um importante trabalho de
inclusão social.
Conheci a Escologia em 2005. Fui com alguns amigos para assistir a um show da
banda Tribo do Sol no espaço que comumente “apresentou ao publico da cidade de Salvador,
23

dezenas de bandas de musica, grupos de dança e peças de teatro” . Impressionei-me com a
exuberância das matas. A Escologia me encantou por localizar-se literalmente dentro do
parque. Para chegar lá é preciso acessar a ciclovia e seguir até depois das quadras de esportes
e aproximadamente 100 metros depois quando a ciclovia faz a primeira curva, fica visível o
acesso por um caminho de areia e debaixo de árvores.
O Espaço da Escologia é um terreno delimitado com algumas cercas vivas e dentro do
terreno um galpão. Sua vizinhança são casas autoconstruídas, sem reboco e sem saneamento.
Vê-se filetes de águas negras desenhando o chão de areia, o que deixa bem claro o processo
de invasão e favelização do parque decorrente da expansão da chamada comunidade do Alto
do São João.
Shows musicais regados a bons equipamentos de som e data show projetando clipes e
fotos na parede aconteciam com frequência em 2005, quando a o Centro de Cultura e
Desenvolvimento Escologia tornou-se Ponto de Cultura. Um movimento grande de jovens se
deslocavam de várias partes da cidade para curtir o point de bandas de Rap e de Reggae de
Salvador.
Os shows aconteciam no Galpão de 15 metros de profundidade, 10 metros de largura,
9 metros altura, onde penduram-se tecidos acrobáticos, e trapézios. Ao fundo um pequeno
palco, uma elevação do próprio chão de cimento batido, pintado de verde. Ao lado utiliza-se
uma estante de vidro aproveitada como o balcão que separa da cozinha, onde encontram-se
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Disponível em <http://bandasdegaragem.uol.com.br/noticias/9> , acesso em 01 de fevereiro de 2016

116

uma geladeira velha, um fogão de duas bocas e um forno de barro bioconstruído. Nas paredes
internas também grafites com desenhos temáticos sobre meio ambiente e a diversidade.
O surgimento da Escologia remete-se à história de Antonio Carlos de Oliveira,
militante e educador, o fundador da Escologia, falecido em julho de 2014. Antonio Carlos de
Oliveira, sociólogo e militante, trabalhou na Fundação Nacional Pró-Memória, fundada em
1979, supervisionada pelo Ministério da Educação e Cultura, através da Secretaria do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Antes foi militante do POLOP, uma organização
24

revolucionária fundada em fevereiro de 1961 , o que o levou a tecer amizades com Juca
Ferreira, Gilberto Gil, Caetano Veloso, José Dirceu, Lula, Dilma Roussef. No rastro da
história de participação no POLOP Carlos também foi um dos fundadores do Partido dos
Trabalhadores contribuindo intelectualmente para alguns dos princípios do partido quando
surgira após a ditadura militar, alguns que vem hoje se configurar como cooperativismos e
economia solidária.
Atualmente quem responde pela coordenação é um de seus educandos, Sidney
Cerqueira da Silva, 32 anos. Ao ser entrevistado pareceu não afirmar com muita convicção
que é o Coordenador. Prefere dizer que é o “responsável por resolver tendências burocráticas
desde o falecimento de Carlos. Como tem que ter um representante na área burocrática eu
estou no papel de presidente, mas é uma estrutura de gestão colegiada, horizontalizada”.
Sidney explica que era mais um jovem de seu bairro em situação de vulnerabilidade
social e sofria riscos de tornar-se um marginal e que foi cativado por Carlos de Oliveira para
participar das atividades da Escologia. Sua mãe era semi-analfabeta trabalhava como
empregada doméstica e passava o dia todo fora de casa. O pai, policial aposentado trabalhava
como motorista, sempre viajando. Com ausência dos pais Sidney ficava sozinho em casa. A
escola tornava-se pouco atrativa o que o levava a ficar na rua ou diretamente ao contato com a
natureza:

Na escola eu chegava lá eu via as mesma coisa, aí eu ia pra praia , ia tomar
banho, ficava o dia todo no parque, às vezes me alimentava de alimento
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O POLOP ao que consta foi o nome do periódico da Organização Revolucionária Marxista com o qual
a oganização ficou mais conhecida. Resultou de uma dissidência do PCB que tinha a participação de intelectuais
como Erich Sachs e Emir Sader, dentre outros. Mais informações disponíveis em
<http://blogconvergencia.org/?p=839>
ou
em
<http://centrovictormeyer.org.br//wpcontent/uploads/2010/04/Fr%C3%A1gua-inovadora.pdf> , acesso em 16 de fevereiro de 2016.
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normal uma ou duas vezes por dia, na maioria das vezes eu comia mais fruta.
Pegava uma latinha de óleo, que antigamente pegava camarão, botava
farinha no cantinho. Pegava camarão, fervia água ali mesmo, no mato. O
coco, bebia água de coco. Me chamavam até de Paiacã, o índio porque eu
25

ficava dentro do mato (Informação verbal) .

Sidney construiu durante sua infância e adolescência um contato íntimo com a
natureza dentro do território do Parque de Pituaçú. Isso não deixava de ser intermediado pelas
relações sociais locais e mais do que isso, as suas memórias refletem o quanto as pessoas
naquele período eram mais próximas da natureza. Essa convivência fez parte da sua formação
e posterior envolvimento com a Escologia, uma vez que isso seria reforçado pelo processo
educativo instaurado por Carlos.
O entrevistado relata a influência que teve de moradores antigos em concepções e
culturas de sustentabilidade que chegavam diretamente na sua afetividade no contato com a
natureza. Como exemplo citou que gostava muito de pescar mas que devolveu um peixe ao
notar dentro do seu imaginário que deixaria órfãos os filhotes de peixe:
Uma vez eu fui pescar e tinha um cardume de peixe só que quando eu
pesquei eu fiquei tão alegre, um tucunaré enorme, só que quando eu fui ver
era uma fêmea e os filhotinhos ficaram ali procurando a mãe aí nisso eu até
chorei, tinha a faixa de mais ou menos 14 anos. Eu até chorei e pedi perdão e
aí soltei o peixe de novo na lagoa. Aí depois de lá pra cá eu comecei a não
26

querer mais pescar .

A comunidade do Alto do São João abrigava nativos pescadores e descendentes de
índios que oferecem uma outra condição de relação da extração dos recursos da natureza.
Sidney explica que havia um índio que lhe deu um ensinamento marcante que de certa forma
modificou sua prática diária na relação com as matas:
Às vezes você vai lá arrancar o fruto, tem dez frutos no pé vc não pega os
dez frutos. Você pega o que vc tem necessidade e deixa lá que vem outra
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Informação fornecida por Sidney Cerqueira Silva, coordenador do Centro Cultural de Desenvolvimento
Escologia, em entrevista concedida em 15 de agosto de 2015.
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pessoa. Tem os animais que precisam até do fruto pra poder se alimentar

.

São muitas as histórias que se forem hoje contadas às crianças e adolescentes parecem
de uma época muito distante que Sidney relata. A memória de Carlos é de uma eterna
gratidão, que representa também a outras pessoas que trabalham na Escologia. Todos são
verdadeiros militantes pelo Parque de Pituaçú e possuem uma sensibilidade social voltada
para as crianças e adolescentes da área. Eles mantêm uma ligação profunda com a luta pelo
parque que testemunharam ao acompanhar as andaças de Carlos.

4.1 PARQUE DE PITUAÇÚ
O Parque Metropolitano de Pituaçú está localizado no bairro de Pituaçú entre as
avenidas Pinto de Aguiar, Luis Viana Filho, Otávio Mangabeira e Jorge Amado. Sua entrada
principal situa-se de frente para a Escola de Circo Picolino e para o Oceano Atlântico. No seu
entorno estão os bairros da Boca do Rio, Imbuí, Doron, Cabula VI, Centro Administrativo da
Bahia (CAB), São Marcos e Patamares. Nesses bairros, além de todas a unidades
administrativas do Estado da Bahia situadas no CAB destacam-se grandes empresas e
organizações situadas no seu entorno como

EMBASA (Estação de tratamento de água

Bolandeira), COELBA, Odebretch, Companhia Hidrelétrica São Francisco, Home Center
Ferreira Costa, Hotel Sol Bahia.
Convivendo mais diretamente com o território do parque, nos limites imediatos ou
ocupando sua área interna, estão Bahia Café Hall, Casas de Show do Alto do Andu, a
organização não-governamental PANGEA, Estádio Pituaçú, Universidade Católica de
Salvador, Museu de Ciência e Tecnologia da Universidade do Estado da Bahia (UNEB),
Estação de condicionamento prévio do Emissário Submarino (EMBASA), Centro de
Integração Empresa Escola (CIEE).
Algumas declarações de moradores locais como Maneca Muniz, que chegou a publicar
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o livro “Pituaçú meu amor” no ano de 2011 revelam um bairro que em 1970 era um lugar
muito simples que mais parecia com uma cidade do interior. Muniz chegou no bairro em 1969
e seu livro relata sua trajetória de apoio a lutas por moradia, além de outras histórias vividas
dentro do que hoje é considerado o bairro de Pituaçú:
Anos 70. Pituaçú vivia o auge da simplicidade, da natureza no seu mais puro
esplendor. Ruas sem asfalto, sem luz nos postes, muitas casas iluminadas a
fifó, a lagoa além de fornecer uma água pura , límpida e sem germes também
supria as necessidades alimentícias dos moradores pois era rica em Pitus,
camarões e peixes (MUNIZ, 2011, p.40).

Maneca Muniz (2011, p.13) também mostra como Pituaçú foi sempre muito visitado
por artistas na época de 1970 e 1980, conferindo assim uma memória ao local que remete ao
encontro de artistas:
[…] nos anos 70 e 80 para aqui sempre vinham o escritor Guido Guerra, os
poetas Franklin Machado, Cia Seixas, Carlos Cunha, Jehová de Carvalho,
Ederaldo Gentil, Zé Lins, que de vez em quando trazia Miltinho e o cantor
Gildo Alfinete parceiros de noitadas até com Paulinho da Viola, Carlos
Alberto Torres, TV Aratu e tantos outros artistas, jornalistas e escritores[...]
(MUNIZ, 2011, p.13).

Pituaçú sempre teve esse clima que associa o artístico e o ambiental. É de praxe
artistas buscarem locais que te inspirem caracterizado de maneira marcante pela presença das
belezas naturais como as apresentadas no Parque de Pituaçú. É certo que antigamente o clima
era mais profundamente natural do que hoje, após período de intensa ocupação e pressão
urbana em seu entorno. Alberto Peixoto da Silva, antigo morador local mais conhecido como
Beto de Bila, é uma prova viva disso. Atualmente Coordenador de Articulação Comunitária
do Parque de Pituaçú, vinculado à Diretoria de Unidades de Conservação (DIRUC) do
Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), instrumentista de formação, é
artista plástico e arte-educador. Em entrevista concedida para esta tese, Beto explica a origem
da ocupação do parque corroborando com essa realidade de integração entre a arte e o meioambiente:
[…] a origem daquilo ali eram sítios e fazendinhas, então muitos moradores
da área que estavam ali por perto, permaneceram aqui na área, tinha horta ,
tem a horta de seu Francisco ali embaixo da Escologia, a colheita de frutas
na área do parque: as crianças, inclusive meus filhos mesmo adoravam.
Tinha o banho na lagoa, vários poetas e vários músicos se inspiraram no
lago, alguns poetas Cardan Dantas, Luís Melodia, Cazuza morou na região,
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Novos baianos, Gilberto Gil. Cinema Novo, a grande atração era tomar
banho na praia dos artistas e vir tomar um banho de água doce e curtir as
28

dunas de Pituaçú (informação verbal) .

O entrevistado elenca as características socioambientais encontradas no parque,
considerando-as importantes potencialidades educativas. Relatou a presença de uma
biodiversidade com 3 biomas significativos: restinga, encosta e mata atlântica. A sua visão de
arte-educador e ambientalista é bem identificada na sua afirmação sobre a mata atlântica que
“embora secundária é muito significativa e que isso torna uma pedagogia fantástica”. Além da
flora Beto relata a presença de animais que tornam o ambiente muito rico, pois além de uma
rica flora, há uma diversidade de animais que é exclamada pelo entrevistado como
impressionante:
[…] quando vc vai falar da fauna, aí é mais
impressionante ainda, porque você tem macaco
prego, bicho preguiça, tamanduá, calango, várias
espécies de serpente, pássaros, 36 espécies
catalogadas de borboleta, roedores típicos da região,
então é uma fauna significante ainda para o coração
de uma cidade. O que torna o parque importante não
é sua beleza, nem seu tamanho, e sim sua
biodiversidade no coração de uma cidade
29

(informação verbal) .

Beto de Bila é um conhecido militante local pelo parque. Mesmo antes de tornar-se
membro da Administração do Parque Metropolitano de Pituaçú, há 30 anos habita o bairro.
Suas constantes visitas ao parque são de uma relação anterior ao cumprimento de seus deveres
profissionais. Seus relatos são de vivência dentro da mata que inclui também sua função como
guia em visitas e trilhas educativas para atender a comunidade. Depois de assumir a função de
coordenar a articulação entre a comunidade e o parque ele foi o responsável por uma gestão
que priorizasse um olhar sensível às questões que envolvem conflitos entre meio-ambiente e
sociedade. Chegou a relatar que deu emprego a uma ex-presidiária como funcionária de
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Informação fornecida por Carlos Alberto Peixoto, coordenador de articulação comunitária do Parque de
Pituaçú, em entrevista concedida em 03 de março de 2015
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empresa, depois de negociar com seu filho que parasse de fazer tráfico de drogas nas quadras
do parque.
Um dos responsáveis por uma fiscalização ativa e desmantelamento de ocupações
indevidas em áreas do parque, ao responder uma pergunta sobre o impacto da
institucionalização do parque sobre as comunidades do entorno ele é incisivo na crítica às
faltas de politicas em relação ao parque e também a falta de sensibilidade dos governos com
as necessidades sociais por moradia:
Nunca houve um olhar dos nossos governantes que viesse se dirigir ao
parque. Fez o parque não cercou. Mesmo definindo a poligonal nunca houve
o cercamento e hoje vem sofrendo essas consequências: desapropriações mal
feitas, algumas ainda não foram e grande parte está judicializada porque as
pessoas não foram desapropriadas com certa coerência. [O parque] foi
suscetível às invasões, ao crescimento desordenado da cidade e o olhar dos
próprios governantes, foi deixando desabrigadas as pessoas com filhos. E o
crescimento demográfico da cidade, empurrando as pessoas para a periferia
30

(Informação verbal) .

Dentre os problemas socioambientais mencionados por Beto, a primeira resposta foi
“as invasões, principalmente as invasões de colarinho branco”. Fora da entrevista é conhecida
história contada por Beto das ameaças que sofreu quando foi conversar com um Delegado
aposentado da polícia que ampliou seu terreno para dentro dos limites do parque. Colocando a
arma na mesa o delegado afirmou que se encontrava com Beto nas esquinas de Pituaçú.
Mas o entrevistado analisa as invasões a partir de uma rica contextualização da
questão urbana de Salvador, colocando também como um grave problema a questão da
poluição da lagoa:
Na lagoa você pode ver um espelho do crescimento
desordenado da cidade de Salvador, as pessoas são
sempre empurradas para periferia e justamente para
moradas perto de rios. São 36 mil pontos de Esgoto
jogando no rio Pituaçú. O grande equivoco é se falar
de limpeza da lagoa sem revitalizar o rio. Hoje
praticamente tá morto o Rio Pituaçú, chega no parque
um esgoto e vai contaminando a água.

O Rio Pituaçú referido por Beto de Bila contém chave de entendimento sobre a origem
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e a sustentabilidade socioambiental da lagoa sendo esta o primeiro motivo do surgimento do
Parque de Pituaçú, como uma consequência da ocupação humana. É claro que antes não havia
parque, somente as belezas naturais no entorno de algumas casas de pescadores e de veraneio.
Mas e a lagoa, quando surgiu?

4.1.1 Da origem do parque aos problemas socioambientais atuais
Em 1906 foi construída a barragem do Rio Pituaçú para abastecer a cidade de
Salvador, umas das primeiras obras importantes projetadas por um engenheiro negro na
Bahia, Theodoro Sampaio. Segundo estudos sobre as bacias hidrográficas de Salvador o Rio
Pituaçú atravessa a cidade de Salvador para tornar-se importante afluente para a Bacia do Rio
das Pedras:
O Rio Pituaçú, é o maior e principal afluente da Bacia do Rio das Pedras,
tem suas cabeceiras próximas ao divisor de drenagem da Bacia do
Camarajipe, próximo à BR-324, atravessando, ao longo do seu curso de
aproximadamente 9,4km, os bairros de Pau da Lima, Sussuarana, Nova
Sussuarana, CAB e Pituaçú. Na área desta Bacia ainda estão os bairros de
Porto Seco Pirajá, Granjas Rurais Presidente Vargas, Jardim Cajazeiras,
Novo Horizonte, Beiru/Tancredo Neves, Engomadeira, Arenoso, Cabula VI,
Doron, Narandiba, Cabula, Saboeiro, Imbuí e Boca do Rio (SANTOS et all,
2010, p. 175).
31

Em 04 de setembro de 1973, através de decreto Estadual

foi instituído o Parque

Metropolitano de Pituaçú (PMP) com finalidades de criar novas áreas verdes, e a conservação
e valorização do potencial turístico existente, aproveitamento dos recursos hídricos e controle
da poluição ambiental definindo a área como de utilidade pública. Em junho de 1978, a
CONDER publicou o Plano Diretor do Parque, definindo seu uso num projeto do governo
Roberto Santos que contemplava o Horto Professor Alexandre Leal, um Museu de Ciência e
Tecnologia, ciclovia e um complexo esportivo que inclui o Estádio de Pituaçú.
A morfologia circunscrita à área, segundo Gomes (2008), apresenta cotas
predominantes em torno de 50 metros com colinas que formam setores alongados com topos
planos e cristas íngremes separadas por vales de fundo achatado. Com algumas famílias
vegetais da Mata Atlântica, o parque apresenta árvores frutíferas não nativas que ocupam dos
topos das colinas a setores mais baixos. Coqueiros, bananeiras, mangueiras, laranjeiras,
31
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123

jaqueiras espalham-se em meio à uma configuração vegetal bem diversa que envolve
Capoeiras altas e médias, Capoeirinhas, Mata Ciliar e Campo Antrópico.
O parque guarda em seu território uma exuberância natural, que inicialmente contava
com 660 hectares, para proteção do manancial hídrico, preservação da natureza e realização
de atividades científicas, educativas e recreativas. Após sua reinauguração em 1995, o parque
passou a contar com 400 hectares de extensão. A Lagoa de Pituaçú, formada em 1906 pelo
represamento do Rio Pituaçú a partir de construção de barragem para abastecimento da
cidade, um dia serviu como lazer para a população. A lagoa passou por um vasto processo de
degradação que obrigou a suspensão, em 2002 do uso de suas águas para abastecimento.
Alguns fatores principais, segundo Gomes (2008) contribuem para o processo de
degradação da represa: Assoreamento provocado pela implantação de loteamentos e
ocupações irregulares, cortes, aterros e outros movimentos de terra para as construções;
impermeabilização do solo provocada pela urbanização; drenagem pluvial urbana e
esgotamento sanitário.
A causa dos problemas ambientais por que passa o Parque de Pituaçú pode ser
considerada principalmente como decorrência do crescimento desordenado da cidade de
Salvador e da pressão urbana. Situado entre duas avenidas de grande importância na cidade, a
Orla (Av. Otávio Mangabeira) e a Paralela (Av. Luís Vianna Filho), o parque encontra-se em
área cujo solo está em crescente valorização imobiliária. Acontecem ocupações irregulares de
todo tipo, tanto por parte da população de baixa renda, quanto às chamadas invasões de
“colarinho branco”.
Segundo Beto de Bila, foram os decretos e desapropriações mal feitas começaram a
reduzir o espaço do parque. Ele cita que no dia 15 dezembro de 2006, Governo Paulo Souto
assinou decreto 10.182 que reduziu o parque pela metade, ficando com 342 ha:
O decreto Paulo Souto atendia ao PDDU e tinha uma grande injustiça que
tinha a comunidade Alto de São João, uma antiga comunidade de pescador e
ficava dentro da poligonal do parque, o Alto doSão João e o bate facho , por
coincidência duas Vilas de pescadores antigas e uma comunidade constituída
na sua maioria por preto e pobre e isso chamado atenção e o Governador
Jaques Wagner tirou essas duas comunidades da poligonal do parque
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(Informação verbal) .

Atualmente o parque está sob gestão do Instituto de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos (INEMA) que é autarquia vinculada à Secretaria de Meio-Ambiente do Governo do
33

Estado da Bahia (SEMA). No Organograma Institucional

do INEMA, abaixo da Diretoria

Geral e suas comissões, coordenações e conselhos, estão as seguintes diretorias de gestão:
Diretoria de Regulação (DERRE); Diretoria de Fiscalização e Monitoramento Ambiental
(DIFIM); Diretoria de Águas (DIRAG); Diretoria de Biodiversidade (DIBIO); Diretoria de
Unidades de Conservação (DIRUC); e Diretoria Administrativa e Financeira (DIRAF). Dessas
6 diretorias por inferência lógica, apenas a duas delas não caberia a gestão de uma unidade
como o parque de Pituaçú.
O Parque de Pituaçú é área de grande importância ambiental composta de recurso
aquífero abundante e peculiar biodiversidade, sendo de extrema relevância para a cidade a
sua conservação, o que atesta a necessidade urgente e atual de ação de fiscalização e
monitoramento ambiental. Porém o parque é administrado pela setor financeiro do INEMA,
a DIRAF, fato que segundo Beto de Bila é reflexo de uma grande pressão da especulação
imobiliária pra que o Parque de Pituaçú não se se torne uma unidade de conservação e sim
um parque urbano, vide ocupação de grandes conjuntos de condomínios e a comercialização
declarada das áreas do entorno com utilização da imagem do parque como objeto de
valorização dos imóveis.
Há atualmente um projeto de reestruturação do parque no qual é alocado 14 milhões
de reais e que segundo o entrevistado Beto e Bila não existe um estudo de avaliação do
impacto ambiental. São visíveis os edifícios que cortam a paisagem atrás da lagoa de Pituaçú
e que colam na poligonal do parque, produtos de grandes construtoras. Temos como exemplos
empreendimentos imobiliários das construtoras OAS e Queiroz Galvão como o Vista
Patamares e o Hemisfério 360, que juntos totalizam cerca de 50 mil m² de área. Com essas
informações Beto de Bila afirma que o parque está se tornando play ground da especulação
imobilária, e por isso todas as políticas públicas que o envolvem estão voltadas para atender
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Pituaçú, em entrevista concedida em 03 de março de 2015
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as necessidades mercadológicas desses empreendimentos. Realmente é muito explícita a
utilização do parque como fator valorativo para as vendas dos apartamentos nas propagandas
34

desses empreendimentos
Na percepção do entrevistado há uma invasão chamada de “colarinho branco” e que
vem cada vez mais expulsando os moradores antigos que são na verdade as pessoas que
construíram o parque com sua história e que com sua vivência. Beto cita inclusive a Escologia
como um movimento que surgiu dentro da comunidade, voltada para a preservação do parque
e a educação ambiental, mas que vem sendo pressionada pela especulação imobiliária. O
entrevistado chegou a revelar que há intenções e propensões de poderes econômicos de
instalarem no Parque de Pituaçú grandes empreendimentos da indústria alimentícia chegando
a citar com exemplos dos tipos o Restaurante A Porteira e a Mc Donalds.
As intervenções antrópicas, segundo Neves (2011), vêm acontecendo desde a criação
do parque até os dias atuais, como a venda de sítios e chácaras e loteamentos, na área que
começaram na década de 1960, por conta do surgimento dos bairros do Imbuí e de Patamares.
A Autora cita que são muitos desmatamentos e lançamento de efluentes sem tratamento na
lagoa. São empreendimentos como Bahia Café Hall, uma casa de shows responsável por
supressão de mata ciliar e impactos sonoros e iluminação intensa estressando e afugentando a
biodiversidade dessa unidade de conservação, área que deveria ser especialmente protegida.
Há também várias invasões que vêm ocorrendo no decorrer da história do parque como a dos
fundos do Supermercado Extra, na Paralela, a do Alto São João e do Bate Facho.
A autora alega que a gravidade de situações como essa está na omissão do poder
público, num parque guarda atributos naturais e características para ser considerada uma
Unidade de Conservação. Sofrendo pressão do crescimento urbano de Salvador para o lado da
Av. Paralela, o Parque de Pituaçú segundo a autora, assemelha-se a muitos parques naturais de
origem rural instituídos como Unidade de Conservação pelos poderes públicos municipal,
estadual e federal.
A autora em sua dissertação de mestrado apresenta meios jurídicos fundamentados na
realidade ambiental, para classificar o Parque Metropolitano de Pituaçú como um parque
natural, já que é um dos últimos remanescentes de mata atlântica em área urbana do país. Seus
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Propagandas e imagens que confirmam a mercantilização e valorização imobiliária com utilização do
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argumentos procuraram demostrar que o referido parque não é urbano, ou seja, não foi
projetado, desenhado ou construído pelo ser humano. Pelo contrário foi pouco antropizado, e
apresenta um valioso bioma Mata Atlântica que deve ser preservado e protegido como
patrimônio nacional.

4.1.2 Lazer, arte e cultura no parque
Apesar dos problemas ainda há uma grande utilização pela população de Salvador. O
Parque de Pituaçú é um equipamento importante de lazer na cidade. Segundo informações da
Administração do parque, são cerca de 4.000 visitações por mês. O visitante tem algumas
opções: o museu Mário Cravo, bicicletário/ciclovia, restaurantes, parquinhos infantis,
pedalinho, passeio de caiaque e quadras poliesportivas. É comum ver famílias indo dar
comida aos peixinhos na Lagoa, ou fazendo um pequenique sobre o gramado à sombra de
árvores.
Há uma falta de apropriação do Parque Metropolitano de Pituaçú pela população,
segundo Gomes (2008) decorrente da desarticulação entre a administração do parque e a
sociedade civil, mas com uma gama de fatores que podem ser apontados como causa:
conflitos fundiários, insegurança e sentimento de medo presente, lazer pago, falta de
articulação entre administração e população, ausência de projetos sociais que tragam sentido
para o ambiente, carência de atividade cultural e uso confiscado da parte mais exuberante em
vegetação e da Represa que já serviu um dia de balneário e fonte de renda para a população
do entorno.
As obras de Mário Cravo se destacam no visual de quem visita o parque. Porém em
entrevista, Beto de Bila, apesar de reconhecê-lo como o maior artista baiano vivo, entende que
o espaço está subutilizado e que existe uma obrigação contratual não cumprida em que Mário
Cravo teria a obrigação de fazer oficinas para comunidade. Além disso, existe um acervo de
obras do artista que deveria estar em exposição, mas que permanece trancado e que não é
visto pela sociedade. Em sua visão não somente enequanto gestor do parque, mas também
enquanto artista, Beto de Bila afirma que não vê outra finalidade para dar ao parque do que a
sua movimentação com arte e cultura e educação:
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Existem artistas que priorizam os parques e não existe um incentivo dos
nossos governantes, você tem artistas de rua, um palco em frente a uma
arena que não é coberto, até a questão ambiental do lixo, como aproveitar o
lixo no parque, você não tem. Você poderia transformar salvínia em
compostagem, você poderia pegar frutos como dendê, transformar isso em
artesanato, manejo para beriba.

Beto rememora que o parque já foi palco de orquestra sinfônica, shows musicais,
oficinas, mas não deixa de expor que hoje existe um claro desestímulo a essas atividades. Na
visão do entrevistado, como arte-educador e ambientalista, a função potencial do parque de
Pituaçú está na educação ambiental mediada por atividades artísticas e culturais oferecidas
para a comunidade. Critica que não existe a preocupação da atual administração do parque e
nem dos poderes públicos e propõe que essas atividades deveriam ser sustentadas pelo capital
das empresas imobiliárias que especulam através do direcionamento de condicionantes pagas
ao Estado pelas obras na área do parque.
A Associação Picolino de Artes e Circo, mais conhecida como Escola de Circo
Picolino, situada defronte à sua entrada principal é uma experiência que chegou a ser
reconhecida como inovadora em Salvador por estudo da UNESCO (CASTRO et al, 2001, p.
91). Fundada no ano de 1997, foi precedida pela criação da Escola Picolino de Artes do Circo,
em 1985, uma instituição particular. Apesar de já trabalhar desde o início atendendo crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade social somente a partir de 1991 esse trabalho
como circo social passa a ser sistemático. A Escola Picolino atende crianças, adolescentes,
jovens, adultos, de todas as idades, culturas, classes sociais, independentes de sua cor, religião
ou formação, através de projetos sociais e também aulas particulares. O Circo Picolino é um
exemplo de circo social, ou seja, possui características distintas do circo convencional.

4.2 UM CENTRO DE MILITÂNCIA ECOLÓGICA, EDUCAÇÃO E
SUSTENTABILIDADE

Em 1968 foi criado o POC, Partido Operário Comunista, resultado da fusão do
POLOP e a dissidência leninista do Partido Comunista Brasileiro. Antônio Carlos de Oliveira
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foi detido pelas forças policiais da ditadura em 1971 por participar de tal organização .
Exilado pela ditadura voltou ao Brasil em 1979. Após o retorno viajou para Costa Rica no
intuito de defender a importância ecológica do Pantanal frente ao Programa das Nações
Unidas pelo Meio Ambiente dentro de Seminário de Educação Ambiental para América
Latina realizado pela UNESCO.
Quando voltou para o Brasil novamente conheceu o Parque de Pituaçú e ficou
fascinado. Naquela época não havia somente dunas e matas. Anistiado, contando com uma
quantia de 100 mil reais que recebera como indenização por ter sido torturado na ditadura,
comprou terreno de alguns ciganos que mantinham residência no local em barracas. Neste
local hoje funciona a Escologia.
Segundo Sidney, Carlos lutava muito pelos patrimônios do Parque Pituaçú, Amazonia
e Pantanal Matogrossense na época e juntamente com alguns amigos, pesquisadores e
professores, incluindo Felipe Serpa e Edyara Moraes, criou o Centro Cultural em
Desenvolvimento Escologia no intuito de proteger essas 3 áreas, porém em visitas ao Parque
de Pituaçú, que era uma colônia de pescadores na época, ele viu a necessidade local de ter um
reforço escolar e uma prática de educação ambiental.
A Escologia passou por diferentes formatos até chegar à fase atual. Como um projeto
independente sua construção se deu paulatinamente. O nome “Escologia” veio da intenção
inicial de se montar uma Escola de Ecologia que existiu e chegou a ser municipalizada na
década de 1980. Já foi reconhecida pelos poderes locais, porém desde o início cidadãos
europeus apoiavam o projeto, mobilizados pelas relações pessoais mantidas por Carlos.
Alguns amigos na Bélgica recebiam pequenos objetos artesanais e os vendiam enviando o
dinheiro arrecadado como uma forma de colaboração com o projeto social que se instalara.
Assim se delineava o primeiro projeto da Escologia, uma Fábrica de Cooperativas.
Uma ideia antiga de Carlos que sobre a qual se construiu o projeto político pedagógico da
Escologia. Até hoje há uma antiga placa entalhada em madeira exposta no espaço da
Escologia com esse nome. Havia o reforço escolar dado pelo próprio Carlos que mobilizava
alguns dos pais e mães das crianças que tinham mais condições de assumir algumas aulas para
ensinar um pouco do que sabiam. Assim se mobilizava os pais para participarem e serem
35

Essas
informações
constam
em
documentos
da
polícia
disponíveis
em
<http://www.documentosrevelados.com.br/repressao/ditadura-reoressao/partido-operario-comunista-poc/>,
acesso em 10 de fevereiro de 2016.
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também educados para uma vida em cooperativa o que tornou a Escologia sede de formação
de diversas cooperativas principalmente envolvendo artesanato e brinquedos de madeira nas
quais eram utilizadas sobras de madeireiras.
Além de todas as cooperativas, Sidney lembra com especial atenção de um sonho de
Carlos que era cooperativa de jardinagem, que ele ainda procura meios para implementar. O
projeto é de mobilizar pessoas que moram dentro do parque para formar uma cooperativa de
jardinagem e conseguir meios de ser contratada com prestadora de serviços no parque de
Pituaçú. Emocionado com a ideia o entrevistado exclama: “Qual é a melhor pessoa para tomar
conta do parque? A gente mesmo não é? A própria comunidade. Porque a ideia de montar essa
cooperativa vai gerar emprego para a comunidade”. Isso demonstra uma determinada
sensibilidade de percepção para soluções de sustentabilidade contextualizada que envolvem
uma interdisciplinaridade entre a educação ambiental, desenvolvimento econômico de
trabalho e renda e integração social.
Havia então ações intergeracionais que procuravam envolver famílias inteiras em
busca de soluções plausíveis à sustentabilidade, dentro de um entendimento que a
sustentabilidade. Sidnei relata ação de Carlos quando pegou as crianças da comunidade e
andou pelo parque tirando fotos para depois expor no Iguatemi através de uma parceria com
um laboratório de fotografia. Sidnei se recorda que participou do processo se incluindo nele
pela sua fala e explica que a exposição envolvia fotos de algumas flores nativas no parque.
Quando Carlos comprou o terreno, no início da construção da Escologia a primeira
ação foi a de preparar multiplicadores. Foram formados alguns adolescentes da comunidade
do Alto de São João, que era uma comunidade de pescadores, para se tornarem os educadores
que davam reforço escolar paras as crianças. Sidney relata que e hoje essas crianças
cresceram, os filhos delas estão participando atualmente do projeto Ciclo de Leitura que
atualmente se desenvolve na Escologia. Além do reforço escolar na época também havia sido
criada uma Escola de jardinagem, focada em educação ambiental.
Os Objetivos de Escologia sempre envolveram acionar práticas de educação ambiental
para conscientizar e mobilizar a comunidade a favor do Parque de Pituaçú, através de projetos
como reforço escolar, trilhas interpretativas, compostagem comunitária e cursos práticos de
cooperativas. São utilizadas como estratégias a realização de ações artísticas no Galpão da
Escologia como no Parque de Pituaçú no intuito de atrair as pessoas para o debate sobre a
questão ambiental. Essas ações envolvem até hoje aulas e apresentações de artes circenses
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(perna-de-pau, acrobacia, palhaçaria), oficina de fotografia e aulas intercâmbios culturais,
Bélgica, Chile, Alemanha, aulas de língua estrangeira. Nesse ínterim há a memória relatada
por Sidney dos anos de 2006 e 2007 quando passou pela Escologia a Caravana Arco-íris, um
projeto de comunidade cultural itinerante que viaja em um auto-home, um ônibus-casa por
pontos de cultura.
Atualmente são realizados círculos de leitura aos sábados, aulas de tecido, aulas de
perna de pau, aulas de boxe e cine clube. As ações da Escologia não atendem somente
moradores locais, porém o foco principal são as crianças da comunidade. Em geral acontece
uma troca. O galpão da Escologia é cotado por circenses de Salvador, por ter altura e espaço
para treinos e também por outras práticas esportivas ou artísticas. Assim são realizadas
parcerias onde todos que usufruem do Galpão têm que dar uma contra partida de oficinas para
a comunidade.
Dessa maneira entende-se porque Sidney afirma que “atende a faixa etária de 3 a 40
anos, crianças e adultos e não somente moradores locais, mas pessoas de vários bairros de
salvador como Paripe, Brotas e inclusive de Lauro de Freitas”. O nível de escolaridade das
pessoas atendidas também é variado. Desde semi-analfabetas, até pessoas que formaram o 1º
grau, 2º grau, e universitários formados e em formação.
Nesse ano de 2015 são cerca de 70 a 80 pessoas sendo atendidas pelo Centro. No
círculo de leituras são cerca de 20 crianças matriculadas e 5 frequentando regularmente. Na
aula de tecido são 20 alunos e o boxe são 15 alunos. São ao todo 10 voluntários distribuidos
na

coordenação

de

atividades,

coordenação

geral,

professores/educadores,

desses

universitários. A única fonte de renda fixa são as casas de aluguel que ficam no espaço acima
do Galpão da Escologia, dentro do terreno comprado por Carlos.
São três casas que ficam circuvizinhas ao Galpão da Escologia, uma R$ 650,0 e outra
R$ 550,00 e o outro é R$ 300,00 mas que atualmente é ocupada por Bão, antigo morador e
que participou da Escologia quando pequeno também, que permuta o direito à moradia pela
responsabilidade da manutenção e limpeza do espaço. Esporadicamente são produzidos
alguns eventos que rendem algo na venda de comidas e bebidas e atualmente há uma renda
200 reais do pagamento da Fulanas Cia de Circo que aluga o espaço para treinar e ensaiar
seus espetáculos.
Há também captação de rendas pelo Oasis da Bike, um projeto idealizado por Carlos,
que envolve um encontro de grupos organizados de bicicleta dentro do parque. Como a gente

131

tem uma ciclovia que pouca gente anda, teve um período que estava tendo pouco movimento
de bicicleta, mas depois começou a ter mais movimento porque os grupos organizados
começaram a se mobilizar. Sidnei diz que a Escologia já produziu um evento como o pedal
noturno onde um grupo de cerca de 100 pessoas pedalaram à noite pelo parque de Pituaçú.
Em cada evento desses ele afirma que se consegue gerar alguma renda para algumas
famílias do Alto de São João chamadas a trabalhar em diversas funções como o guarda bike,
no balcão de venda de alimentos e bebidas (suco, água de coco), segurança. Outra estratégia
são as bandas ao vivo no qual é utilizado o espaço para shows. O projeto foi feito por Carlos e
a ideia dele era ser todo último domingo do mês. Uma forma de arrecadar recursos pra
desenvolver os projetos da Escologia e gerar trabalho para algumas pessoas da comunidade.
Programas e projetos em curso estão se estruturando na articulação entre as aulas de
leitura, aulas de tecido, e agora 20 formandos de pedagogia da UFBA que vão fazer oficina de
culinária e acompanhamento das crianças em cima do ciclo de leitura. Sidney fica buscando
parcerias, pessoas e grupos passam pela Escologia e dão cursos e oficinas. Uma característica
que se ressalta é a de que não ter aulas permanentes, mas muitas oficinas que possibilitam
uma múltipla possiblidade de formação para a comunidade.
A metodologia geral da Escologia é um antigo lema propagado por Carlos: “Conhecer
como forma de preservar”. Há uma preocupação com as crianças, atender crianças e protegêlas da violência do cotidiano. Amarra-se a metodologia das oficinas à educação ambiental.
Existem crianças com dificuldades diferenciadas, então há um trabalho minucioso de ver e
analisar a necessidade de cada criança.
Faz parte do colegiado de Pontos de Cultura da região metropolitana de Salvador. Uma
rede. C- Sol, União Educare, ABEIA, Cia Pé na Terra e tantas pessoas voluntárias que
eventualmente utilizam o espaço e contribuem para as atividades. Os problemas e dificuldades
relatados é a falta de rendas, não tem apoio do governo, falta recursos financeiros dificultam a
continuidade do trabalho, atender a demanda de 50 a 60 crianças. Sidney afirma que só no
voluntariado é complicado, uma vez que às vezes o voluntário tem vontade de ir dar aula, mas
tem a dificuldade até de se transportar. Muitos professores que poderiam estar contribuindo
com a Escologia não estão hoje por conta da falta de fontes de recursos para pagar.
Perguntei da possibilidade de captar recursos, mas me foi explicado que atualmente o
CNPJ está inadimplente, houve problemas de prestação de contas para o Ministério da
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Cultura. Enviaram mas o Cd chegou quebrado e em paralelo o HD do computador onde
estava armazenado pifou e não havia essa estrutura pra dar o auxílio numa prestação de contas
muito burocrática.
Segundo o entrevistado o papel da Escologia para o desenvolvimento local, está em
evitar crianças e adolescentes nos horários vagos que não vão pra escola de permanecerem na
rua. Da mesma maneira que hoje se conquistou um público cativo de crianças que frequentam
a escologia Sidney ainda acredita que o efeito a Escologia na utilização sustentável do parque,
no momento está sendo pouco, já que algumas atividades que já foram muito fortes no
passado não estão tendo muita frequência atualmente, como fazer caminhadas ecológicas com
as crianças, ensinando-as a plantar e a observar os diferentes tipos de plantas e ervas
medicinais.
A ideia é ao invés de retirar as pessoas do parque, é integra-las e conscientizar
ambientalmente para que elas cuidem. Sidney reflete que as melhores pessoas para tomar
conta do parque são aquelas que podem usufruir dele. Esse é Projeto Político Pedagógico da
Escologia que se mantém desde sua propagação por Carlos Oliveira.

4.3 PÉ DE CIRCO NO PARQUE DE PITUAÇÚ

A idealização do Projeto Pé de Circo no Parque aprovado no Edital Arte em Toda
Parte da Fundação Gregório de Matos, foi diretamente influenciado pelas minhas vivências
prévias no Parque de Pituaçú e como morador do bairro de Pituaçú. Além das intervenções
com palhaçaria de rua no Parque, o desenvolvimento de convivências sociais locais inclusive
tendo a Escologia como cenário.
A Escologia sempre foi uma parceira local da Cia Pé na Terra, em sua sede fazíamos
residência artística como uma acordo de trocas. Nós utilizávamos seu espaço para nossos
ensaios e treinamentos circenses e em contrapartida espetáculos e intervenções de palhaço
eram solicitados nas produções e atividades da Escologia.
Uma dessas atividades implicou minha participação e apoio a Caminhada Ecológica
pela Preservação do Parque de Pituaçú que aconteceu no dia 13 de setembro de 2014. Para
mim foi uma experiência importante como palhaço-educador. Nessa caminhada participaram
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pessoas representando a equipe da Escologia e representantes de instituições parceiras na
36

organização da caminhada, a União Educare e a Associação Baiana de Escolas de Educação
Infantil e Afins (ABEIA). Um total de 16 pessoas, 3 crianças e 13 adultos envolvendo os
integrantes organizadores e colaboradores.
Na proposta era se concentrar na entrada principal do parque e seguir por dentro dele
até a Escologia mobilizando as pessoas para assinarem um abaixo-assinado, catando lixos
eventualmente espalhados no chão. Ao chegar à Escologia a ideia era passar um filme
documentário feito por estudantes da Universidade Federal da Bahia “Pituaçú pede socorro”
em que Carlos havia dado depoimento sobre a situação do parque.
Desde o início observei criticamente a organização da caminhada o que me provocou
profundamente, principalmente porque tive a oportunidade de agir no momento como palhaço
e observar o caráter fundamental da arte do palhaço naquela mobilização. Começou na
concentração antes de iniciar a caminhada. As pessoas que passavam para visitar o parque
viam nossa concentração e não sabiam do que se tratava aquilo. Nenhum dos organizadores se
mobilizava para conversar com as pessoas, não por má vontade, mas pela falta de uma
disponibilidade energética de se expor para abordar pessoas desconhecidas, algo que imaginei
logo o quanto um curso de palhaço poderia auxiliar naquele momento.
Enquanto todos se concentravam eu sentado ao chão, já vestido com meu figurino de
palhaço, me maquiava e fazia a convocatória das pessoas que passavam explicando para elas
do que se tratava. Aquilo fazia parte de meu repertório de ações preparatórias para o início de
espetáculos, porém ao invés de anunciar “senhoras e senhores, o espetáculo vai começar!” eu
gritava “senhoras e senhores, vamos fazer uma caminhada, estão jogando cocô na lagoa,
precisamos nos mobilizar, o parque é nosso”.
Na hora de começarmos percebi que não havia proposta dos organizadores da
caminhada para integrar os que se predispuseram a participar. Mais uma vez utilizei a arte do
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A União Educare para o Desenvolvimento Humano – UEDH é pessoa jurídica de direito privado, constituída
na forma de sociedade civil de fins não lucrativos, situadana Rua Ivan Barreto de Carvalho, 11, Stiep, Salvador,
Bahia. Fonte < http://www.uniaoeducare.com.br/p/sobre-insituicao.html>, acesso em 03 de abril de 2016.
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palhaço ao propor a realização de uma dinâmica rápida, mas que contribuiu para que ao
menos olhássemos uns para os outros e ríssemos juntos. Durante a caminhada não havia uma
atitude dos participantes de mobilizar nem conversar com as pessoas que passavam por nós.
Os únicos que faziam isso era justamente eu como palhaço e Quinho, um dos integrantes
colaboradores da Escologia que estava de perna-de-pau. Eu imediatamente mobilizava as
pessoas, que se mostravam abertas para receber um palhaço para dialogar.
Ao chegar à Escologia foi passado o filme, porém após o filme não foi falado nada
sobre o que estava previsto como lançamento da campanha Amigos do Parque de Pituaçú.
Provoquei Sidney sobre isso e ele respondeu que havia poucas pessoas e achava não valer a
pena. Propus então que convidasse as poucas pessoas interessadas que ali estavam a uma
reunião de formação do movimento que poderia se expandir e tornar-se depois a sonhada
campanha.
Sentamos para fazer uma avaliação da caminhada eu, Sidney, Yuri, Fabiano
37

Lourencini, Jorge e Faustina Piñerua . Teci críticas que desembocaram em problemas
organizativos da Escologia com que estava se deparando após o falecimento de Carlos
Oliveira. O debate culminou em diálogos de reorganização de um espaço de gestão coletiva
da Escologia, ao que começou a se esboçar alguns pontos de pauta que foram discutidos em
outra reunião. Naquele momento nasceu em mim uma ideia de propor um curso de palhaço
para os presentes, mas ainda não estava claro como seria e pra que serviria exatamente.
Dois dias depois, dia 15 de setembro de 2014 realizamos uma reunião de avaliação.
Nesse dia muito se falou sobre as dificuldades da Escologia ampliar a integração com a
comunidade. Pensou-se em uma organização maior que ultrapassasse o espontaneísmo na
relação com as próprias crianças e também o alcance dessa relação com as suas respectivas
famílias. Fabiano Lourencini, que estava há pouco tempo como colaborador, exercendo a
função de produtor, defendeu a organização das oficinas que aconteciam na Escologia com
formalização das inscrições e diálogos com os familiares. Eu propus a formação de uma cartamanifesto da Escologia como resultado de um processo de construção do Projeto Político
Pedagógico. Isso seria importante até para que ficassem claros os critérios sobre as oficinas já
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que o problema colocado é que todos que solicitavam o espaço para fazer a oficina na
Escologia não tinham uma plena integração entre si e nem com o projeto político pedagógico
da Escologia.
Discutimos bastante sobre o aprofundamento da integração das atividades da
Escologia com a comunidade e da missão dessas oficinas de fortalecer os objetivos de
sustentabilidade e de preservação do Parque de Pituaçú. Fizemos uma chuva de ideias das
quais se destacaram propostas como levar oficinas para a comunidade, integrar-se às escolas
locais para mobilizar crianças para atividades e oficinas. Eu propus a realização de um curso
de palhaço oferecido a todos os colaboradores da Escologia focando em um palhaço
mobilizador, como um instrumento eficaz para o que estava sendo discutido. Além disso, eu
poderia focar em uma formação sobre projeto político pedagógico dentro dessa oficina.
Continuamos as discussões em alguns outros dois encontros, mas que não foram à
frente, porém minha parceria com a Escologia se estreitou bastante a partir desse processo.
Intensificaram-se as apresentações de palhaço e a partir dessa relação destaco o encontro com
Fabiano Lourencini que na época colaborava com a Escologia exercendo a função de
produtor. Além de produzir eventos como shows musicais e outras funções que o espaço
exercia, ele também ficava responsável por administrar a logística e organização da utilização
do espaço da Escologia pelos diferentes oficineiros. Porém Fabiano já tinha uma iniciativa
própria chamada A+Comunidade que estava sendo um parceira da Escologia e propondo
também intervenções e atividades.
A A+Comunidade é uma extensão de 20 anos de dedicação às atividades sociais, que
começou de forma voluntária através da implantação da Pastoral da Criança na Comunidade
38

do Golfo Pérsico

quando Fabiano tinha 13 anos de idade e acompanhava sua mãe, Vera

Ferreira (Coordenadora da Pastoral). Em Dezembro de 2013 nasce a A+Comunidade, porém
só começou a atuar como Instituição em Marco de 2014. Segundo Fabiano a organização
representa um sonho: a possibilidade de contribuir com a educação de crianças e jovens de
comunidade socialmente vulneráveis, através da arte educação, utilizando música, dança,
38

Golfo Pérsico é uma localidade que fica no entorno do Parque de Pituaçú, eu ganhou esse nome pelas
histórias de violência. Hoje a comunidade organizada mudou o nome da localidade que passou a ser chamado
de Recanto dos Coqueiros.
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grafite, poesia, teatro, arte circense, esporte e cidadania, para que todos possam ter mais
oportunidade e perspectiva de vida.
O nome surge como uma metáfora às operações matemáticas e às leis de Newton.
Fabiano afirma que a intenção é SOMAR MULTIPLICAR DIVIDIR e DIMINUIR a
desigualdade social. Juntando as operações matemáticas às leis de Newton, pretende continuar
a missão de tirar a comunidade da INERCIA, através de uma FORÇA aplicada (arte
educação, atenção e estar próximo), para que as suas AÇÕES tenham REAÇÕES positivas!
Hoje, a A+Comunidade tem a missão de contribuir e somar com todas as questões de
desequilíbrio social em comunidades carentes através da arte educação, com o objetivo de
melhorar a formação complementar de crianças e jovens com metodologias lúdicas de
mediação de conflitos que despertem neles o senso crítico de cunho social, cultural e
ambiental, além e estimular o desenvolvimento criativo e a importância do convívio em
coletividade.
Em três meses de projeto, entre novembro de 2014 e fevereiro de 2015 desenvolveu o
projeto A+ Cultura no Parque com o objetivo de aproximar crianças e jovens de comunidades
socialmente vulneráveis ao Parque Metropolitano de Pituaçú, através de arte-educação. Foram
assistidas 60 crianças e jovens através de oficinas de desenho, arte urbana, futebol lúdico,
tecido acrobático em árvores, palhaçaria, origami e arte pet, além de apresentações de música
com bandas da comunidade, espetáculo circense, eco karatê, eco intervenções artísticas de
grafite e poesia. Nossa parceria se firmou no lançamento do projeto que aconteceu na
Escologia, quando contribui para compor as programação que se estendeu entre os dias 7 e 8
de novembro de 2014.
Depois disso eu e Fabiano mantivemos férteis diálogos, onde passamos a sonhar
juntos novas possibilidades de parceria entre a Escologia, a A+ Comunidade e a Cia Pé na
Terra. Dialogamos sobre articular a comunidade de Pituaçú, envolvendo as diversas
iniciativas de Educação Social em um projeto político-pedagógico que teria em comum o
território onde está o Parque de Pituaçú. Pensávamos em como transformar a comunidade em
um ambiente de aprendizagem através da construção participativa de processos educativos em
rede, visando assim fomentar uma cultura de cidadania e sustentabilidade onde o ato de
educar se tornaria uma responsabilidade coletiva. Nossa intenção era que o ponto de partida
fosse uma nova versão da caminhada ecológica só que bem mais articulada com escolas e
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projetos sociais locais, o que geraria um fórum permanente em defesa do parque.
No final desse ano de 2014 a Cia Pé na Terra tem aprovado o Projeto Pé de Circo no
Parque no Edital Arte em Toda Parte da Fundação Gregório de Matos. Dentro do projeto
estaria previsto um produtor local que seria responsável por mobilizar as organizações locais
para se inscreverem no curso de Formação de Palhaço-Educador. Este produtor seria
designado pela instituição parceira, no caso a Escologia. Fabiano foi escolhido para exercer a
função e, além disso, participou também da formação em Palhaço-educador.
Como previsto no projeto, o produtor local teria a responsabilidade de divulgar o
curso, mobilizar a comunidade e inscrever interessados, sendo priorizadas as pessoas ligadas a
algum projeto sociocultural local. Lidamos com a primeira dificuldade do projeto, pois o
curso estava marcado para iniciar em janeiro. Então no processo de divulgação Fabiano
explicou que muitas pessoas mostraram certa dificuldade com a data por ainda estarem
viajando no começo de janeiro. Usamos de uma estratégia interessante, resolvemos fazer um
cortejo de palhaço dentro da comunidade do Alto do São João para divulgar as inscrições do
curso.
Esse cortejo foi no dia 04 de janeiro de 2015 e foi bem impactante aparecerem
palhaços num domingo para surpresa de todos dentro da comunidade. Foi uma prévia do que
estava por vir depois do curso, o Picadeiro Andante. Nessa saída de divulgação fomos
somente eu, o palhaço Caxambó, e Marcos Lopes, o Palhaço Bundaxoxa, acompanhados de
Fabiano Lourencini que fotografava e nos guiava num trajeto definido por ele mesmo.
Passeamos no Alto do São João, interferindo no cotidiano da rua, apresentando números para
crianças, jovens e adultos. Donas de casa deixavam a cozinha por um instante em busca de
sorrisos. As crianças seguiam a gente por todo o caminho formando uma espécie de romaria
do riso. Saimos interagindo, apresentando e improvisando números e dialogando com as
pessoas, perguntando se elas queriam se inscrever para o curso.
Outra estratégia foi o contato com grupos locais: Grupo EcoAR; Bumbá - Escola de
Formação Artística; Coletivo PIU (Participação e Intervenção Urbana). Foram elementos
fundamentais, pois seus integrantes são arte-educadores comunitários. Assim se cumpriu os
primeiros objetivos do projeto Pé de Circo no Parque de que o curso de palhaço-educador
funcionasse para a formação de multiplicadores.
O Grupo EcoAR integra a prática Circense do tecido acrobático com as linguagens do
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Teatro, música e dança buscando harmonia com a natureza. O grupo nasceu em 2014,
residente no espaço cultural Escologia, e desde então vem fazendo trabalhos com a
comunidade local que é o bairro alto de São João em Pituaçú, unindo assim a sua prática do
conhecer a si, e o amor ao outro e consequentemente pela natureza. Da mesma maneira que a
Cia Pé na Terra, o grupo utiliza o espaço da Escologia para seus treinos e em contrapartida
realizam oficinas para crianças e adolescentes da comunidade local, incluindo a produção de
mostras de resultados dos trabalhos realizados com essas crianças e adolescentes.
A Bumbá Escola de Formação Artística fundada em 09 de janeiro de 2009, com sede
no bairro de Pituaçú com o objetivo de trabalhar com a cultura para o desenvolvimento
humano, tudo que envolve a questão cultural que contribui para o desenvolvimento para a
pessoa. Trabalham com a diversidade de temas que se estendem desde educação, saúde,
direitos da mulher e a questão racial. Desenvolve formação em arte com grupos de teatro e a
formação em produção cultural. Trabalha com jovens da comunidade que formaram a
Companhia de Teatro na Boca de Cena, um grupo residente da Bumbá, cujos integrantes
participaram do curso.
Outro integrante de grande importância para o projeto foi Gil Novaes, diretor teatral e
que pesquisa e atua na comunidade com Teatro do Oprimido, sendo também coordenador do
Coletivo PIU (Participação e Intervenção Urbana). O coletivo PIU foi criado no ano de 2013
na comunidade de Pituaçú, Salvador -BA, por componentes do Grupo de Teatro Reciclarte
para atuar em parceria com moradores da Praça Mário Albiane, que se situa a
aproximadamente 100 metros do Parque de Pituaçú, e membros da comunidade do entorno,
visando um trabalho conjunto pela melhoria da qualidade de vida na localidade.
O foco inicial foi a eliminação de um ponto de lixo situado na praça e busca de apoio
para realização de obras de melhoria no parque infantil que compõe os equipamentos
comunitários desse espaço público que atravessa há alguns anos, sérios problemas
relacionados a regras de convivência, poluição sonora, educação ambiental e lixo armazenado
a céu aberto. Desde então Gil Novaes tem sido responsável por projetos de intervenção teatral
e educativa na comunidade abordando temáticas de educação ambiental e articulando
comerciantes locais, pessoas da comunidade, entidades e empresas ligadas a questões
ambientais.
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Depois de contactados os grupos e realizadas as divulgações encerramos as inscrições
no dia 06 de janeiro com um total de 14 inscritos dos quais apenas 10 concluíram. Por conta
do início do ano não conseguimos concretizar a meta de 15 inscrições. Dos dias 07 a 15 de
janeiro de 2015 foram realizadas as oficinas. O curso se desenvolveu no Galpão das Escologia
e pela primeira vez experimentei iniciar pessoas na arte do palhaço associando à educação
social e a temáticas específicas do Parque de Pituaçú. Além dos trabalhos físicos decorrentes
dos laboratórios de construção de corpos, pudemos abordar a presença de nossos corpos
dentro da Escologia e sentir por dinâmica própria a extensão de nossos corpos dentro do corpo
do Parque de Pituaçú.
O curso foi muito rico principalmente pelas intensas contribuições dos participantes.
Ao final pudemos realizar uma dinâmica informativa onde cada participante em roda, pode
revelar sua parcela de vivência, suas próprias memórias em relação ao Parque de Pituaçú.
Alguns o considerando um patrimônio a ser defendido e outros apenas um local perto de casa
que não visita há tempos por medo de violência. A diversidade de opiniões e a capacidade de
ouvir o outro com total empatia, dentro de uma integração coletiva oferecida pela
metodologia do curso evidenciou um primeiro aspecto de que a descoberta do nosso palhaço
pessoal.
No dia 24 de janeiro de 2015 foi realizado o primeiro cortejo Picadeiro Andante.
Saindo da Escologia, subindo pelo Alto do São João, seguindo em direção à Praça Mário
Albiane e chegando ao Parque de Pituaçú. Acompanhando os alunos do curso fomos de
palhaço os integrantes da Cia Pé na Terra (eu, Marcos Lopes e Zédi Santos), além de
convidados como João Lima, Demian Reis. Acompanhando a gente no trajeto foi o produtor
local, Fabiano Lourencini, que depois nos relatou o que observou de reações da comunidade
como um morador do Alto do São João de quem ouviu diálogos como: "Poha vei, eu tava
quase batendo em minha mulher, vim comprar pão, encontrei vocês e vou voltar pra casa mais
calmo".
Foram muitas interações com a comunidade, crianças, adultos e idosos. Passamos por
ruas apertadas do bairro fazendo pequenas paradas com apresentações. Em boa parte do
trajeto as crianças do Alto do São João seguiram o cortejo, ao final encontramos um público
no Parque de Pituaçú e chegamos a fazer um mini espetáculo experimental através da
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exposição de exercícios de improvisação demonstradas. No dia seguinte, 25 de janeiro de
2015, foi realizada a apresentação no Parque de Pituaçú dos espetáculos Grão de Circo (Cia
Pé na Terra) e o Palhaço e a Bailarina (Demian Reis e Priscila Sodré).
Houve um segundo Picadeiro Andante realizado de uma forma diferente. A turma
decidiu isso o que foi um reflexo de como houve apropriação do processo de palhaçoeducador. A maioria dos alunos já tinham alguma postura militante a favor do parque de
Pituaçú e levaram mesmo adiante a ideia do palhaço misturado com a educação. Assim o
segundo cortejo na verdade foi uma “bicicletada” de palhaço pela ciclovia do Parque, “a fim
de ver o parque com outros olhos” segundo as palavras de Gil Novaes. Saiu além do que
idealizamos no projeto. Um bando de palhaços andando de bicicleta pela ciclovia, num
domingão, dia de parque lotado se comunicando com as pessoas com frases cômicas de efeito,
educativas e engraçadas ao mesmo tempo.
4.3.1 Circo no Alto, A+Cultura no Parque e Coletivo PIU: por uma rede de palhaços
educadores em Pituaçú
Mesmo depois da implementação do Projeto Pé de Circo no Parque em Pituaçú alguns
resultados evidenciaram o impacto do Curso de Formação em Palhaço-Educador nas práticas
cotidianas dos participantes.
Alguns integrantes do Grupo Ecoar participaram de um projeto aprovado no edital
Calendário das Artes da Fundação Cultural do Estado da Bahia (FUNCEB), escrito por
Faustina Piñerua e que visou desenvolver um trabalho de formação com uma turma de
crianças e adolescentes locais. Foi realizado um trabalho de três meses voltado às práticas
circenses, teatro, música, perna de pau, malabares, tecido, e leitura dramática. Como resultado
desse projeto foi apresentado um espetáculo. Chamado ''O circo pegou fogo'' junto com as
crianças foi todo voltado pra preservação do meio ambiente levando como foco principal o
parque de Pituaçú, que é o local onde eles convivem, têm acesso e precisam ter a consciência
de preservação.
O Projeto durou de janeiro a março de 2015, e tinha como objetivo culminância a
montagem do espetáculo itinerante que levasse o público do parque até a Escologia. No meio
do processo pedagógico foram surgindo espontaneamente os números que depois se
conectaram para formar o espetáculo através de números de ligação contracenadas por dois
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adultos que inclusive haviam participado do Curso de Formação em Palhaço-educador do
projeto Pé de Circo no Parque: Vanessa Cardoso e Renata Alves. Enquanto elas como
palhaças conduziam o fio condutor da história do espetáculo os números eram realizados
pelas crianças com perna-de-pau, malabares e tecido.
O espetáculo tratava de dois palhaços e um Dono do Circo que perderam seu circo
porque ele pegou fogo. Então, empenhados em construir um novo circo eles tentavam cortar
as árvores para utilizar na construção. Essa era a parte das crianças com perna-de pau que
representavam as árvores e reagiam na hora que eles começam a cortar. Daí desenvolviam o
número de perna-de-pau. Depois os palhaços tentavam capturar animais para adestrar e assim
construíram cenas no tecido acrobático e nos malabares, representando borboletas, macacos e
outros animais que reagiam falando algo contra a captura ilegal de animais silvestres. O
espetáculo era conduzido pela ciclovia do parque até que chegavam na Escologia, quando os
palhaços constatavam: que queriam destruir tudo para construir um circo mas que não
precisavam pois já tinham aquele espaço pronto, que era o espaço da Escologia.
Segundo Faustina Piñerua a mensagem final do espetáculo é que não há necessidade
em destruir nada, pois sempre há uma possibilidade de se adaptar utilizando os recursos
existentes de forma sustentável. A educadora que também foi uma das alunas do Curso de
Palhaço-educador, admitiu que os princípios do curso exerceram uma influência direta na
metodologia adotada e no projeto político pedagógico das oficinas do Circo no Alto.
Reafirmaram princípios já existentes no grupo em relação ao parque e incluíram alguns
aspectos do palhaço no processo.
Uma das participantes do curso Andreia Xavier, 22 anos, moradora do Alto do São
João, e participante Pastoral da Criança do Alto do São João - Pituaçú, na Igrejinha do Alto é
um exemplo da influência que o Projeto Pé de Circo no Parque exerceu. Ela sempre
participou da pastoral como mãe, tendo sua filha atendida. Após o curso, ela passou a ocupar
o lugar de palhaça-educadora mantendo atividades dentro da pastoral. Segundo Fabiano
Lourencini, depois do curso ela começou a mobilizar as crianças da comunidade junto com a
A+Comunidade.
Além disso Fabiano Lourencini ao ser entrevistado afirmou a importância da arte
dentro dos objetivos da A+Comunidade. A arte que já era tido como uma ferramenta de
inclusão social começou a ser percebida durante todo o processo do curso como um elemento
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de transformação de valores em aprendizado. Ele afirma que as crianças tendem a
sensibilizar-se com a arte, isso facilita com certeza no seu aprendizado e podem oferecer outro
horizonte de possibilidade a alguns valores que são incutidos na sociedade e muito através da
escola como competir, disputar e querer ser o melhor.
O entrevistado afirma que o curso de Palhaço-Educador provocou nele uma busca pela
ampliação do entendimento em que estão inseridas suas ações. Assim sendo, lançou-o para
dentro das escolas a fim de vivenciar a provocação que o conceito de palhaço-educador o
tomou. Ele que já trabalhava como produtor passou a adaptar sua principal função à educação
e assim da ideia de Produtor Social, que já era trabalhada na A+Comunidade nasceu uma
nova proposta: a do Produtor-Educador.
Pessoalmente, me permitiu avaliar melhor não só o senso de coletividade,
mas sua aplicação, até por atuar muitas vezes só, gerindo minha própria
instituição. O diálogos sobre redes facilitou o que já fazíamos (articulação
comunitária), porém agora, de forma mais profissional. A partir do curso [de
Formação em Palhaço-Educador] a A+Comunidade conseguiu enxergar um
pouco mais além do alcance, entender mais sobre educação do que a própria
arte. O Projeto ProduzirArte nas Escolas foi uma influencia do curso, tanto
no quesito pesquisa, educação escolar, redes para caminhada ecológica e
39

mobilização de grupos artísticos do bairro (Informação Verbal) .

Produzir Arte nas Escolas (APÊNDICE 4 – Figura 1) foi um projeto realizado pela
A+Comunidade de forma independente, entre março e junho de 2015, através de mediação
sociocultural nos colégios municipais que ficam localizados no entorno do Parque de Pituaçú.
Foram oferecidas de forma gratuita oficinas de arte, esporte e cidadania, com o objetivo de
intermediar conflitos, desconstruir o modelo de competitividade entre os alunos, além de
resgatar a autoestima de crianças, jovens e gestores. Como resultados alcançados foram
atendidas 500 crianças e jovens, capacitados 10 jovens entre 16 e 18 anos através da oficina
de Eco Produção Social e Cultural, que originou o Projeto Coletivo Jovens Produtores de
Pituaçú culminando na Caminhada Eco Cultural até o Parque de Pituaçú.

39
Informação fornecida por Fabiano da Silva Lourencini, participante do Curso de formação de
Palhaço-Educador e coordenador da produtora social A+Comunidade, em entrevista concedida em 29
de maio de de 2015.
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Dentre as diversas atividades envolvidas eu participei de algumas intervenções em
escolas. Em 20 de março de 2015 eu e Carla de Miranda (palhaça Didi Siriguela)
participamos da abertura das atividades do projeto na Escola Comunitária Bate Facho, onde
realizamos espetáculo e diálogos sobre o meio ambiente, reaproveitamento de resíduos
sólidos, uso adequado de água e coleta seletiva. Participei também de ações na Escola
Municipal Recanto dos Coqueiros em 20 de maio de 2015 e na Escola Carlos Murion em 11
de junho de 2015. Além dessas foram realizadas outras atividades conectadas ao mesmo
projeto, porém sem palhaçaria na Escola Municipal de Pituaçú e na Escola Piratini. Todas as
ações estiveram em pleno acordo com a proposta de mobilização para a I Caminhada Ecocultural que aconteceu em 12 de junho de 2015 (vide APÊNDICE 4 – Figura 4).
A Caminhada Eco-cultural foi realizada com inspiração na Caminhada Ecológica pela
Preservação do Parque de Pituaçú outrora organizada pela Escologia. Desta vez a ação foi
impulsionada pela A+Comunidade dentro de um projeto de mobilização maior que se iniciou
3 meses antes. Havia um objetivo mais amplo de articular uma rede de iniciativas educativas e
um fórum participativo que não puderam ir à frente devido à complexidade de articulações
aliado à falta dos recursos necessários.
Nesse dia nos encontramos de manhã às 8 horas na Escola Piratini, que fica no Alto do
São João. Seguimos em cortejo descendo pelas ruas de Pituaçú, passando pela Escola
Municipal de Pituaçú, depois a Escola Municipal Carlos Murion e chegando ao Parque de
Pituaçú, onde nos encontramos com os alunos e professores da Escola. Mais uma vez
utilizando o parque como cenário apresentamos números para as crianças e professores,
improvisamos, interagimos e passamos mensagens sobre a situação do parque e da lagoa que
podia ser demonstrada na hora, a importância cívica de cada pessoa para sua preservação.
Estávamos eu, Gil Novaes (Coletivo PIU), Andréia Xavier, Fabiano Lourencini
(A+Comunidade), Vanessa Cardoso (Projeto Circo no Alto), Hafife Maria Árabe e Alexandre
Carvalho. O mais interessante foi que 3 desses fizeram o Curso de Palhaço-Educador que
ministrei em Pituaçú e 3 fizeram o que ministrei no Abaeté, na etapa do Projeto Pé de Circo
no Parque que fora implementada em fevereiro. Ali estava instaurada uma rede que ia além de
Pituaçú. Eu comecei a notar naquele dia que existiam redes pessoais e movimentos que
envolviam o Abaeté também. Vanessa Cardoso participa do Projeto na Escologia, mas é
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moradora de Nova Brasília de Itapuã e fez o curso na Casa da Música. Gil Novaes mantém
relações artísticas e de militância com a Escola de Samba Unidos de Itapuã e a partir desse dia
começam a se esboçar afinidades entre Fabiano e Hafife, que representa o Espaço Verde em
Itapuã.
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5. CASA DA MÚSICA: UM CANTEIRO DE ESPERANÇAS PARA A IDENTIDADE
CULTURAL NO PARQUE DO ABAETÉ
A Casa da Música foi inaugurada em 3 de Setembro de 1993, situa-se no Parque do
Abaeté, e funciona como um espaço cultural da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia.
Inicialmente ligada ao IPAC a Casa da Música passou a ser parte da Fundação Cultural para a
partir de 2012 ser mantida com recursos da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia
(SECULT), sob administração direta da Superintendência de Desenvolvimento da Cultura
(SUDECULT) em função da política de territorialização da cultura.
Conheci a Casa da Música em março de 2009. Naquele período estávamos com um
novo integrante na Cia Pé na Terra, o Ricardo Borges (palhaço Fiasco). Foi ele quem nos
levou para fazermos uma apresentação no Sarau da Casa da Música. Era uma segunda-feira à
noite. O Sarau foi realizado naquele dia na área externa, debaixo de uma grande árvore, uma
enorme Gameleira. Havia cadeiras espalhadas organizando os locais de acomodação da
plateia e um equipamento de som montado para a programação musical da noite.
A Casa da Música situa-se nas bordas da Lagoa do Abaeté. Parece uma casa comum
com portas de vidro. Quem entra na casa vê sempre uma exposição. Nesse dia vi a Fobica, o
carro que deu origem ao trio elétrico. Quadros, instrumentos, fotografias, são expostas num
corredor de aproximadamente 4 metros de largura, cujo início é na recepção, onde há um
balcão de atendimento e atrás um escritório. Logo após esse corredor há um salão organizado
como um pequeno auditório, com cadeiras do tipo acolchoadas de escritório, defronte a um
pequeno tablado em que ficam montados equipamentos de som, instrumentos musicais e
pedestais para microfones.
De dentro da Casa da Música pode-se ver a lagoa, um pedaço das dunas e a vegetação
do Parque do Abaeté. Na área externa, o chão de pedras portuguesas dão um toque poético a
uma varanda que circunda em 50% a área total da casa. Seus limites se dão por uma
balaustrada de cimento, onde pode-se sentar e observar a paisagem do parque sentindo o
frescor de uma brisa constante que até em dias de sol forte impele-nos ao agasalhar do frio. O
acesso à área externa dá-se por meio de portas de vidro que não interferem no visual do
parque.
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Atualmente o coordenador da Casa da Música é Amadeu Alves Ribeiro Filho, desde
12 de julho de 2007, quando assumiu o cargo. Meu amigo e parceiro de palhaçaria, Ricardo
Borges, nos apresentou e logo reconheci Amadeu. Foi o mesmo que há algum tempo, mais
especificmente em 2005, coordenava a reunião da Agenda 21 de Itapuã, a qual fui visitar na
condição de graduando de Bacharelado em Urbanismo e participava da equipe de implantação
da Agenda 21 em Mata Escura e Estrada das Barreiras. Eu me lembro que a Agenda 21 de
Itapuã era uma referência soteropolitana no assunto por isso fui conhecer a experiência com
minha colega Dionale Souza, que escrevia dissertação de mestrado sobre o assunto.
Amadeu participou da fundação da Agenda 21 na mesma época em que foi criado o
grupo As Ganhadeiras de Itapuã. Segundo ele os dois nasceram em 2004 com uma semana
de diferença, 7 anos depois de ter surgido o Grupo de Revitalização de Itapuã (GRITA). Esses
foram ápices de um protagonismo desenvolvido por Amadeu na sua militância pela identidade
cultural do bairro de Itapuã o que o levou hoje ao cargo de coordenação da casa da música.
Sua ligação com o bairro inicia no ano de seu nascimento, em 1967. Seu pais vieram
de outra cidade e seus irmãos nasceram em outros bairros de Salvador. Amadeu foi o único de
sua família que nasceu e cresceu em Itapuã. Em entrevista, afirma que não é como pessoas
que já tinham uma ligação ancestral com o território, porém isso também favoreceu alguns
aspectos na constituição das suas relações sociais:

Cresci nessa relação social, também a partir disso que
é diferente das pessoas que nasceram aqui, filhos,
netos de moradores daqui, já tinham uma raiz social
muito estabelecida. Por outro lado eu tive a
oportunidade de não estar tão impregnado já de
questões que vinham de família pra família, de
diferenças, de rixas. Então isso aí já me deixou um
pouco isento de um sentimento que eu via que
40
gerava, hoje já mais diluido (Informação verbal) .

Na adolescencia participava de movimentos como de preservação do Abaeté de
melhorias do bairro e inclusive da Associação de Moradores de Itapuã. Participava bem
menino ainda, a associação funcionou na casa do irmão dele durante 3 anos, por volta de
40

Informação fornecida por Amadeu Alves, em entrevista concedida para efeito desta tese em 13 de
agosto de 2015, Salvador-Ba
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1984 . Amadeu tinha idade situada entre 16 e 17 anos quando acompanhou a fundação da
associação.
Aos 19 anos viajou para Amazônia buscando ser voluntário alguma tribo indígena,
mas como soube que iria ser pai voltou novamente a Salvador. Relata que depois de 20 anos
percebeu que aquela vontade que tinha de preservar cultura de alguma tribo indígena estava
sendo aplicada no bairro de Itapuã, chegando a afirmar que com as ações de militância
conseguiu junto a outros colaboradores “preservar uma identidade que já estava diluída e
perdida no tempo”.
Amadeu cresceu acompanhando mudanças de Itapuã e revela que formou-se vendo-o
tornar-se um bairro metropolitano múltiplo, composto socialmente de muitas facetas que na
sua opinião diluiram a identidade da comunidade original de pescadores. Aborda que isso
deixou pontos positivos e negativos e destaca que na itapuã antiga os filhos dos que viviam
aqui tinham esse ranço das diferenças, mas também tinha um lado afetivo muito grande.
Apesar de não fazer parte da comunidade original todas as suas ações e sua militância
em prol da identidade cultural de Itapuã vem de sentir-se ligado ancestralmente. Considera
que algo muito importante que o levou a trabalhar por isso foi perceber onde se encontrava
naquele momento enquanto cidadão e ser humano inserido dentro de uma processo de
mudanças de uma comunidade. Sua contribuição foi a de empreender um movimento de
pessoas mais idosas que vieram segundos suas palavras “de outro tempo, do tempo da
espontaneidade, do tempo do mutirão, do tempo que se tinha tempo para cultivar as coisas de
uma maneira independente de questões políticas, armações, esquemas”. Assim Amadeu
recorda que a cultura, as festas, as celebrações antes eram feitas naturalmente, na base do
mutirão. Citou como exemplo o Terno de reis, o Rancho do baile pastoril, a Lavagem de
Itapuã e as Novenas.
O entrevistado localiza-se nas datas utilizando como parâmetro a década de 1970
quando julga que foi aproximadamente o início de mudanças mais rápidas com a
preponderância de uma ruptura violenta capitaneada pela dominação da mídia e da
industrialização cultural. Os protagonistas da cultura de Itapuã da década de 1970, chegaram
em 1997 com idades que variavam de 50 a 60 anos, sem instrumentos para sustentar no novo
contexto uma continuidade daquilo que antes viviam na espontaneidade. Esse foi o ano em
que Amadeu participou da fundação do GRITA (Grupo de Revitalização de Itapuã). Sentiu-se
no dever de compor uma ligação intergeracional e agir para empreender aquela cultura, no
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sentido de mantê-la viva e dialogando com os novos tempos.
Sua estratégia foi então de construir aquilo que ele chama de “banco de sentimentos”
cujo objetivo é apoiar as pessoas a acreditar que aquela Itapuã do passado, das manifestações
culturais espontâneas não tinha morrido. Isso foi aplicado em metodologias participativas que
culminaram na experiência da Agenda 21 de Itapuã, cujo papel foi significativo na formação e
fortalecimento das práticas culturais ressaltadas como uma patrimônio, como fica bastante
explícito em relatos do entrevistado:

As reuniões da Agenda 21 com a minha gestão, a
maioria tinha aberturas culturais, a gente levava
alguém antigo aqui do bairro para contar histórias,
dar depoimentos, fazer apresentações artísticas.
Aquele iniciozinho das Ganhadeiras de Itapuã as
senhoras foram lá também, participaram de algumas
reuniões: seu Menezes, seu Henrique, seu Narciso,
tantos outros antigos moradores do bairro, e aquilo
fez com que as reuniões se tornassem mais atrativas
porque você ter reunião só pra debater questões que
às vezes são difíceis em comunidade porque nem
sempre as pessoas são construtivas principalmente se
41
tem interesse político (informação vebal) .

Além de uma ação de apoio à preservação das práticas culturais, Amadeu relata que
com isso se conseguiu que através da cultura as pessoas percebessem que valia a pena
participar do movimento da Agenda 21, ou seja houve uma integração e fortalecimento
recíproco entre a participação das pessoas em debates sobre

a melhoria do bairro, as

manifestações culturais e a memória coletiva. Foram 9 meses fazendo um trabalho na Região
Adminstrativa X (AR 10) que envolve Itapuã, Alto do Coqueirinho, Km17, Bairro da Paz,
Mussurunga, Vila Romana, Vila Verde, São Cristovão, Stella Maris , Praia do Flamengo e
Nova Brasilia.
O GRITA já realizava eventos diversos em praças e espaços públicos de Itapuã sendo
citados o Coreto do Bar e espaço cultural Rumo dos Ventos, a ladeira em frente ao Dominó e
o Largo do Jenipapeiro. Essas ações indexadas na Agenda 21 tiveram

parceira com o

caminhão do SESI, ao que decorreu 10 eventos espalhados pela Região Adminstrativa de
Itapuã. Em cada evento divulgavam a Agenda 21 e se articulavam com os movimentos
41
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culturais locais de Itapuã. Esse movimento resultou na produção de um evento de 3 dias
ininterruptos no Parque do Abaeté, em novembro de 2004, embaixo de uma lona de circo
montada especificamente para o evento. Foi uma conferência de criação do documento com
as metas criadas pelo processo da Agenda 21, repleta de atrações culturais locais, bandas de
rap, reggae, forró, movimentos de rock.
Três anos depois de ter iniciado a Agenda 21, Amadeu entrou na Casa da Música e
afirma que isso só aconteceu por causa da suas trajetórias relacionadas à sua militância em
prol do bairro de Itapuã. Segundo ele isso foi o que levou a estar lá como coordenador e
explica: a escolha do coordenador da Casa da Música aconteceu naquele período mediante um
concurso de propostas de gestão para a Casa da Música. Foram inscritas 5 propostas das
quais a de Amadeu foi a escolhida para ser implantada. Esta proposta está em vigor até hoje,
já que entra na sua segunda gestão. Como veremos adiante, uma continuidade de seu trabalho
de revitalização cultural do bairro de Itapuã em contraponto à linha adotada pelas gestões
anteriores, absorvidas pela indústria cultural da música baiana, a caracaturização da cultura e
a priorização do turismo.

5.1 PARQUE DO ABAETÉ

O Parque do Abaeté está localizado no bairro de Itapuã, na cidade de Salvador-BA,
dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) Lagoas e Dunas do Abaeté que abrange parte
dos bairros de Itapuã, Stella Maris e Praia do Flamengo. O parque encontra-se entre o Oceano
Atlântico, a Avenida Dorival Caymmi e o bairro de Stella Maris. Seu acesso principal dá-se ao
topo da Ladeira do Abaeté.
No seu entorno estão os bairros de Piatã, Bairro da Paz, Mussurunga, São Cristóvão,
Praia do Flamengo e Stella Maris. Nesses bairros destacam-se grandes empresas e
organizações situadas no seu entorno: Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador;
Hotel Ibis Salvador Aeroporto Hangar, Hangar Business Park, Salvador Norte Shopping,
Aeroporto Internacional de Salvador Deputado Luís Eduardo Magalhães, Grande Hotel Stella
Maris Resort e Universidade Livre das Dunas que gerencia o Parque das Dunas. Convivendo
mais diretamente com o território do parque, nos seus limites imediatos Hotel Deville Prime
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Salvador, Mar Brasil Hotel, Villa da Praia Hotel, Catussaba Resort Hotel.
Não há como falar do Parque do Abaeté sem comentar bairro que o envolve com sua
história peculiar dentro da cidade de Salvador. Costumo comentar com amigos que Itapuã é
como se fosse uma cidade à parte de Salvador. As relações sociais, entremeadas pela beleza
das praias e da lagoa, herdam uma cultura de antigos moradores que apesar de diluída no
adensamento populacional comum em toda a cidade de Salvador, está ainda muito presente.
Há uma atmosfera cultural e artística própria. Itapuã ficou internacionalmente
conhecida na música e poesia de famosos artistas que são praticamente pedras angulares da
Música Popular Brasileira. Dorival Caymmi, Vinícius de Moraes e Toquinho imortalizaram
uma Itapuã que demora a ser engolida pelas balbúrdias urbanas da Salvador atual. A mesma
Itapuã que foi palco de muitos fatos históricos importantes na cidade, como bem rememora
Oliveira (2009).
Segundo as pesquisas do autor, historicamente habitados por índios Tupinambás os
campos de Itapuã foram ocupados em meados do Século XVI por Garcia D'Ávila e
transformados numa fazenda de gado que originou posteriormente uma pequena povoação,
uma vila de pescadores composta de escravos africanos, índios remanescentes e descendentes
crioulos e mestiços. Próximo a Itapuã, além do aldeamento indígena jesuíta Santo Amaro de
Ipitanga, situou-se a aldeia de escravos fugidos conhecida como Quilombo do Tatu que
perdurou por cerca de 20 anos sendo destruído somente em 1763.
Na Vila de Itapuã, ainda de acordo com Oliveira (2009) eclodiram duas grandes
rebeliões negras, em 1814 e 1827 e também foi onde se instalou um dos quartéis das forças
brasileiras de grande importância para as lutas de 1822-1823. O quartel de Itapuã concentrava
tropas negro-mestiças que tiveram um papel estratégico na guerra de guerrilhas da
independência que se estendiam da vila de Itapuã até a cidade do Salvador. O autor enfatiza a
importância dos indígenas nas tropas e a respectiva construção identitária do índio como
símbolo do nativo brasileiro, o que reflete na veneração heroica e simbolização baiana do
Caboclo até hoje rememorada por moradores antigos de Itapuã.
Foi na década de 1930 que Caymmi viveu em temporadas de veraneio, absorto com
aquela vida simples e mansa de um povo pescador que herdou aspectos da cultura negra e
indígena em relação direta com a sacralização da natureza, o que o inspirava e sobre a qual
retratou fluentemente com suas composições musicais. Ainda não existia o acesso através da
Av. Otávio Mangabeira, o que levava o bairro às condições perfeitas para a manutenção de
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suas especificidades culturais:
A vida daquela comunidade praieira, relativamente isolada e autônoma,
estruturada segundo peculiares relações sociais de parentesco e compadrio –
com seu sincretismo lusoafro- ameríndio, festas, bailes pastoris, ternos e
batuques –, e economia de subsistência, resultara de uma conjunção de
fatores históricos, sociais, culturais e ecológicos singulares (OLIVEIRA,
2009,p. 75).

Era essa a Itapuã que cantava Caymmi e que perdurou assim até a década de 1950
quando foi integrando-se cada vez mais à estrutura urbana de Salvador e segundo Oliveira
(2009) se afirmando como local de veraneio e de “incursões de pintores como José Pancetti,
que aí pintou marinas e lavadeiras na Lagoa do Abaeté” (p.80) e a atenção de artistas como
Mário Cravo que em 1958 fez a escultura da Sereia, exposta de frente para a praia no início da
Avenida Dorival Caymmi.
Posteriormente na década de 1960 aparece a primeira invasão (Nova Brasília)
ocupando o entorno da lagoa do Abaeté que dá sinais da pressão urbana sobre a área que se
intensifica cada vez mais com agressões antrópicas ao ecossitema natural. Posteriormente na
década de 1980 se disseminam diversas outras invasões no bairro de Itapuã quando finalmente
é tomada uma atitude por parte dos poderes estatais para a criação da Área de Proteção
Ambiental (APA) Lagoas e Dunas do Abaeté e o Parque Municipal Lagoas e Dunas do
Abaeté.
O gestor da APA e coordenador do Parque do Abaeté atualmente é Thiago Luís dos
Santos Marques, biólogo de formação, designado pelo Instituto de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos (INEMA), o administrador legal. Thiago Marques afirma que seu papel principal é a
intermediação entre todas as necessidades existentes no parque e todas as questões que
envolvem a APA e o INEMA.
Conheci Thiago Marques em convivências com as diversas atividades das quais
participei da Casa da Música. Uma coincidência salutar levou um artista músico a ser o
coordenador do parque que abriga a Casa da Música. Sempre vi o Thiago Marques como uma
forte parceria nos eventos promovidos por Amadeu Alves em um pleno e confluente diálogo
em torno de objetivos em comum.
O entrevistado me explicou que antigamente a responsável pelo parque era a
Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER) e que em 2008 essa
responsabilidade foi passada para a Secretaria de Meio Ambiente do Estado da Bahia (SEMA)
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e que pela lógica da gestão organizacional do Estado da Bahia designou o INEMA por ser o
instituto executor das políticas ambientais do Estado da Bahia, o órgão responsável pela
política de todos os parques e unidades de conservação.
Em Salvador, sob gestão do INEMA temos o Parque de Pituaçú, uma unidade de
conservação de proteção integral, a APA Lagoas e Dunas do Abaeté, onde está inserido o
Parque do Abaeté, a APA Bahia de Todos os Santos, a APA São Bartolomeu Bacia do Cobre e
o Jardim Zoobotanico Getúlio Vargas apesar dele não ser considerado uma unidade de
conservação.
Traçando uma comparação entre os parques do Abaeté e Pituaçú, Thiago Marques
explica que a diferença está na existência de uma Área de Proteção Ambiental. A APA é
unidade de conservação de uso sustentável, enquanto o Parque Metropolitano de Pituaçú, por
ser uma Unidade de Proteção Integral tem um caráter totalmente diferenciado. APA abarca
áreas tanto públicas quanto privadas e depende de um controle de ordenamento de uso do
solo. O parque de Pituaçú tem o território na sua ampla maioria do Estado cabendo a ele
cercar e proteger, o que não seria possível em uma APA pela existência de áreas privadas.
Como o Parque Municipal Lagoas e Dunas do Abaeté está dentro da APA Lagoas e Dunas do
Abaeté, logo se vê a princípio uma diferença fundamental e o Parque de Pituaçú.

5.1.1 Da origem do parque aos problemas socioambientais atuais
A partir da década de 1960-70, segundo Oliveira (2009) a expansão imobiliária e o
crescimento populacional da cidade de Salvador contribuíram significativamente para
intensificar os impactos na área do Abaeté. Os problemas relatados envolvem o aumento da
retirada de areias, aumento de número de turistas, aumento de lixo, poluição, desmatamento e
assoreamento decorrente da invasão coletiva e crescimento da população de moradores no
entorno.
Criado pelo Decreto Municipal 5.969, em 06 de agosto de 1980, o Parque
Metropolitano Lagoas e Dunas do Abaeté teve delimitação e definição de formas de uso e
ocupação do solo para as áreas do entorno imediato somente em 1985. Apesar da criação e
delimitação desta área devido a seus importantes atributos ambientais e culturais, o parque
continuava sofrendo impactos em consequência da expansão e pressão urbana da cidade de
Salvador e não se efetivava sua implantação. Somente em 1987, também através de decreto
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municipal se criou o grupo executivo de implantação do Parque Metropolitano Lagoas e
Dunas do Abaeté. Em 22 de setembro de 1987, através de Decreto Estadual, é criada a Área
de Proteção Ambiental Lagoas e Dunas do Abaeté e logo depois, no ano seguinte foi
institucionalizado e delimitado o Parque Municipal Lagoas e Dunas do Abaeté com uma
grande poligonal que se estendia e coincidia com a poligonal da APA.
Constata-se uma sobreposição de documentos normativos que se agrava em 2008
quando foi instituído o Parque das Dunas, situado a nordeste da Lagoa do Abaeté, entre o
bairro de Stella Maris, o Aeroporto de Salvador e o bairro de Praia do Flamengo, também
localizado dentro da APA Lagoas e Dunas do Abaeté. Segundo Thiago Marques nada mais é
do que um apêndice do parque Municipal Lagoas e Dunas do Abaeté. O entrevistado afirma
que observando-se os documentos normativos, percebe-se facilmente que o Parque das Dunas
nada mais é do que uma porção da Poligonal do Parque do Abaeté instituído em 1988.
Através de decreto municipal, em 2011 efetivou-se a existência de dois parques com
poligonais diferentes: o Parque do Abaeté e o Parque das Dunas. Segundo relatório dos
estudos da Hydros (2012b) essa sobreposição de leis, normas e decretos imprimem
contradições, fragilidades e dificuldades na gestão da proteção legal dos seus atributos e a
consequente perda de áreas e qualidade ambiental. Como solução o referido relatório propõe a
unificação da gestão da área com a criação de um Parque Estadual.
A criação por decreto nada garante se não há implementação prática através de obras
e/ou políticas públicas correspondentes no cumprimento da lei. Assim, visto que a prefeitura
não conseguia implementar uma política adequada para tais finalidades de conservação e
preservação o Governo do Estado da Bahia assume a responsabilidade em 1993, ficando então
a cargo da CONDER elaborar um projeto de um parque totalmente revitalizado para que
adequasse a exploração do comércio e o lazer a um uso público sustentável para desfrute de
soteropolitanos e turistas em harmonia com a utilização econômica elas comunidades que
utilizam dos recursos naturais como complementação de renda.
A primeira delimitação de quando o parque foi instituído no âmbito da Prefeitura
Municipal de Salvador, aconteceu via força de lei que definiu as coordenadas geográficas do
perímetro do parque. Posteriormente essa mesma delimitação serviu à instituição da APA,
porém houve uma poligonal específica que poderíamos chamar de Poligonal do Parque
Edificado para a porção do projeto das construções de equipamentos pela CONDER, que tem
como referência de marcos físicos os Bares e restaurantes, a Adminstração, a Casa de
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Lavadeiras, a Casa da Música, o Mirante do Castelinho e o Mirante do Campo da Bacia.
Foram promovidas obras pelo Estado que edificou quiosques, restaurantes,
administração e espaço multiuso onde atualmente funciona a Casa da Música. A CONDER
passou a ser a administradora do parque para gerir tanto o controle ambiental de usos quanto
às questões administrativas, contratuais e licitatórias referentes aos direitos de exploração dos
restaurantes. No ano de 2008 a responsabilidade sobre o parque é passada da CONDER para o
INEMA, como está até hoje.
Diversas potencialidades socioambientais que foram consideradas para vir a ser um
parque. Em primeiro lugar a questão da relevância natural. Segundo Thiago Marques o Abaeté
é um patrimônio do Estado da Bahia, uma porção ímpar incomparável, a única porção de
42

restinga, lagoas e dunas em ambiente urbano

.

O entrevistado afirma que as dunas do Abaeté

retratam uma característica natural da cidade de Salvador, porém a única ainda preservada. O
ecossistema de restingas, dunas e lagoas formavam uma espécie de cordão que se estendia da
praia de Amaralina até Itapuã, mas que foram destruídas com o advento da urbanização,
restando ilhas desse ecossistema em locais como o Parque Júlio César (Pituba/Itaigara), no
Stiep e no Imbuí. Inclusive a importância turística do Abaeté foi alimentada durante muito
tempo devido à destruição dessas dunas como reflexo do crescimento urbano da cidade de
Salvador que segundo Brito (2005) se deu a partir das décadas de 1960-1970.
A Lagoa do Abaeté é um corpo d‟água natural resultante do represamento de antigos
rios e do acúmulo de água da chuva. Segundo informações da Hydros (2012b), são 1800 ha de
lagoas perenes e intermitentes, formando 13 lagoas perenes e 15 lagoas intermitentes.
Envolvendo as lagoas está as Dunas do Abaeté, de areia branca móveis, semimóveis ou fixas,
decorrentes de grandes formações eólicas, recobertas por vegetação arbórea, arbustiva e
herbácea de restinga que contribuem para sua alimentação e preservação, formando com a
Lagoa um rico ecossistema, composta de uma rica variedade de animais silvestres.
Thiago Marques enfatiza que a importância ambiental é atrelada a uma peculiaridade
cênica e fortemente a uma cultura local. O entrevistado especifica então uma importância não
somente geográfica, mas também histórica, relembrando as origens indígenas, as
comunidades quilombolas que chegaram a ocupar a região e posteriormente o quanto essas
42

O entrevistado explica o termo biologicamente: restinga é vegetação fixadora de dunas, então pra
ficar o termo mais correto podemos afirmar que é um ecossistema de transição da Mata Atlântica, ou seja, é a
vegetação de Mata Atlântica do litoral.
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culturas foram preservadas até a ocupação de veraneio por meio das comunidades de
pescadores que herdaram toda essa história:
Quando veio a ocupação de veraneio já havia comunidades de pescadores.
Os pescadores locais, as puxadas de rede tradicionais, as cantigas, as festas
tradicionais e as festas juninas todas ligadas à própria prática pesqueira. A
própria tradição das lavadeiras de Itapuã, as ganhadeiras, um termo
justamente sobre as mulheres que lavavam roupa, mas por que ganhadeiras?
Ganhavam a vida vendendo peixe na feira, vendendo roupa para as pessoas
que vinham veraneiar, vendendo as frutas que colhiam aqui [na área do
parque]. Não tinha água encanada, a água vinha no lombo do burro que era
tirado dos corpos hídricos que aqui existem: as lagoas. Então tudo é ligado
ao recurso natural relevante e a cultura se desenvolve a partir desse recurso
natural disponível porque se não tivesse água, água é o elemento principal da
vida, a partir da água veio toda uma cultura associada a ela (informação
43
verbal) .

A institucionalização do parque impactou a vida das comunidades que habitavam o seu
entorno. Foi possível, por exemplo, a mitigação dos impactos que ocorriam no período não só
pelas ocupações desordenadas em volta da lagoa, como a própria exploração do comércio
ligada à lagoa. Por outro lado quando se construiu o parque também se construiu a casa das
lavadeiras, fazendo com que todas as lavadeiras não utilizassem mais a lagoa pra lavar roupas,
decorrendo na diminuição de toda carga de matéria orgânica depositada na lagoa referente à
lavagem de roupas. Porém de certa maneira houve um fator negativo que se relaciona à
interferência na cultura das lavadeiras, uma interrupção das práticas tradicionais.
Originalmente as lavadeiras cantavam enquanto lavavam na beira da lagoa, sentadas em ossos
de baleia. Segundo Tiago Marques “a partir daí a cultura da lavadeira passou a ser somente
escrita na história, não passou a ser reescrita”.
Mesmo criada a APA em 1987 não foi possível amortecer totalmente a pressão do
entorno em relação à busca de equilíbrio entre a necessidade de trabalho pela população e o
uso sustentável de recursos naturais. Através dos zoneamentos e parâmetros ambientais foram
mitigados os impactos decorrentes das ocupações irregulares de barracas comerciais
instaladas na beira da lagoa. No entanto não foi vetada a utilização dos recursos da Lagoa do
Abaeté e seu entorno pela comunidade. Ainda hoje é permitida a pesca artesanal feita com
43

Informações concedidas por Thiago Luís dos Santos Marques, Gestor da Área de Proteção Ambiental
Lagoas e Dunas do Abaeté e Coordenador do Parque Municipal Lagoas e Dunas do Abaeté, concedida para esta
tese em 24 de julho de 2015.
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vara de pescar. Além disso moradores locais dependem de recursos como renda complementar
para subsistência. Frutos como mangaba, araçá, jenipapo, caju e também plantas medicinais
podem ser encontrados sendo vendidos na feira.
Assim, o próprio desenvolvimento circundante da APA é responsável pela saúde desse
ambiente. Thiago Marques explicitou as diversas fontes de matéria orgânica como os cavalos
e moradores de rua, que defecam e também caem na lagoa. Além disso, há as oferendas
religiosas colocadas na lagoa. Para o entrevistado são grandes desafios a serem trabalhados na
gestão de uma área ambiental situada num contexto urbano.
Sem rios as lagoas mantêm-se somente com água da chuva dentro de um sistema de
areia de dunas, um solo pobre, originário de recuo do mar. Há um sistema biológico em que a
água da chuva passa rapidamente pelo solo, infiltra rápido e como nas lagoas perenes, a
vegetação mantém a materia orgânica no solo crescendo mais, como em volta da lagoa do
Abaeté. Por outro lado dentro da área do parque há por exemplo uma lagoa conhecida
localmente como “lagoa dois dois” que é intermitente, porque o solo dela permite a passagem
de água.
O entrevistado explica que todas as lagoas são dependentes das chuvas em maior ou
menor grau. O equilíbrio entre matéria orgânica e água é o que mantêm as condições
ambientais saudáveis na lagoa. Todos os organismos que estão no ambiente hídrico, na lagoa,
precisam de nutrientes (matéria orgânica) para se desenvolver, porém se houver uma
quantidade maior dessa matéria orgânica, ele mostra um desequilíbrio e o próprio sistema vai
sentir a necessidade de desenvolver uma remediação. Aparecem as plantas macrófitas são
bioindicadores que está havendo uma oferta excessiva de matéria orgânica.

O Conselho Gestor APA, tem participação comunitária através dos pleitos e demandas,
tem 10 assentos destinados à comunidade, as reuniões são abertas. Dependendo da pauta,
quando é interessante e polêmica lota. Um exemplo citado por Thiago Marques foi a reunião
para apresentar o estudo Hydros, de uma empresa terceirizada que fez o estudo ambiental,
jurídico e social e foi abordada ampliação do Aeroporto. Uma grande parte da vegetação da
área do parque das dunas seria ceifada com a terceira pista do aeroporto, então teve uma
grande pressão popular dizendo não. O entrevistado afirma que vê a importância desses
espaços de colegiado enfatizando que tem a participação formal e a informal. Via conselho
gestor, as associações que foram eleitas, titular e suplente, têm o direito de opinar junto com o
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poder publico e o empreendedorismo local. Como participação informal tem o vendedor
ambulante que tá querendo botar um produto pra comercializar no parque ou uma associação
que quer desenvolver um evento cultural no parque e vai dialogar na administração para
pleiteiar as possibilidades.
Os problemas socioambientais envolvem principalmente para Thiago Marques, a falta
de proteção, uma barreiras física, cercamento ou gradil. O entrevistado aborda a necessidade
disso para fazer uma gestão ambiental diante das tranformações sociais e territoriais que
ocorreram nos últimos 20 anos. Por conta de não haver um barreiramento acontecems ações
que comprometem e contrastam com o objetivo do parque: desde ocupações irregulares, a
usuários de drogas, instalação de pontos de tráfico de drogas, violência de assaltos, criação de
equinos. O entrevista observa que o cavalo aqui além de servir ao tráfico é um Status de
poderio para o traficante.
Há ainda problemas com a questão do lixo relacionada à ocupação desordenada em
Nova Brasília de Itapuã. Dentro do maciço que é pouco usado pela sociedade não se encontra
muito lixo, mas no entorno da área do parque tem impacto pelas comunidades Baixa de
Soronha, Baixa de Jacaré, também dos bairros Praia do Flamengo e Stella Maris.

5.1.2 Lazer, arte e cultura no parque
O Parque do Abaeté com uma visitação estimada entre 1000 a 2000 pessoas por mês,
conta diariamente com Policiais Militares do Esquadrão da Polícia Montada, Guarda-Vidas do
Corpo de Bombeiros e Segurança Patrimonial da Empresa Única. Apesar disso, são comuns
os relatos da população em casos de assaltos, à beira da lagoa.
A lagoa é muito utilizada pela população local, para recreação e lazer, sendo comum e
permitido banhar-se. Urbanizado o parque conta com arborização, gramado, caminhos para a
circulação de pedestres e diversos equipamentos de lazer, como bares, restaurantes, espaço
para apresentações artístico-culturais, a Casa da Música e a Casa das Lavadeiras que foi
criada, com o objetivo de organizar uma tradicional atividade de lavagem de roupa da
população local, que era realizada diretamente na lagoa.
A própria movimentação cultural local faz a utilização do parque de maneira informal
conferindo sua importância enquanto espaço público. Thiago Marques explica que vários

158

grupos da matriz capoeira do Abaeté utilizam a área do parque, além de grupos de samba que
existem desde o período da criação do parque até hoje, ao que citou como exemplo a
Vanguarda de Itapuã. O entrevistado lembrou-se da Casa da Música como um importante
centro de cultura localizado dentro do parque que fomenta a diversidade cultural local de
Itapuã. Enfatiza que é um equipamento do parque que fomenta arte e que isso é de
fundamental importância para sua preservação e sustentabilidade:
Eu sempre digo que a arte é a centelha que mantém viva a chama do Abaeté
porque é através da arte que vamos gerar sensibilidade às pessoas sobre a
importância local, a importância das manifestações artísticas e a importância
de proteger e de cuidar. Então a arte é um clamor da vida, música, poesia,
teatro, tudo eu vejo ligado ao meio-ambiente porque você pegar as poesias,
as músicas, as pinturas dos artistas de Itapuã, todas retratam o Abaeté, as
belezas cênicas.

Thiago Marques além de coordenador do parque e gestor da APA também exerce a
função artística. Um músico violonista e biológo consegue sintetizar em seus sentimentos
uma visão de importância conferida à arte como ação em prol da sustentabilidade do parque
do Abaeté. Ele cita ainda artistas da nossa história cultural brasileira como Dorival Caymmi,
Toquinho e Caetano que se sensibilizaram e retrataram nas suas expressões artísticas o meio
ambiente referente ao parque. Defende que a arte está atrelada ao meio-ambiente cujo papel
está em sensibilizar o artista que em ato de reciprocidade contribui para que as diversas
manifestações culturais produzidas possam gerar um grande clamor popular em favor da
proteção ao ambiente, o elemento chave utilizado pela sua arte:

Então a cultura daqui se desenvolveu graças ao que tem no entorno, porque é
a própria arte que é o humano traduzir a vida, e nessa porção daqui a
tradução dessa vida é tudo que está no entorno do homem que aqui mora,
então seria difícil o ser humano falar de coisas belas e não citar a lagoa do
Abaeté, não citar as dunas, não citar o licuri, a mangaba, o xaréu, o cambuí
[...]se o meio-ambiente daqui não existir a arte pode até permanecer mas vai
ser uma arte totalmente modificada. Essa arte pode garantir a proteção desse
meio-ambiente. Esse casamento é muito importante pra manter o Abaeté
vivo.

Hoje o parque do Abaeté utilizado justamente por esses grupos culturais, grupos de
capoeira, grupos de samba, bandas que fazem apresentações artísticas, as escolas que aqui
vem. Então são eles que mantêm isso aqui vivo. Pra manter uma estrutura pública, pra manter
um espaço tem que ter uma demanda pra utilização pela sociedade.
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Não há só utilização pela comunidade local, sendo pleiteado por grupos de fora do
bairro também. Embora não esteja nas condições perfeitas que clama pela requalificação,
ainda assim é o parque é muito convidativo pela sua beleza paisagística e clima agradável.
Já é tradicional todo final do ano haver festa de capoeira que ocupa a área central do
parque do Abaeté e a utilização para gincanas de escolas. Há sempre alguma demanda de
utilização, e Thiago Marques explica que há um empoderamento pela comunidade, mas não
tanto quanto poderia ser. Sua hipótese está na falta de envolvimento da comunidade no
processo de construção da área urbana. Ele defende que a comunidade não foi envolvida nas
discussões do projeto, então consequentemente não há identidade com aquilo que foi
construído, colocando então que ainda há necessidade de fazer com que as pessoas se
apropriem mais e compreendam que o parque é dos cidadãos.
Casa da Música é citada pelo entrevistado como um centro de cultura habilitado que
há 8 anos desenvolve um importante trabalho, com diversas atividades no parque do Abaeté.
Não só oficinas, pífano, violão, flauta, pandeiro, como também mostra de filmes, exposições.
Eventualmente há as parcerias que enveredam pela área ambiental, visitas ao Abaeté também
no domingo que é uma forma de mobilizar as pessoas da importância das pessoas se sentirem
pertencentes.
Thiago Marques afirma que pra gerar pertencimento a um determinado espaço público
é necessário que as pessoas conheçam, estejam perto e sintam. Nesse sentido O entrevista cita
o Viva o Abaeté que convidas as pessoas a viverem um dia no Abaeté, no intuito de se
sentirem pertencentes. Além da Casa da Música utilizar a área do parque foi citado também o
grupo Nativos de Itapuã que envolve também ações há mais de 20 anos que tem convênios
com o Governo do Estado da Bahia em projetos de esporte com crianças. Foi citada a
Organização de Apoio à Comunidade de Nova Brasília de Itapuã que é uma associação de
bairro que desenvolve atendimentos diversos à comunidade com atividades esportivas e
culturais. Há também os diversos grupos de capoeira, o grupo Raça, Kirimurê, Grupo Naieco
Capoeira, e outros grupos religiosos diverso que utilizam a área do parque para fazer sues
rituais.
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5.2 UM MUSEU VIVO DA MÚSICA BAIANA
Faltavam 15 dias para inauguração oficial das obras do Parque Metropolitano Lagoas e
Dunas do Abaeté. Na época, em 1993, o governador do Estado da Bahia Antônio Carlos
Magalhães olhou a estrutura onde hoje funciona a Casa da Música, construída como um dos
equipamentos do parque, e perguntou aos técnicos o que seria inaugurado naquele espaço.
Insatisfeito com a resposta de que tinha sido projetado para ser um espaço multiuso, ACM
designou Fernando Vita para que desse alguma identidade ao espaço e em 15 dias foi
estruturado um museu da música com um acervo do IDERB e alguns acervos particulares de
44

Perfilino Neto

.

A Casa da Música então surgiu como um museu, teoricamente com o

objetivo de preservar a memória da música baiana, sendo que contava com uma estrutura
física e organizacional que não correspondia às necessidades de um museu.
A primeira gestora foi Meire do Rio que ficou na coordenação durante 1 ano. Uma
pessoa que tinha uma experiência forte nessa área de museu ficou só na implantação inicial do
que seria o Museu da Música. Depois assumiu o gestor Cheryl Braga durante 13 anos. Nessa
época, segundo Amadeu, havia todo um movimento político e midiático fortemente
direcionado à cultura baiana para turista ver. Os turistas que visitavam o Abaeté acessavam a
Casa da Música que funcionava como uma grande vitrine de um projeto político reducionista
que mostrava a cultura baiana de maneira restringida e caricaturada. Havia um marketing e
uma divulgação que gerava um movimento muito grande. O Abaeté recebia muitas visitações,
pois estava inserida no roteiro oficial de visitação turística da cidade, mas considerado por
Amadeu um projeto insustentável.
Essas palavras do entrevistado enfocam um debate pertinente sobre a sustentabilidade
das ações culturais. Não havia um movimento participado da comunidade com valorização da
cultura que é produzida no cotidiano nem com a memória e a busca pela valorização do
patrimônio. Os grupos que produziam cultura ancestral estavam excluídos do foco de
qualquer política pública que se voltava para uma produção de cultura de massa.
Durante a entrevista Amadeu explicou como sua gestão da Casa da Música se
diferenciava dos formatos políticos presentes na gestão anterior que transformou a cultura
num produto a serviço de uma visão comercial, marginalizando as iniciativas de cultura locais
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e os diversos artistas que não foram eleitos como modelos para a indústria cultural. Segundo
suas análises o que possibilitou sua presença como coordenador da Casa da Música foi a nova
conjuntura política de esquerda que gerou uma abertura para novos gestores culturais, voltada
para moradores ao redor. No caso específico de Amadeu a inovação foi muito de pensar o
espaço como um lugar de portas abertas também para o turista, mas principalmente para os
moradores das diversas localidades do bairro de Itapuã como Abaeté, Baixa da Soronha e
Nova Brasília.
Com o sentimento de um músico nascido e criado em Itapuã, vemos um gestor que
também sabe das necessidades da comunidade artística e que vem fomentando um trabalho
cujos resultados não são quantitativos e imediatos. Talvez a Casa da Música realmente não
tenha a estrutura física para ser um museu formal, mas o trabalho que vem crescendo no
Abaeté corrobora com uma perspectiva de valorização do patrimônio vivo e do
desenvolvimento local de acordo com Varine (2012). Segundo o autor, para que aconteça um
desenvolvimento local equilibrado e sustentável faz-se necessário um território determinado
pelo respeito a seus componentes patrimoniais, considerando-se tanto a totalidade do
patrimônio bem como a complexidade de seus usos.
Varine (2012) questiona a possibilidade de um futuro para modelos de
desenvolvimento forjados a partir de decisões políticas e tecnocráticas que ignoram os
criadores do patrimônio, a memória e os modos de vida dos habitantes, as demandas e as
necessidades das pessoas. Defende ainda que o desenvolvimento parte da participação efetiva,
ativa e consciente no sentido de criar um domínio comunitário da mudança cultural, social e
econômica conectado ao constante empoderamento da construção local de um patrimônio
vivo e comum.
Vemos esse domínio cultural pela própria população local quando ocorrem as ações
que fomentam antigos grupos culturais como protagonistas nas produções artísticas da Casa
da Música que tem funcionado como um centro cultural de apoio, qualificação e estímulo à
produção da memória local. Ganhadeiras de Itapuã e Escola de Samba Unidos de Itapuã são
dois exemplos de parcerias cujo apoio da Casa da Música tem sido fundamental. São grupos
que reúnem idosos, jovens, adolescentes e crianças que sempre estão nos eventos da casa da
música e frequentemente têm a oportunidade de apropriar por instantes do microfone e
expressarem suas histórias e canções.
O grupo cultural As Ganhadeiras de Itapuã, de acordo com Sorrentino (2012), surgiu
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em março de 2004, nos terreiros de duas personalidades locais, as casas de Dona Cabocla e de
Dona Mariinha, com o objetivo de fortalecer a identidade cultural de Itapuã, trocar
informações sobre as antigas tradições do lugar e compilar um repertório de cantigas e sambas
de roda. Atualmente, além de manter viva a identidade cultural local, o grupo tem como
objetivo principal proporcionar apresentações e fortalecer a tradição das festas populares do
bairro além de levar a cultura de Itapuã para outros lugares do Brasil e do mundo. O grupo
conta com a participação de 10 crianças, 06 músicos - que tocam instrumentos de corda e
percussão - e mais 17 senhoras que são as Cantadeiras, Ganhadeiras e Lavadeiras, antigas
moradoras e memórias vivas da história de Itapuã. O grupo é ganhador do Prêmio Culturas
Populares - Mestre Duda 100 Anos de Freve - Concedido pelo Ministério da Cultura.
45

A pesquisa de Sorrentino (2012) resultou numa tese de doutorado que vislumbrou os
aspectos da educação e da arte que estavam imbricados de modo umbilical nas relações do
grupo Ganhadeiras de Itapuã. O estudo desta tese focou-se nas articulações músicopedagógicas inseridas nas práticas de ensino e aprendizagem musicais do grupo cultural que
46

juntou as mulheres ditas itapuanzeiras . Elas herdaram a história e a cultura das chamadas
47

ganhadeiras

e viviam em uma Itapuã que ainda era uma praia de veraneio e com uma

economia movimentada principalmente da atividade pesqueira e de serviços domésticos
prestados pelas ganhadeiras aos veranistas.
As integrantes do grupo cultural As Ganhadeiras de Itapuã fazem parte dessa história
já que suas mães, avós e antepassados viviam do ganho. Aliás, muitas dessas mulheres até
hoje exercem esse tipo de atividade econômica chamada “de ganho”. O ponto de partida da
pesquisa de Sorrentino (2012), portanto, foi o desvelamento sobre a história das Ganhadeiras
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Sorrentino essas mulheres exerciam suas atividades em geral cantando e se expressando artisticamente.
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e como elas recontam as histórias de Itapuã que bem retratam um período que remonta a fins
do século XIX e início do século XX. Assim relata-se que uma das atividades de ganho mais
próximas da realidade das senhoras componentes do grupo As Ganhadeiras de Itapuã é a
figura da lavadeira, sendo que algumas das integrantes do grupo inclusive ainda
desempenhavam essa função.
Eu pude presenciar em eventos da Casa da Música o que Sorrentino aborda quanto às
Ganhadeiras de Itapuã expressarem nas suas composições suas histórias de vida, exaltação e
valorização das personalidades e do modo de vida da antiga Itapuã, além de enaltecer os
aspectos naturais locais como a praia e a Lagoa do Abaeté. Nesse ponto compreendo o quanto
é fragmentado na nossa sociedade modos de educação ambiental que desconsideram a
inseparabilidade da cultura e do meio ambiente. Temos hoje acobertada pela Casa da Música
uma experiência no mínimo fabulosa de um grupo cultural que rememora seus patrimônios
ambientais, culturais e históricos como um só.
Com os programas de ocupação do parque Lagoas e Dunas do Abaeté proporcionados
pela Casa da Música vemos uma integração entre meio-ambiente, arte e cultura que
funcionam verdadeiramente como uma metodologia de educação patrimonial. Segundo Varine
(2012) o patrimônio é composto de diversidades culturais como elementos que constituem as
raízes visíveis da comunidade em um determinado território. Desta maneira, para manter-se
vivo o patrimônio é necessário seu reconhecimento e apropriação pela comunidade local.
O grupo cultural As Ganhadeiras de Itapuã e a Casa da Música demonstram na prática
o reconhecimento da cultura como manifestação da existência da comunidade de Itapuã, o que
segundo Pellón (2010) é imprescindível na consideração do patrimônio uma herança que
ainda está em construção. Desta maneira, destaca-se a educação patrimonial como “uma
ferramenta de gestão integrada do patrimônio cultural que pode ser desenvolvida através de
oficinas, seminário, debates e atividades educativas” (AZEVEDO, 2010, p.266).
Segundo este mesmo autor, trata-se de um processo permanente e sistemático de ações
que extrapolam os muros das instituições buscando a comunidade como parceira na proteção
e preservação dos bens culturais. Assim, faz-se necessário que a população local entre num
processo ativo de apropriação e valorização de sua herança cultural, de maneira que haja
compreensão do espaço como elemento criado e transformado pela atividade humana, estando
em contínua mudança ao longo do tempo, fazendo história de modo que sejam consideradas
as novas necessidades da vida social.
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O patrimônio, segundo Candau (2012), é constantemente elaborado a partir de uma
prática de afirmação da memória e da delimitação e reconstrução de identidades. O autor
ressalta o que seria, desta maneira uma memória justa, um equilíbrio entre memória do
passado, da ação e da espera, ou seja, tratar simultaneamente do passado, presente e futuro de
maneira que o passado não se torne uma repetição-prisão, o presente uma imersão no realsimulacro e o futuro como uma fuga perdida.
Mais uma vez destaca-se a importância da participação das pessoas num processo de
auto-educação ativa, em que a pesquisa da própria cultura é fundamental, inclusive na leitura
das próprias expressões comunitárias e na tomada de consciência da interação da herança
cultural da comunidade com outras culturas. A educação patrimonial ocorre de acordo com
Orefice (2010) a partir de praticas sociais em que as formas e conteúdos culturais alimentem
os saberes locais através de criações que não sejam influenciadas pela massificação dos meios
de comunicação comercial e não caiam na armadilha da folclorização.
Assim o Grupo Cultural As Ganhadeiras de Itapuã viabilizam através de suas
performances (que envolvem cantos e danças, sambas de roda, assim como encenações
teatrais) uma educação patrimonial cuja base é a consideração de que o patrimônio é algo vivo
e em constante mutação. O Grupo Cultural As Ganhadeiras de Itapuã funciona como uma
prática de educação participativa, ativa, onde há um tipo de controle social sobre as mudanças
culturais. O grupo trabalha com a valorização da própria cultura, um reconhecimento da
cultura local e também a consciência da sua importância comprovando o quanto a arte e a
cultura podem ter um papel realmente libertador, de acordo com as maneiras de apropriação e
utilização pela sociedade. Ao mesmo tempo gera uma memória compartilhada e conectada
com novas gerações. Os jovens e crianças têm a oportunidade de descobrir através da
celebração artística um pouco da história de seus antepassados e sua ligação com a Lagoa do
Abaeté.
O apoio da Casa da Música tem sido fundamental para que as práticas do grupo
impactem na comunidade ecoando como uma educação patrimonial pública. Na gestão de
Amadeu a apropriação deste equipamento público pela comunidade demonstra um exemplo
de prática democrática transversalizada pela cultura local.
Em entrevista Amadeu Alves explica o quanto tem sido importante ele ter continuado
na gestão do espaço. Emocionado recorda em entrevista da consideração do artista Bule-
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Bule

quando perguntado sobre a Casa da Música no programa Perfil e Opinião da TVE. O

repentista, segundo Amadeu, falou que a Casa da Música seria um canteiro de esperanças.
Logo vieram as análises de que um canteiro tem pequenas mudas que carregam uma
esperança de resistir às intempéries. Partindo disso Amadeu em suas palavras explica através
de metáforas de plantio que sua primeira gestão na coordenação da Casa da Música foi para
recuperar o terreno e fazer uma nova semeadura:
[...]e teve tempo dessas sementes brotarem. Semeamos nos primeiros 4 anos
brotaram e começaram a desenvolver, mas de uma maneira muito frágil. Se
a gente não tivesse mais 4 anos talvez aquele plantio não resistisse a uma
mudança brusca. Nesse segundo periodo gerou enraizamento, começou a
gerar corpo, em mais 4 anos de gestão. Agora virou para um terceiro
período, quer dizer a gente tá tendo aí uma perspectiva de que essa gestão
que eu comecei com essa inovação de olhar pra dentro, de olhar pra base
disso aí, que agora a gente já sabe que a gente pode chamar um turista de
qualquer parte do mundo. Já estamos chegando no nível que podemos pensar
num novo roteiro político baseado numa coisa verdadeira e não
simplesmente maquiagem. Axé music se tornou uma fábrica de alguns casos
49

de falsos talentos .

Fundamentalmente a presença de Amadeu como coordenador da Casa da Música não o
torna um burocrata, mas dá força para o crescimento continuado de uma militância que vinha
se desenvolvendo antes. A Agenda 21 e o Grupo pela Revitalização de Itapuã foram escolas
que o fizeram acumular um conhecimento aplicado nos dias de hoje e que influenciam como
planeja os novos passos. O entrevistado considera que agora é um momento de consolidação
das raízes fincadas e de produzir mais frutos. Em outras palavras, para ele a partir de agora é o
momento de preparar as pessoas para quando ele sair do cargo de coordenação do espaço, ou
seja, iniciar um processo participativo para efetivar a interferência da comunidade de maneira
organizada na gestão do espaço de maneira que se perpetue no tempo a forma como tem se
cumprido os objetivos da Casa da Música a favor da valorização da cultura local.
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Os objetivos da Casa da Música estão ligados às diretrizes da SECULT , e dentre eles
Amadeu destaca a promoção da cidadania e da cultura como uma forma de estar a serviço da
conscientização e também da transversalidade através do estabelecimento de diálogos com as
áreas de meio ambiente, educação e saúde. O entrevistado explica que seu ponto de partida
principal é uma das diretrizes, a territorialização da cultura, o que na prática significa
trabalhar em função do território de identidade de Itapuã que em suas palavras “é pensar
mitologicamente a coisa da ancestralidade indígena da chegada dos portugueses, dos
exploradores e dos negros”.
Os objetivos atuais da casa da música e as respectivas atividades citadas são como
uma ressignificação local dos princípios e objetivos e diretrizes da Secretaria de Cultura. Em
entrevista Amadeu cita como primordial a ligação com o parque do Abaeté e analisa como as
ações que vem sendo desenvolvidas têm uma função de regeneração do que ele chama de
“tecido cultural” do entorno do parque. A efetividade das ações é decorrente de como os
eventos culturais promovidos pela Casa da Música têm resgatado a possibilidade das pessoas
frequentarem a Lagoa do Abaeté como se fazia antigamente, uma prática que com o tempo se
perdeu, pelo medo disseminado da violência.
Porém, o processo de territorialização da cultura tal qual proposto nas diretrizes da
SECULT encontra alguns obstáculos para sua concretização. Este princípio prevê um
aprofundamento da territorialização da cultura, através da política dos territórios de identidade
com vistas a assegurar a atenção à diversidade de manifestações culturais presente em todos
os territórios da Bahia.
Foram reconhecidos pela SECULT vinte e sete Territórios de Identidade no ano de
2007. Demarcados a partir da especificidade cultural de cada região indicam identidade,
coesão social, cultural e territorial. Foi uma medida para identificar prioridades temáticas,
definidas a partir das realidades locais da Bahia, e assim supostamente se possibilitaria o
desenvolvimento equilibrado e sustentável entre as regiões. A Casa da Música está dentro do
território de Identidade Região Metropolitana de Salvador.
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Amadeu tece criticas ao fato do território inserido ser muito amplo uma vez que
dentro da Região Metropolitana de Salvador existem vários territórios de identidade, uma
miríade de tradições e identidades culturais diferentes. O entrevistado identifica o bairro de
Itapuã como uma região que tem características bem específicas e com grande diversidade de
expressões culturais fazendo inclusive comparações ao Subúrbio Ferroviário de Salvador,
onde está o Centro Cultural de Plataforma, como outra região que poderia ter uma delimitação
própria de território de identidade.
Dentro desse amplo território que é Salvador, atuando em Itapuã que por si só já
mereceria mais de um espaço cultural como a Casa da Música, é perceptível que mesmo com
limitados recursos há um esforço para se apropriar das diretrizes da Secretaria de Cultura do
Estado e cumpri-las de acordo com as necessidades locais. Como vimos o objetivo principal
da Casa da Música é de fomentar a produção cultural local e contribuir para a democratização
do acesso à cultura.
A Casa da Música desenvolve atividades de formação, aulas de instrumentos musicais,
bate papo musicado, palestras, tem o acervo como fonte de pesquisa sendo possível também
se agendar visitas de grupos que podem acessá-lo acompanhado de alguma atividade cultural.
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Há uma visitação normal de público que vem conhecer a FOBICA

ou a exposição que

estiver em cartaz. Inicialmente criada para ser um museu de imagem e som, reúne acervo
(fitas VHS, CD´s, DVD´s, LP´s, livros, documentários) com a memória da música baiana,
disponibilizado para consulta pública. Atualmente há os seguintes programas e projetos em
curso: Viva o Abaeté (Caminhada nas Dunas, Luau na beira da Lagoa, Fogueira Filosófica e
Pequenique Cultural); Sarau de Itapuã; Bate- Papo Musicado; Circuito Popular de Cinema e
Vídeo.
Além do salão multifuncional as atividades da Casa da Música ocupam a área externa,
o pátio, embaixo das árvores, chamado de Jardim dos Curumins, a área da praça de eventos
do parque às margens da lagoa e as dunas do Abaeté. Há também ações em escolas e posto de
saúde locais, além de espaços públicos do bairro onde Amadeu já realizava ações em conjunto
com a comunidade antes de entrar na Casa da Música como, por exemplo, a Praça do
Jenipapeiro e o coreto em frente ao Bar Rumo dos Ventos.
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Fobica é o precursor do trio elétrico criado por Dôdô e Osmar. Atualmente há uma Fobica original na Casa da
Música cedida pela família dos cantores e compositores
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Desde o início da sua gestão na Casa da Música, logo no primeiro semestre de 2007,
Amadeu iniciou a produção de atividades na área externa da Casa da música das quais destaco
o Sarau de Itapuã, Bate-papo Musicado e Viva o Abaeté.
O Sarau de Itapuã iniciou em 2007 acontecem às segundas-feiras, quinzenalmente,
inclui shows musicais com diversos artistas convidados, com poesia, exposições artísticas
temporárias, exibição de filmes diversos, dança, teatro, circo, lançamento de livros e Cds. O
Bate -papo Musicado acontece às sextas-feiras, e agrega um método participativo aliado à
arte, com diálogos tematizados regados à música.
O Viva o Abaeté é um evento inaugurado mais recentemente, em 2014. Surgiu com o
objetivo de promover uma religação da comunidade com o Parque Metropolitano do Abaeté,
com atividades de integração e valorização da Lagoa do Abaeté. É um programa que acontece
em parceria com a coordenação Área de Proteção Ambiental Lagoas e Dunas do Abaeté e o
INEMA (Instituto Estadual do Meio Ambiente). Faz parte da proposta de ressignificação e
resgate desta área, incentivando a vocação poética e função de integração social para
moradores do entorno. A programação acontece dentro da área o parque, utilizando os
diversos espaços inclui roda de capoeira, feira de artesanato, oficinas de contação de histórias,
pintura, malabares, Yoga, Bate Papo Musicado e a intervenção de Palhaços que acontecem
tanto na área urbanizada quanto no areal.
Todas essas ações e produções contam com recursos financeiros escassos. Amadeu
relata que além de umas poucas situações que tiveram recursos da SECULT disponibilizou pra
organização de pequenos festivais, cotidianamente conta tão somente com a estrutura física e
de funcionamento e manutenção da casa. Mas Amadeu fala de um grande mutirão
explicitando que o maior recurso que conta é o humano, composto das pessoas que acreditam
na causa e doam-se voluntariamente para que as ações funcionem.
A Casa da Música conta com 3 funcionários terceirizados, 2 cargos comissionados, 2
funcionários concursados do Estado da Bahia, 3 na área de serviços gerais e 3 seguranças que
52

também são terceirizados . Os funcionários trabalham no atendimento geral ao público,
administração, apoio técnico, montagem e desmontagem de exposições e contato com público
externo de escolas. Os funcionários concursados são os professores de flauta e de violino,
ambos de formação acadêmica, nível superior. Além desses professores há ainda parceiros da
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Dados obtidos no ano de 2015 para efeito desta tese. Podem sofrer modificações de políticas institucionais.
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instituição que apresentam projetos próprios dando suas aulas de maneira independente como
atualmente ocorre a aula de Ioga e de pandeiro, onde as pessoas pagam um valor simbólico
destinado somente à remuneração do professor.
O Público alvo é principalmente a comunidade dos moradores do bairro de Itapuã,
Abaeté e Nova Brasília. Porém a Casa da Música é um espaço procurado por diversas
pessoas, dos diversos bairros de Salvador e até mesmo de outros países que já vêm agendados
para fazer atividades na casa da música. Além dos visitantes individuais o espaço recebe
escolas e grupos de capoeira confluindo com sua característica de espaço público aberto a
todos. Amadeu relata que chegam até pessoas orientadas a buscar atividades culturais pelo
médico do Posto de Saúde local. Segundo Amadeu o público alvo é o ser humano de todas as
idades e classes, cores e religiões. Cada evento é uma dada situação. Há pessoas que pedem
pauta procurando realizar eventos dos diversos estilos musicais, oficinas de grupos de teatro e
projetos de formação artística.
A metodologia geral da Casa da Música envolve um trabalho participativo em que se
prioriza o princípio de reconhecimento e valorização humana. Procura-se focar nas pessoas e
suas potencialidades. Segundo Amadeu ao considerar o que as pessoas têm de melhor obtêmse manifestações espontâneas de compartilhamento de saberes.

Isto corrobora com os

princípios da educação patrimonial defendida por Varine (2012) que considera o patrimônio
como resultado de uma cultura viva, que está nas pessoas, totalmente relacionado à vida
quotidiana. O autor defende que o patrimônio como recurso para o desenvolvimento local não
pode ser visto fora dos ritmos da sociedade local. Seu conceito de cultura viva segue inspirado
no que aprendeu com Paulo Freire nos anos 1970. Considera então que não pode haver
engajamento comunitário se não é compreensível e participativo.
Diversas vezes pude presenciar a dinâmica nos encontros em que Amadeu conduzia o
bastão dando oportunidade a todos se expressarem de maneira livre com uma fala, uma
apresentação, uma música, uma poesia ou uma dança. A partir disso a cooperação enquanto
um valor praticado é adotado como método para derrubar a ideia de competitividade.
Segundo Amadeu nessa metodologia há um papel educativo na medida em que as
pessoas vão vendo as outras oferecendo o seu melhor vão se sentindo bem em ver o outro se
dar bem e assim vão dando o seu melhor também. Para o entrevistado a arte inclusive ocupa
um papel fundamental:
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A arte sensibiliza e com essa sensibilização ela faz com que as pessoas se
mobilizem. As pessoas saem de sua casa pra fazer algo, o que já é um ato de
mobilização, então as pessoas vêm na casa da musica para ver a arte e
chegam aqui e encontram arte. Isso de alguma forma se reflete na vida das
pessoas. O encantamento e a espiritualidade que a arte promove são coisas
53

que estão num plano que não é o mesmo da lógica comercial e capital .

Dessa maneira os eventos promovidos pela Casa da Música promovem efeitos de
desenvolvimento local e utilização sustentável do Parque do Abaeté. São promovidos
encontros com as diversas facetas da sociedade local e assim promove-se uma espécie de elo
comunitário provocado e fortalecido pela arte e pela cultura que circulam criando um impulso
de convivência, de busca do encontrar-se. Assim pratica-se uma sociabilidade pacífica e
prazerosa tendo como cenário as belezas naturais presentes nas dunas e lagoas, que nunca
deixam de ser mencionadas entre uma fala e outra e também o sentimento de pertencimento e
identidade cultural.
Dessa maneira a Casa da Música segue empreendendo essa reintegração das pessoas
com a natureza, da cultura com o meio ambiente, mas não faz isso sem utilizar de suas
parcerias que fizeram conquistar seu lugar numa rede de multiplicação. Foram citados como
elos dessa rede: Conselho Gestor da APA Lagoas e Dunas do Abaeté, Centro Público de
Economia Solidária, Colegiado Setorial de Música, Estrutura da Secretaria de Cultura,
coordenadores de cultura, dirigentes territoriais de cultura, Grupo Cultural As Ganhadeiras de
a

Itapuã, Administração do parque, 15 Delegacia da Polícia Militar e a Companhia de Polícia
Montada.
Amadeu revela o esforço através do qual vem mantendo participação ativa em uma
rede institucional enfatizando que procurou articular com instituições governamentais, o que
vem resultando no respeito que passou a receber das coordenações de educação, do distrito de
saúde, da área de meio ambiente. Ainda sim, algumas dificuldades são pautadas como seus
recursos humanos estarem por conta de empresas terceirizadas, a burocracia e a falta de um
orçamento próprio o que impedem uma maior autonomia.
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Informação fornecida por Amadeu Alves, em entrevista concedida para efeito desta tese em 13 de
agosto de 2015, Salvador-Ba
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5.3 PÉ DE CIRCO NO PARQUE DO ABAETÉ
Desde fevereiro de 2014 já vinha agindo no território do Abaeté, fazendo parcerias
com a Casa Música, apresentações de palhaço experiências que misturavam o palhaço à
educação social. Parte importante dessas experiências inclui minha participação na
composição da equipe do Projeto Social Kirimurê, dando oficinas de palhaço para crianças.
O Projeto Kirimurê funciona a aproximadamente 500 metros do parque. É uma
experiência de educação social implementada pelo Instituto Mestre Acordeon e financiada
pela Fundação Capoeira Artes com o objetivo de atender crianças e jovens do bairro de Itapuã
auxiliando na formação deles através de oficinas em saúde e educação ambiental, artes e
ofícios tradicionais, capoeira, percussão, teatro, circo, dança e música, atendimento
psicológico, bem como visitas a eventos culturais e educacionais. Hoje atende cerca de 80
crianças e apesar das experiências diversas a ênfase do projeto é no ensino da capoeira,
através da sua prática da capoeira busca-se um diálogo com as crianças sobre suas raízes
históricas e a construção da autoestima.

Meus primeiros contatos com o projeto Kirimurê foi no primeiro Viva o Abaeté de
2014 em 13 de fevereiro. Nesse dia houve Roda de Capoeira com as crianças do Projeto
Social Kirimurê guiadas pela sua coordenadora, a capoeirista e educadora Ana Paula
Almeida. Essa versão do Viva o Abaeté foi a primeira com a qual me envolvi, convidado por
Amadeu Alves a compor a programação após ter exercido muitos diálogos com ele sobre
minhas intenções de pesquisa-ação enquanto palhaço-educador.
Eu participei nesse dia dando Oficina de Malabarismo e coordenando Treinos Livres
54

do MAR de Palhaços , para o qual convidei um antigo parceiro do movimento o artista de
rua Alexandre Carvalho, palhaço Varapau. Ele ministrou em conjunto com a artista plástica
Vivian D‟Utra oficina Contando e Pintando as Lendas da Lagoa. A programação ocorreu
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Trouxe o termo “Treinos Livres do MAR de Palhaços” que era o mesmo que utilizava na época em que me
juntava com bandos de palhaços dentro do Rua das Artes Encontro de Circo. A metodologia desses treinos
envolvia a espontaneidade do palhaço, numa prática livre de trocas entre aprendizes, inspirados nos formatos
dos diversos encontros de malabarismo que acontecem no Brasil. Mas o treino era livre de qualquer
especificação e poderia incluir alguém que quisesse dar uma oficina de qualquer coisa.
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durante toda a tarde e teve a visita de alunos da Escola Municipal Lagoa do Abaeté , que
participaram do Bate Papo Musicado sobre a importância da Lagoa para a identidade
territorial de Itapuã. Mais tarde houve o Luau Itapuã Canta Caymmi, levando os participantes
a contemplar a lua cheia.
Em março iniciava as oficinas no Projeto Kirimurê para o qual levei os palhaços
Varapau (Alexandre Carvalho) e Bundaxoxa (Marcos Lopes), que na época iniciavam um
trabalho de dupla sob minha direção cênica. Experiências começavam a se multiplicar e se
aprofundar envolvendo a arte do palhaço e a educação na região do Abaeté. Eu pude
encontrar meus alunos desse projeto, por exemplo, no dia 30 de abril de 2014 no cortejo em
homenagem a 100 anos de Dorival Caymmi do qual participei de palhaço. O cortejo partiu do
56

Abaeté em direção à Praça Dorival Caymmi, onde se apresentaram diversos artistas . Enquanto
interagia com alunos de escolas públicas, integrantes de escolas de samba de Itapuã, do bloco
carnavalesco Malê DeBalê, orquestra de pandeiros de Itapuã.
Em 17 de março de 2014 um novo Viva o Abaeté comemorava os 10 anos das
Ganhadeiras de Itapuã envolvendo bate-papo Musicado e show no luau com As Ganhadeiras,
Barlavento e Convidados, além de roda de Capoeira com o Grupo Raça. A partir desse dia a
palhaçaria passou a ser uma constante nos eventos Viva o Abaeté, como parte de uma
investigação prática de elementos que poderiam compor o perfil de ação do palhaço-educador
para aquele contexto específico. Nesse dia articulei a apresentação dos Palhaços Bundaxoxa e
Varapau mais uma vez e acompanhei Alexandre Carvalho em suas contações de história.
No mês seguinte, em 15 de abril de 2014, celebrando o dia do índio, dia da terra e
centenário de Dorival Caymmi, dividindo mais uma vez a programação com o Grupo Raça de
Capoeira comecei a estimular e observar alguns aspectos de experimentação envolvendo a
palhaçaria na contação de histórias realizadas por Alexandre Carvalho, o que se repetiu em 14
55

Essa foi a mesma escola em que levei os alunos do Pé de Circo no Parque- Abaeté para fazer uma ação- vide
APÊNDICE 4 – Figura 2
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Cortejo anunciado em < http://g1.globo.com/bahia/musica/noticia/2014/04/programacao-multiculturalfesteja-o-centenario-de-dorival-caymmi-na-ba.html > acesso em 01 de abril de 2016.
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de maio, o dia em que o Viva o Abaeté foi agraciado com a presença de Paulinho Boca de
Cantor.
Neste mesmo dia encontrei meus alunos do Projeto Kirimurê que foram participar e
também apresentei de palhaço fazendo dupla com o palhaço Varapau de Alexandre Carvalho.
O evento foi montado na beira da lagoa onde eu também dei uma oficina espontânea de
malabares para as crianças utilizando o antigo método dos treinos livres do Mar de Palhaços.
Em 12 de agosto de 2014 houve uma série de peculiaridades no Viva o Abaeté. Nos
dois meses precedentes não foi realizado o evento por conta da impossibilidade de cobertura
da polícia militar.

No início daquele mês uma reportagem no jornal Correio da Bahia
57

enfatizava a violência e insegurança relacionadas ao Parque do Abaeté . Isso provocou um
Bate- Papo Musicado com o tema “Além de areia o que mais tem ao redor da lagoa escura?”.
Com a temática se objetivou dialogar sobre o que há de positivo na comunidade envolvendo a
identidade cultural de moradores de Itapuã. O debate foi regado com algumas músicas
cantadas e tocadas ao vivo, em voz e violão, mas a que marcou a temática foi a música “A
Lenda do Abaeté” de Dorival Caymmi:
No Abaeté tem uma lagoa escura/ Arrodeada de areia branca/ Ô de areia
branca / Ô de areia branca.
De manhã cedo/ Se uma lavadeira/ Vai lavar roupa no Abaeté/Vai se
benzendo / Porque diz que ouve /Ouve a zoada /Do batucajé.
O pescador / Deixa que seu filhinho / Tome jangada / Faça o que quisé / Mas
dá pancada se o seu filhinho brinca /Perto da Lagoa do Abaeté /Do Abaeté
A noite tá que é um dia /Diz alguém olhando a lua/ Pela praia as criancinhas
/Brincam à luz do luar/ O luar prateia tudo /Coqueiral, areia e mar /A gente
imagina quanta a lagoa linda é.
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Reportagem disponível em < http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/lagoa-do-abaete-temcinco-pessoas-assaltadas-em-um-dia/?cHash=ea9e15e2742769db60fd0d445b8950c3 > acesso em 01 de abril
de 2016.
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A lua se enamorando /Nas águas do Abaeté /Credo, Cruz /Te desconjuro
58

/Quem falou de Abaeté /No Abaeté tem uma lagoa escura .

Houve uma mobilização para a participação de alunos das escolas públicas de Itapuã
que antes de sentarem ao bate-papo foram conduzidos em uma atividade de pintura e plantio
de canteiros com plantas nativas guiadas pelo biólogo e gestor da APA Thiago Marques e a
artista plástica Vivan D´Utra. Nessa atividade houve a mediação interativa com os alunos por
Alexandre Carvalho que praticava a palhaçaria sem nariz. Aos poucos estaria sendo
experimentado no Abaeté o germe do conceito de palhaço-educador.
No bate papo musicado participaram 14 alunos da Escola Municipal Malê deBalê além
de 17 adultos incluindo 2 professoras da Escola Male DeBalê, o gestor do Parque do Abaeté,
Amadeu Alves,o professor de violino Peixoto e o professor da Escola Estadual Deputado
Lomanto Júnior Antonio Carlos, participante assíduo das atividades da Casa da Música e
integrante da Escola de Samba Unidos de Itapuã. No decorrer apareceu mais um professor da
Escola Malê DeBalê, formado em capoeira, monitor de Lazer e esporte do Programa Mais59

educação. Acompanhado de 10 alunos explicou que estava levando-os para atividade de
campo na área do parque e não sabia dessa atividade que estava acontecendo. Elogiou a
iniciativa e explicou que coincidia com a utilização da área que estava fazendo com seus
alunos.
Efetivamente o bate-papo teve uma finalidade educativa e os comentários não
negaram os problemas reais por que passam o parque, mas se criticou a disposição da mídia
em enfatizar somente o lado negativo. Foi apresentado para aquelas crianças, alunos da escola
pública, uma visão da importância do patrimônio cultural e histórico ainda vivo relacionado
ao Parque do Abaeté. As professoras do Malê DeBalê comentaram o trabalho que estava
sendo desenvolvido com a memória dos alunos através das histórias dos seus parentes antigos,
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Disponível em < https://www.letras.mus.br/dorival-caymmi/602259/ > acesso em 01 de abril de 2016.
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O Programa Mais Educação constitui-se como estratégia do Ministério da Educação para induzir a ampliação
da jornada escolar e a organização curricular na perspectiva da Educação Integral gerando oficinas no turno
oposto. Mais informações disponíveis em < http://portal.mec.gov.br/programa-mais-educacao/apresentacao >,
acesso em 01 de abril de 2016.
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da importância do Viva o Abaeté, e a vivência que estava sendo possibilitada com brincadeiras
não agressivas como costumam acontecer dentro da escola, fazendo referência ao trabalho
desenvolvido por Alexandre Carvalho.
Na semana de 03 a 22 de setembro de 2014 houve uma programação recheada em
comemoração aos 21 anos da Casa da Música. Dentro dessa programação apresentei o
espetáculo Didi Siriguela e Caxambó em o Maior espetáculo da terra, o espetáculo que fundou
a Cia. Pé na Terra e conquistou públicos no Parque de Pituaçú. Nessa altura já tinha material o
suficiente para compor o projeto PéDe Circo no Parque incluindo os experimentos que
formariam o conceito de palhaço-educador realizados no Parque do Abaeté nas reflexões
decorrentes da vivência diretamente relacionada ao Parque de Pituaçú
Depois da primeira etapa do projeto Pé de Circo no Parque em Pituaçú, em fevereiro
de 2015 iniciou-se a etapa do Abaeté. O Curso de formação em Palhaço-educador aconteceu
dentro da Casa da Música.

Evelin Dias foi indicada por Amadeu para responder pela

produção local do projeto. Estagiária da Casa da Música e uma das jovens participantes das
Ganhadeiras de Itapuã, ela foi a nossa estratégia de divulgação principal para a comunidade
devido à sua capacidade de articulação local.
No dia 20 de janeiro de 2015 foram abertas as inscrições para as oficinas e colagem de
cartazes em locais estratégicos. A Produtora local entrou em contato com grupos artísticos do
Abaeté e adjacências. No dia 31 de janeiro foram encerradas as inscrições com um total de 16
inscritos. Sendo que apenas 14 concluíram o curso. Do dia 02 ao dia 27 de fevereiro de 2015
foi realizado o curso de formação em Palhaço-educador com um intervalo devido às festas da
lavagem de Itapoan e o carnaval.
Destaca-se a participação nesse curso: Evelin Dias, Juliana Ribeiro e Verônica Raquel,
integrantes do Grupo Cultural as Ganhadeiras de Itapuã; Vanessa Cardoso, moradora de nova
Brasília mas participante do Grupo Ecoar que treina técnicas circenses na Escologia em
Pituaçú; Alexandre Carvalho, palhaço Varapau; Hafife Árabe, Surian Árabe e Hasud Árabe,
mãe e filhos que integram o Espaço Verde de Itapuã.
O Espaço Verde localiza-se em frente à Praça Calazans Neto a aproximadamente 100
metros do Largo de Cira. Foi construído a partir da ocupação de um terreno onde se situa a
casa da família Árabe. O terreno, cercado por plantas e com o chão de areia, é herança de
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tradicionais moradores nativos de Itapuã da família do pai de Hasud e Surian. Porém enquanto
espaço de sociabilidade surgiu em 2002 quando se tornou local onde a família recebia os
amigos mais próximos para tocar violão e conversar. Em rodas de conversa no mato, no
entorno da fogueira conversas de assuntos de diversos foram caracterizando o Espaço Verde
como um espaço formativo.
Tornou-se com o tempo um ponto de encontro de jovens que iam assistir shows de
bandas de reggae como Moa Ambesa, Tribo do Sol, Meditation e Semente da Paz. Assim
tornou-se um espaço famoso na cidade de Salvador que inclusive eu cheguei a frequentar
pelos idos de 2007 e 2008. Havia em paralelo às noites de entretenimento, manhãs com
práticas socioeducativas focadas na preservação do meio-ambiente, inclusive envolvendo
mutirões para retirada de lixão, e plantio de árvores no local. Assim foi se consolidando
enquanto um espaço cultural onde ocorriam oficinas de música, teatro, xadrez, capoeira
angola, reciclagem, biscuit através do voluntariado dos professores. Por conta de problemas
familiares o espaço parou de funcionar no ano de 2013.
Alexandre Carvalho, já era palhaço e inclusive companheiro meu em movimentos
anteriores do MAR de Palhaços. Um parceiro com o qual troquei muitas ideias sobre o novo
conceito de palhaço-educador e que trouxe muitas contribuições ao aceitar realizar
experiências propostas por mim e discutir sobre elas. Sua participação no curso deu outro
impulso em sua carreira:
Através do palhaço-educador que nasceu eu percebi o quanto foi importante
estar ali fortalecendo os eventos que promovem a cultura local. Aliás o
quanto é importante a gente defender a nossa cultura não é? Antes eu já fazia
palhaço, mas o palhaço-educador trouxe uma nova forma de ver as ações
60

estruturais que promovemos .

No geral o curso se desenvolveu com um desempenho muito interessante, e contou a
participação de pessoas já envolvidas com arte. A ideia de pessoas já envolvidas com projetos
e atividades artísticas também ajuda e em Itapuã essa tradição é forte: arte e cultura. Os
participantes ou eram parte de alguma organização ou eram alunos da Casa da Música da
oficina de violão, o que contribuiu na desenvoltura do cumprimento dos exercícios e na
percepção da proposta. Aliás, muitos dos presentes já acompanhavam as ações de palhaço que
vinham sendo desenvolvidas nas Edições do Viva Abaeté 2014.
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Informações concedidas por Alexandre Carvalho em entrevista realizada em 01 de março de 2016.
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No dia 28 de fevereiro de 2015 foi realizado o primeiro cortejo saindo da Casa da
Música direção ao largo das Baianas em Itapuã. Saimos da Casa da Música, seguimos pela
ladeira do Abaeté, entrando por ruas internas de Itapuã, chegamos à Praça da Igreja Nossa
Senhora da Conceição onde fizemos uma parada principal e aconteceu ali o que aconteceu no
Parque de Pituaçú, um mini espetáculo improvisado, com exercícios do curso expostos ao
público onde os alunos tiveram participação ativa. Seguimos subindo até chegarmos de novo
na casa da música onde nos reunimos e dialogamos sobre todo o processo.
Em 01 de março de 2015 foi realizada a apresentação no Parque do Abaeté do
espetáculo Grão de Circo Pé na Terra da Cia Pé na Terra. A assessoria de imprensa gerou um
bom resultado midiático em que o próprio Correio da Bahia, que havia feito reportagem
enfatizando o perigo de se frequentar as dunas do Abaeté, mostraram na edição do jornal de
02 de março de 2015 (ANEXO III) reportagem com título “Palhaçada na Lagoa”, com fotos
de pessoas assistindo ao espetáculo, sorrindo e interagindo socialmente, no cenário do parque
do Abaeté.
Tanto esse espetáculo quanto o outro que ocorreu no dia 08 de março de 2015 dentro
do Projeto Pé de Circo no Parque ocorreram na sombra de uma árvore que fica próximo às
dunas. Nesse segundo dia realizamos um segundo cortejo pelos bares da região do parque
antes da apresentação como chamariz para o público, porém tivemos dificuldade em contar
com o apoio dos comerciantes em relação ao som dos bares. Assim nos afastamos da parte
urbanizada e apresentamos já em cima da areia, bem próximo das dunas.
Tínhamos um impasse a ser resolvido que era a falta de cultura de arte de rua no
Parque do Abaeté. Em Pituaçú já tínhamos uma cultura antiga, então com certeza teríamos
público, mas em Abaeté surgiu essa dúvida. Os alunos observaram que havia visitações fortes
no parque que ficavam segregadas. De um lado os bares com os sons altos, do outro o
parquinho infantil com as famílias. Atravessamos o parque e chegamos no local do espetáculo
que já era perto das Dunas que dão acesso à lagoa do Abaeté. Simplesmente nos surpreendeu
a quantidade de gente que parou para assistir. Fizemos um novo ponto muito importante.
A ação de dois dias de espetáculo no Parque do Abaeté foi muito bom para vermos o
quanto tem potencial esse parque como ponto de ação para artistas de rua. O Problema
realmente é que dia de domingo que tem som alto é o dia que tem público, porém foi fabulosa
a receptividade do público nos dois dias de espetáculo. Surpreendeu-nos o fato de termos
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conseguido atrair muito público, inclusive as pessoas que estava com seus filhos no parquinho
infantil, relativamente afastado do local do espetáculo vieram e se aproximaram. Outras
pessoas se aproximaram também que estava passando. Nunca imaginamos que teríamos tanto
público no Abaeté. As pessoas falavam que deveria ter mais espetáculos, perguntavam se iria
ter de novo. Além dos alunos Abaeté, observamos os alunos da primeira etapa de Pituaçú que
foram assistir. Depois dialogamos sobre essa possibilidade de ação no espaço público
complementando a formação dentro de sala com uma demonstração na prática.
5.3.1 Viva o Abaeté: palhaços-educadores celebrando a natureza
Em 2015 o programa Viva o Abaeté da Casa Música continuou. Caminhada nas Dunas,
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Luau na beira da Lagoa

a Fogueira Filosófica e Pequenique Cultural são ações que

compõem o programa para possibilitar o contato direto das pessoas com as dunas.
Amadeu explicou que frequentar as dunas era algo natural na década de 1970, o que
fazia corriqueiramente. Durante um período nos anos de 1994 e 1995 se juntava com um
artista amigo seu, Fabrício Rios, e mensalmente, no período da lua cheia, compareciam para
tocar na lagoa chegando a mobilizar grupos entre 10 a 30 pessoas que algumas vezes os
acompanhavam até o alto da duna mais alta que encontravam e tocavam até a madrugada.
Na segunda metade da década de 1990 a situação da violência no parque se agravou e
as visitas às dunas se tornariam possíveis somente com o movimento da Agenda 21 em 2004.
Três anos depois ao entrar na coordenação da Casa da Música imediatamente começou a fazer
as atividades que fomentaram o que hoje é chamado de Viva o Abaeté por ver a necessidade
de promover o encantamento do contato com a natureza exuberante da lagoa e do luar.
Amadeu enfatizou a importância da contribuição exercida pela arte para facilitar esse
encantamento e fortalecer as identidades declarando que o contato com o ambiente, em si, já
promove um acontecimento no ser e quando se cultiva a arte autêntica, a expressão verdadeira
e saudável, isso fortalece a personalidade individual e reflete na coletividade.
Eu tive a oportunidade de participar de duas dessas caminhadas, no dia 26 de julho e
no dia 30 de agosto de 2015, que chegaram a reunir de 100 a 210 pessoas, segundo
informações do livro de visitas da Casa da Música. Em 28 de outubro e 26 de novembro de
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Em um desses luaus, fizemos eu e Alexandre Carvalho, o palhaço Varapau uma performance em que
chegávamos de barco pela lagoa carregando tochas (vide APÊNDICE 4 – Figura 6.
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2015 fiz participações juntamente com Alexandre Carvalho, o Palhaço Varapau numa
performance original e poética que marcaram o luau na lagoa profundamente. A performance
do barco poético (figura ) em que chegávamos de barco do meio da lagoa, ao som de uma
flauta e à luz do luar refletindo na lagoa carregando uma tocha. Ao ancorar na beira uma
poesia era recitada pelos palhaços.
Conectados pela pelas parcerias concretizadas no Viva o Abaeté até o momento, a Casa
da Música e a Cia Pé na Terra firmaram mais um projeto em comum. No mês de março de
2016, realizamos a exposição fotográfica Pé na Terra dos Palhaços exposta até o mês de abril
do mesmo ano na Casa da Música. Como parte da programação do mês do teatro e do circo
mantivemos espetáculos nos finais de semana. No dia 26 desse mês aconteceu o tradicional
Luau na beira da lagoa, onde especialmente compus a programação com um bate-papo sobre
“O palhaço, o parque e a educação social”.
Oito meses depois de ter concedido a entrevista para esta tese, ao ser perguntado sobre
alguma impressão em relação à presença dos palhaços na Casa da Música Amadeu responde:

Em todas as oportunidades que tivemos a presença de palhaços na Casa da
Música, o ambiente se iluminou com reflexos de sorrisos, isso se intensificou
bem mais com a proposta e realização da exposição Pé na Terra dos
Palhaços. O vínculo desta linguagem com este espaço cultural potencializa
nosso trabalho. Itapuã, Abaeté, são lugares de magia, de força ancestral, e
hoje desperta para novas formas de expressão, e a linguagem, circense, a
riqueza simbólica que o palhaço trás na sua bagagem tem muito a contribuir
com a abertura de novos horizontes, evocando a genialidade contida em cada
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ser .

Então ficou claro para mim que a afinidade entre a proposta do Viva o Abaeté e a
palhaçaria está no denominador comum: encantar. Se o Viva o Abaeté reúne momentos em
que as pessoas possam celebrar a natureza, a presença de palhaços educadores celebrando em
conjunto com essas pessoas é um reforço positivo ao encantamento produzido pela natureza e
pela arte.
No dia 26 de julho de 2015, fui à Caminhada das Dunas pela primeira vez. Soube de
outras que já haviam acontecido e desejei averiguar a possibilidade de ação de palhaços. A
caminhada ocorre pela manhã e a concentração na Casa da Música é realizada com um café
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Informação fornecida por Amadeu Alves, em diálogos através da rede social Facebook em 10 de abril de
2016.
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da manhã coletivo. Ao chegar nesse dia encontrei o Palhaço Varapau, todo de figurino e
maquiagem, com sua atitude espontânea de ir de palhaço para uma caminhada nas Dunas.
Resolveu experimentar o seu palhaço em uma ação que não era espetáculo, nem uma simples
saída no meio de uma praça pública.
Sua atitude me surpreendeu. Eu ainda estava imaginando as dificuldades de estar de
palhaço, mantendo o estado cênico numa caminhada embaixo do sol, sobre areia. As chances
de resposta de público estariam sofrendo com a concorrência da exaustão. Porém como
experiência piloto no assunto eu vi um palhaço celebrando junto com as pessoas um
verdadeiro paraíso natural em plena cidade.
Ao sairmos do café da manhã seguimos para frente da Lagoa do Abaeté, onde paramos
para o alongamento puxado por uma profissional de educação física voluntária no processo.
Depois seguimos andando pela beira da Lagoa do Abaeté e algo chamou a atenção de todos,
duas rodas acontecendo simultaneamente, distantes entre si uns 150 metros, uma com 15
pessoas de branco caracterizadas como povo de santo fazendo algum ritual na areia e outra
com 10 pessoas caracterizados como evangélicos realizando um batismo adentrando a beira
da lagoa. A palavra na ponta da língua dos comentários que circulavam era “diversidade”.
Seguimos pelas dunas e Varapau manteve pequenas interações com as pessoas, porém
quando alcançamos o primeiro destino, a lagoa do Urubu em que todos paramos para o
primeiro mergulho. Gargalhadas ecoavam pelas dunas do Abaeté ao ser revelada a roupa de
banho de Varapau. Depois seguimos até a Lagoa Dois Dois e tomamos banho em suas águas
cristalinas onde ficamos coletivamente celebrando a natureza em conjunto, cantando ciranda
em roda, conversando, brincando. Subimos morros de areia branca de onde avistávamos o
mar da praia de Pedra do Sal e saímos das dunas passando por Nova Brasília de Itapuã onde
pudemos avistar um pouco da pressão da ocupação humana industrializada e insustentável
(tijolos, plásticos, entulhos e lixões).
No dia 30 de agosto mais uma edição do Viva Abaeté: Caminhada Cultural nas Dunas.
Nesta edição, o projeto pretendeu chamar a atenção da comunidade e autoridades para a
preservação de toda Área de Proteção Ambiental do Abaeté, além de promover vivências no
ecossistema das dunas e lagoas e contou com performances culturais e orientações sobre a
trilha e o meio ambiente local. Participaram poetas, a Escola de Samba Unidos de Itapuã e
palhaços. Eu fui de palhaço e convoquei os alunos tanto de Abaeté como de Pituaçú. Foram
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um total de 9 palhaços sendo que apenas 7 foram alunos do Curso de Formação em Palhaçoeducador. Destacou-se a presença de Hafife e Hasud Árabe, Vanessa Cardoso, Juliana
Ribeiro, Verônica Raquel (vide APÊNDICE 4 - Figura 3).
O percurso foi o mesmo da outra caminhada. Ao pararmos para fazer o alongamento
na grande roda, o espetáculo estava armado. As pessoas olhavam para a professora de
educação física e ali do lado estavam os palhaços fazendo a paródia. Durante o caminho
houve a proposta de algumas pessoas levarem sacos nas mãos que iam sendo preenchidas por
lixos encontrados nas dunas. Qualquer participante que achasse ia procurar quem estava com
o saco. Logo surgiu uma brincadeira que se generalizou com os palhaços. Uma campanha: me
presentei com um lixo e ganhe um abraço.
Durante o banho de lagoa algo também mudou. Além das cantigas de roda que se
repetiram na caminhada passada, a alegria contagiante do bando de palhaços impulsionou
uma catarse coletiva com a água. Em roda os palhaços começaram a gritar e jogar água para
cima, levando todas as pessoas a fazerem o mesmo e liberarem suas espontaneidades num
abraço coletivo que naquele dia foi no mínimo uma experiência peculiar.
5.3.2 Espaço Verde, A+Comunidade e Cia Pé na Terra: a proposta de bairro – escola por
um novo Projeto Político Pedagógico no entorno do Parque do Abaeté
Após o Projeto Pé de Circo no Parque empreendi um esforço para manter encontros de
rede entre os parques de Pituaçú e Abaeté no intuito de dar continuidade à pesquisa-ação. A
ideia era gerar trocas, reconhecimentos entre as diferentes turmas e utilizando metodologia de
educação patrimonial construir um plano de ação a favor dos parques a partir da construção de
um pertencimento coletivo, envolvendo ocupação de praças públicas, ação em escolas e
principalmente nos parques.
A primeira reunião aconteceu no dia 18 de setembro de 2015, no Espaço Verde com a
participação de 09 dos alunos do Projeto Pé de Circo no Parque sendo 3 deles de Pituaçú,
(Faustina Piñerua, Fabiano Lourencini e Gil Novaes), e 6 do Abaeté (Hafife Árabe, Surian
Árabe, Alexandre Carvalho, Clarice da Conceição e Leticia Moya). A segunda ocorreu dia 25
de setembro de 2015 tendo a presença de apenas 6 alunos, Letícia Moya, Hafife, Hasud
Árabe, Surian Árabe da turma do Abaeté e Andreia Xavier e Fabiano Lourencini da turma de
Pituaçú (vide APÊNDICE 4 – Figura 5) .
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Foi difícil manter a articulação de todos para continuar esses encontros mas isso já foi
o suficiente para gerar o encontro entre a conexão entre Fabiano (A+Comunidade) e Hafife
(Espaço Verde) o que gerou um novo projeto de reativação do Espaço Verde enquanto espaço
cultural. O projeto foi diretamente influenciado pelas ideias e vivências de palhaço-educador.
Hafife, Surian e Hasud Árabe já eram uma família de músicos. Depois do curso resolveram
adicionar a arte do palhaço num novo trabalho intitulado Família Verde Plantão. Fabiano foi
convidado para produzir a banda, Alexandre Carvalho para participar como palhaço músico e
eu para fazer a direção cênica.
O objetivo é seguir com as antigas propostas do Espaço Verde que estavam
adormecidas: educação social e ambiental. O encontro com esses objetivos e a condensação
de diálogos que mantive com Fabiano desde 2014 geraram a idealização do Projeto A+
Cultura no Parque: bairro escola na construção de um projeto político pedagógico para o
território do Parque do Abaeté. Retomamos algo que idealizávamos para Pituaçú.
Este projeto tem como princípio de ação transformar a comunidade em um ambiente
de aprendizagem através da construção participativa de processos educativos em rede,
visando assim fomentar uma cultura de cidadania e sustentabilidade onde o ato de educar
torna-se uma responsabilidade coletiva. Compõe o texto do projeto:
Entendemos que espaços públicos socioambientais como o Parque de
Pituaçú são essenciais na construção de uma realidade sustentável e
manutenção da qualidade de vida na cidade, além de potenciais espaços de
sociabilidade. Porém um consistente zelo pelos espaços necessitam de uma
esfera pública culturalmente internalizada e a sustentabilidade da sociedade
clama pela saúde das relações dos seres humanos entre si e dos seres
humanos com o seu meio-ambiente.
Compreendemos também que atualmente o mundo passa por uma
crise educacional relacionado ao modelo praticado nas escolas, que vem
perdendo a capacidade de dar respostas convincentes aos desafios dos efeitos
complexos da globalização na contemporaneidade. A arte, unida a uma
educação social nos parece uma salutar alternativa na construção de um novo
projeto político-pedagógico para a sociedade.
Este projeto visa criar um novo modelo que poderá ser experimentado
em outras realidades e tem como referências a Carta das Cidades Educadoras
costruída no Congresso Internacional das Cidades Educadoras e experiências
decorrentes como a da construção do conceito de bairro-escola da Cidade
Escola Aprendiz no bairro de Vila Madalena em São Paulo.
O que trazemos de inovador é a possibilidade de somar a isso os
conceitos de Palhaço-Educador e de Produtor Comunitário. A construção do
Projeto Político-Pedagógico do Projeto terá como base epistemológica essas
duas vertentes complementares que vêm se unindo cada vez mais a partir do
encontro entre a Cia. Pé na Terra e a A+ Comunidade.
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O Objetivo do projeto é Construir o Projeto Político-pedagógico para o território do
bairro de Itapuã, considerando como ponto de partida ações artístico-pedagógicas realizadas
no Parque do Abaeté unidas em um único Projeto Político-Pedagógico e a mobilização de
uma rede educativa local através do fomento ao Fórum Educativo Itapuã em Rede e os
Encontros Eco-Culturais pelo Parque do Abaeté. O Espaço Verde apresentou-se como uma
sede ideal dentro do território de Itapuã para a concretização do projeto que envolvem com
estratégia de ação a formação através de oficinas diversas.
Uma prévia de ações do projeto aconteceu no dia 07 de abril de 2016, quando se
iniciou parceria com o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Estado da Bahia, que
anunciou o evento:

Visando fomentar a cultura de paz, cidadania e sustentabilidade, a A+
Comunidade junto com a CIA Pé na Terra vão inaugurar, no dia 7 de abril, o
Projeto A+ Comunidade em Itapuã. Aberto ao público, o evento acontecerá
no Espaço Verde - localizado na rua Calazans Neto - das 9h às 17h, e terá a
presença da unidade móvel da Biblioteca de Extensão (Bibex), da Fundação
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Pedro Calmon/ Secretaria de Cultura do Estado .

A primeira versão do Projeto A+Comunidade em Itapuã envolveu a ocupação da praça
Calazans Neto em frente ao espaço verde com oficinas, apresentações e presença da unidade
itinerante da Biblioteca de Extensão vinculada à Fundação Pedro Calmon/ Secretaria de
Cultura do Estado da Bahia. A programação foi composta por grupos artísticos do bairro: Cia
Pé na Terra, Família Verde Plantão: Espaço Verde, Tecido Acrobático por Vanessa Cardoso Grupo Ecoar, oficina de desenho com Karla Terra da A+Comunidade e oficina de Teatro do
Oprimido pelo Diretor Armindo Pinto. E mais um vez a Bibex anuncia o que está por vir:
Palco de shows de bandas de rock e reggae, o Espaço Verde não recebia
nenhum tipo de atração cultural há três anos. O cenário passa a mudar agora,
quando a A+ Comunidade junto com a CIA Pé na Terra e Banda Família
Verde Plantão promoverão, de segunda a sexta, gratuitamente, oficinas de
teatro, palhaçarias além um projeto de produção sociocultural e articulação
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Disponível em < http://www.bibliotecas.ba.gov.br/2016/03/287/Projeto-da-A-Comunidade-contara-comparceria-da-Biblioteca-de-Extensao-em-abril.html > acesso em 13 de abril de 2016.
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comunitária com jovens de 16 a 18 anos, sempre de 8h às 17h. Nos sábados,
quinzenalmente, os espaço abrigará saraus e espetáculos. Inclusive, como
adendo, a unidade móvel da Biblioteca de Extensão, uma das parceiras do
64

projeto, também marcará presença no local de 15 em 15 dias .

Foram mobilizados os alunos da Escola Municipal Rotary, Escola Estadual Governador
Lomanto Júnior, Escola Creche Lápis na Mão além de crianças da comunidade Baixa do
Dendê de Itapuã. No dia 5 de abril de 2016 Fabiano e a família Árabe seguiram pra fazer
intervenção de palhaços na escola Estadual Governandor Lomanto Junior no intuito de
convidar para o lançamento do Projeto A+Comunidade em Itapuã. Fizeram um cortejo de
sala em sala interagindo (palhaçaria livre), convidando os alunos para o intervalo cultural que
faz parte da programação artística da escola onde apresentaram números clássicos de palhaço
musicados e malabarismo. Uma ação típica de palhaços-educadores envolvendo mobilização
da comunidade local para ocupação do espaço público com arte de rua.
Desta maneira todo o projeto Pé de Circo no Parque desembocou numa prática de
palhaço-educador que vem refazendo sua formação peculiar a cada instante. Estes dados só
confirmam o quanto o Palhaço-Educador é invariavelmente conectado com seu território,
pudendo agir em diversas e inusitadas situações, relacionadas com o cotidiano local.
Efetivamente o que se mantém como essencial é a sua possibilidade de interagir de maneira
transgressora com esse cotidiano, levando a práticas anti-hegemônicas no território.
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Disponível em < http://www.bibliotecas.ba.gov.br/2016/04/298/Projeto-A-Comunidade-em-Itapua-e-lancadocom-a-presenca-da-Biblioteca-Movel.html > acesso em 13 de abril de 2016.
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CONCLUSÕES
Quando descobri a arte do palhaço, algo me encantou. As possibilidades, as utopias
concretizáveis, a respiração que pausa o atroz cotidiano urbano. Ao retomar minhas memórias
pessoais procurando compreender o quanto a arte do palhaço influenciou minha vida depareime com o fluxo inverso: o quanto minha trajetória de vida contribuiu para essa profissão com
a qual me agarrei apaixonadamente.
Faz parte de mim buscar utopias e me mover por determinadas inquietações numa
incansável busca por transformações sociais. Houve o tempo em que dividia a realidade e o
impossível, me restando sonhar e acreditar no que não podia ver. Com o passar do tempo me
coloquei em prática e passei a vislumbrar o que seria possível e realizável mesmo diante de
todas as impossibilidades apresentadas pela avassaladora hegemonia ideológica que se impõe
na história.
Logo notei o quanto esse pensamento nos desvirtua as possibilidades de novas práticas
ao nos colocar sempre em encruzilhadas bipartites. Assim, nossa existência acaba sendo
pautada na construção de subjetividades bipolarizadas em que até a mais revolucionária
dialética pode cair por vítima. Descobri então que para além de progredir ou regredir existe o
transgredir. Devo isso à arte do palhaço que nos oferece a possibilidade de uma transformação
sem a negação. Através do dizer “sim” ao próprio defeito e da permissão que nos damos para
rir de nós mesmos e nos vermos com a consciência de quem pisa em um novo terreno de si
para enxergar a si próprio.
Mesmo notando toda a visão crítica em relação ao papel de manutenção do status quo
que a escola vem exercendo na sociedade, encarando o tema com o reconhecimento de toda
autocrítica que poderia recair e recai sobre mim como parte dessa sociedade escolarizada, fui
sendo empurrado por uma nova existência que me acompanha, o palhaço Caxambó, a
enxergar as coisas de uma maneira pouco habitual.
Não é uma questão de ser contra a escola ou de deixar de aceitar a sua necessidade, ou
mesmo de contrapor outros tipos de educação não escolares à educação escolarizada. Isso nos
jogaria ao paradoxo de continuar na corrida concorrencial, mas agora contra os princípios da
concorrência. Trata-se de criarmos outras possibilidades de vida a partir do agora, da realidade
presente, nos recriarmos constantemente ao invés de cumprirmos os velhos papéis já préestabelecidos e deixarmos de definir nossa existência entre reproduzi-los ou negar sua
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reprodução. Assim, como que por continuidade, é uma questão de aprendermos a reinventar a
sociedade dentro de práticas cotidianas, utilizando nossos velhos modelos como referenciais
importantes que não podem ser negados, mas que também não devem servir ao pretexto da
impotência para a mudança.
Precisamos ir à raiz do problema e sermos radicais sem sermos extremistas para
considerar que a escola é necessária, mas para admitirmos também que o formato na qual se
apresenta é decorrente de uma necessidade relativa ao modelo insustentável de sociedade. É
imperativo defender a escola, inegavelmente conquistada como um direito, porém é nosso
dever transmutar a educação escolarizada como um projeto que se sobrepõe hierarquicamente
inclusive às espontâneas inciativas de educação não escolar. Essa tem sido a função exercida
pelo Palhaço-educador.
O palhaço-educador surge como uma proposta de mudança na educação. O
engajamento em práticas sociais espraiadas no território resultantes de iniciativas locais
imprimem práticas sociais de educação, potencialidades ímpares para um Projeto Político
Pedagógico da sustentabilidade. O Palhaço-Educador é o artista que se engaja em tais práticas
com sua arte, fortalecendo-as e também propondo novas transgressões. Sua incumbência é ver
com outros olhos e contribuir para que as pessoas enxerguem também com outros olhos.
Na minha própria trajetória de vida identifiquei elementos importantes para o que
mostraram contribuição à minha formação enquanto um palhaço-educador. Meu primeiro
desafio foi me inspirar nesses elementos sem torna-los peças de um rígido modelo pronto para
ser copiado. Foi-me necessário desconstruir minha própria educação escolarizada. Assim o
encontro com a realidade da Escologia e da Casa da Música forçaram-me a contextualizar-me
pelas diferenças apresentadas e muito influenciadas pelas diferentes realidades dos parques de
Pituaçú e Abaeté.
Ambas as experiências podem ser consideradas como práticas de educação social, já
que são promovidas por anseios sociais traçados em histórias militantes recheadas de
pertencimento. O que deixam de legado em comum Carlos Oliveira e Amadeu Alves enquanto
lideranças locais são suas motivações primordiais com a qualificação das relações e
convivências sociais locais com o meio-ambiente.
Tanto a Escologia quanto a Casa da Música são práticas de educação que promovem
um processo de ensino e aprendizagem de forma ampla, livre de objetivos institucionais
fechados, ou seja, têm como currículo a resolução de problemáticas socioambientais e
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envolvem em seu Projeto Político Pedagógico utopias referendadas pelas mobilizações e
convivências pedagógicas e contextualizadas pelas intrínsecas características locais do
território. Porém um segundo desafio desta pesquisa foi tentar manter uma proposta
metodológica única em duas experiências de educação social tão diferentes entre si.
A Escologia é marcada pelo trabalho direto com crianças em situação de
vulnerabilidade social. Encontra-se dentro de uma comunidade de baixa renda com graves
problemas sociais e assim oferecem na medida do possível a socialização com parâmetros que
não os aprendidos no bairro influenciados pelo exemplo do alcoolismo, violência doméstica e
tráfico de drogas. Há uma luta cotidiana para tentar gerar diálogos com as famílias das
crianças atendidas e assim integralizar uma ação educativa. Aberta a diversos grupos que
utilizam seu espaço se articula em uma importante rede, porém paradoxalmente nem sempre
consegue articular os grupos com seu Projeto Político Pedagógico.
O diálogo com a administração do Parque de Pituaçú sofre com descontinuidades e
divergências. A posição política de Carlos Oliveira muito bem mantida por Sidney e outras
pessoas que levam a frente seu trabalho é uma constante no Projeto Político Pedagógico da
Escologia. É lapidar a postura militante e de enfrentamento em determinadas situações como,
por exemplo, em reuniões do Conselho Gestor do Parque de Pituaçú.
A Casa da Música já apresenta um aspecto diferente de educação social. A convivência
que se estabelece nos eventos atrai pessoas de diversos tipos, classes, idades, culturas
contribuindo para a construção de sociabilidades públicas prazerosas mediadas pelas artes e
em contato direto com a natureza. Além disso, a Casa da Música é um espaço cultural ligado
ao Governo do Estado e assim o diálogo com a administração do Parque do Abaeté é direto e
cooperativo, o que facilita imensamente as coisas. Porém todo o Projeto Político Pedagógico
que marca sua gestão é estruturado a partir da trajetória de Amadeu Alves e isso tem um sério
risco de sofrer também descontinuidades, ficando seu destino à mercê dos caminhos da
política eleitoral.
Meu encontro e relacionamento com a Escologia e a Casa da Música também foi
muito diferenciado pelo contexto de ambas. O Parque de Pituaçú foi minha residência artística
por 4 anos antes do início desta pesquisa de doutorado. Poderíamos dizer que o Parque de
Pituaçú me apresentou à Escologia, enquanto a Casa da Música foi quem me apresentou ao
Parque do Abaeté. Independente das diferenças em ambas as situações o palhaço-educador
tem exercido a função de: 1) contribuir para processos de sociabilização das pessoas e das
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pessoas com o ambiente que as cerca; 2) despertar as pessoas para a necessidade de apoiar
iniciativas locais que imprimem sociabilidades educativas para a sustentabilidade; 3) inspirar
educadores locais para a renovação das possibilidades de sua ação educativa; 4) ampliar o
bom humor e a esperança na luta cotidiana; 5) atrair e cativar pessoas para utilização saudável
dos espaços públicos; 6) reascender a chama dos sonhos de projetos locais.
O Projeto Pé de Circo no Parque teve algo que tocou as pessoas que se envolveram.
Acredito que foi sua proposta pautada a partir de uma prática e de uma história de
pertencimento vivida pela Cia. Pé na Terra em relação ao Parque de Pituaçú. Porém o fator
mais importante está no poder do encantamento produzido pela arte do palhaço e o seu devir
característico. O universo de possibilidades que o palhaço apresenta para quem trabalha com
educação mostrou-se sempre muito convidativo.
Isso pôde ser observado na forma como surgiram apropriações do conceito de ação do
palhaço-educador proposto no Projeto Pé de Circo no Parque. Essas apropriações se
coletivizaram e modificaram formas de pensar e de agir no cotidiano, como aconteceu com o
Circo no Alto, que teve sua proposta pedagógica ressignificada pela presença de palhaças
formadas no curso de Palhaço-educador. Houve também a situação de Andreia Xavier, uma
moradora do Alto do São João que desde pequena foi aluna nas oficinas da Escologia,
ressurge de um lugar de vulnerabilidade social para auxiliar na Pastoral da Criança que tanto
auxiliou sua filha pequena. Não poderíamos esquecer de Fabiano Lourencini e seu projeto da
A+Comunidade que trabalhava a produção social e passou a adotar o termo produtoreducador. Por outro lado o Espaço Verde em Itapuã ressurge com uma nova proposta,
renovando antigos princípios e criando a banda Família Verde Plantão marcada pela
palhaçaria e Alexandre Carvalho que já exercia a arte do palhaço de rua e desde então passou
pesquisar na prática o palhaço-educador.
Como em um movimento dialético Fabiano, Alexandre e Gil Novaes deram
importantes contribuições para a formação do conceito de palhaço-educador. Nossas histórias
se misturaram antes mesmo da idealização do projeto Pé de Circo no Parque. Um produtor
social, um artista de rua poeta e um diretor teatral militante e pesquisador de Teatro do
Oprimido. Intensificaram-se elementos já presentes em mim dessas figuras e assim foi se
configurando a pesquisa-ação. Cada um foi vivenciando o palhaço-educador à sua maneira,
seja pela prática, seja pelas ideias e o melhor, me dando retornos valorosos.
Ficou muito claro como a formação na arte do palhaço-educador não poderia se limitar
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a um curso de 40 horas. Ela exige envolvimento, prática de interação social, experimentações,
pesquisa de si mesmo dentro do contexto, ímpeto por mobilização e um fogo interior do
artista de rua misturado com a identidade local. Antes de tudo isso é necessário um desejo
inflexível por uma nova forma de ver o mundo. A principal contribuição que a arte do palhaço
pode trazer para a humanidade é a possibilidade transformadora da inocência e do
encantamento com as possibilidades humanas de sociabilidades sustentáveis.
O Palhaço-educador é o fomentador de uma educação da felicidade como um estado
natural do ser-humano. Mas por que natural? O que há na natureza que remete à felicidade
aqui explicitada? É a vida. Quando goza de plena saúde, o ser humano experimenta o prazer
de estar vivo. O comportamento das células é vivenciado no campo emocional. É claro que
esse mesmo campo de alguém fisicamente saudável pode ser influenciado pelos
relacionamentos sociais na família, no trabalho, na comunidade ou em qualquer aspecto da
vida pessoal. Dessa maneira a vida cultural se sobrepõe aos objetivos primordiais do vivo
movimento das células. Não podemos esquecer que problemas emocionais desencadeiam em
alterações químicas no organismo humano que por sua vez apresentam-se como
consequências físicas na saúde humana.
Mas como se apresentam esses elementos culturais que se contrapõem às nossas
características biológicas? Eles se justificam pelos formatos educacionais que reproduzem um
paradigma anti-vida sustentado através de justificações ideológicas bem estabelecidas. As
pessoas seguem aceitando ocupar-se daquilo que não lhes satisfaz a vida e o campo emocional
porque esse padrão físico foi imposto desde a infância condicionando a utilização do tempo. A
negação da vida acontece pela repressão, das mais grosseiras às mais sutis. O castigo, a
ameaça de punição é uma constante na sociedade. A mentira surge como uma consequência de
defesa dos nossos desejos de felicidade e que só nos afasta deles, tornando-nos cada vez mais
reféns do medo. A culpa é o reforço da ameaça contra qualquer impulso que signifique a
liberação do corpo biológico.
Por cima do corpo biológico são construídas couraças, ou seja um corpo culturalizado,
imposto pela constante repressão pautada em regras que são justificadas racionalmente. A
hierarquia do campo racional sobre o campo emocional surge impulsionada por essa função:
justificar. As camadas do corpo cultural alteram a forma de expressar sincera e verdadeira. A
mentira não precisa ser contada, a corrupção está no corpo. O corpo biológico verdadeiro já
foi corrompido. Consequentemente todas as tentativas de mudança para o paradigma da vida
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são deturpadas. A busca pela felicidade torna-se uma constante expectativa inalcançável de
felicidade sempre lançada para o futuro e nunca se torna uma vivência real e presente.
Paradoxalmente nota-se que a arte do devir é a mesma arte da presença, enquanto a liberdade
de projetar o novo pode ser limitada pelos desejos alienados.
Faz-se necessário descontruir o corpo culturalizado pelo paradigma anti-vida para
construir uma cultura pautada nas vivências do corpo biológico. Um corpo biológico liberado
desperta a atenção dos corpos biológicos reprimidos. A arte do palhaço exerce essa função.
Despertar algo que está na raiz da capacidade humana de ser feliz, mas está reprimida. Assim
é que essa arte exerce a função socializante. Surge então um novo sentido para somar-se ao
conceito de educação social. A fluidez no campo emocional presente no corpo biológico
contamina a sociedade de conexões humanas sinceras e verdadeiras. As sociabilidades se
ressignificam tornando-se mais plenas e abertas a novas possibilidades em que o amor é o
princípio que substitui a finalidade das regras para a ordenação dos relacionamentos humanos.
A arte do palhaço já guarda todas essas potencialidades, porém por si só não pode
garantir a construção de novos parâmetros de sociabilidade. O artista palhaço também está
sujeito à fragmentação da vida cotidiana fomentados por uma cultura da educação
escolarizada. Não basta liberar o corpo biológico e mantê-lo limitado às performances. O
poder de mobilização na performance pode ser utilizado na vida cotidiana para potencializar a
concretização de sonhos coletivos. É assim que com um adendo ao palhaço, o palhaçoeducador além de um performer, é um formador, mobilizador e mediador entre elementos
como o cidadão e o espaço público que se apresentam contemporaneamente fragmentados.
A potência política do palhaço com disse Kasper (2004) vem da sua capacidade de
denunciar o erro, a vaidade a competição, o autoritarismo numa micropolítica experimentada
no corpo. O palhaço-educador utiliza essa potência política para acionar outras potências de
sociabilidade como a exímia capacidade comunicativa, fluída, cooperativa, solidária e
coletivista. O Palhaço-educador utiliza dessas potências de forma propositiva para mobilizar a
comunidade com objetivos ideológicos bem definidos de se construir um Projeto Político
Pedagógico para o território. Antes de tudo é um cidadão participativo e sabe que para que a
participação possa vir a alterar a macropolítica ela deve estar culturalmente instaurada. Se
para o palhaço de rua a motivação de espaços públicos vivos e bem frequentados está na sua
existência artística e financeira, para o palhaço-educador está na sua existência política.
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APÊNDICE 1 – Roteiro de entrevista aplicada aos gestores das experiências de educação
social

1

Sobre a Instituição/escola/organização
1.1. Quando foi fundada?
1.2. Tipo de organização
1.2.1. Governamental
1.2.2. Não-Governamental
1.3. Contato
1.3.1. Reponsável
1.3.2. cargo
1.3.3. telefone
1.3.4. e-mail
1.4. Quais são os objetivos da instituição?
1.4.1. Algum relaciona-se com o Parque São Bartolomeu?
1.5. Qual Área de atuação?
1.5.1. Que tipo de atividade se desenvolve?
1.5.2. Onde são realizadas as atividades?
1.6. Qual a origem dos recursos?
1.7. Qual é o Público Alvo?
1.7.1. Atende que faixa etária?
1.7.2. Nível de escolaridade e renda?
1.7.3. Quantos matriculados?
1.8. Como surgiu essa instituição?
1.9. Recursos humanos
1.9.1. quantos funcionários?
1.9.2. distribuídos em que funções?
1.10. Qual a qualificação dos professores?
1.10.1. Universitários
1.10.2. 2° grau completo
1.10.3. 1° grau
1.11. São voluntários ou assalariados?
1.12. Como são remunerados?
1.13. quais são os Programas e projetos em curso?
1.14. Qual é a metodologia geral?
1.15. Participam de alguma rede de mutiplicação e parcerias?
1.16. Quais as principais problemas e dificuldades?
1.17. Qual o efeito desta instituição no desenvolvimento local?
1.17.1. e na preservação do Parque São Bartolomeu?
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APÊNDICE 2 – Roteiro de entrevista aplicada aos administradores dos parques

1

2

3

4

Nome do Parque
1.1 Nome do administrador do Parque
1.2 Formação do administrador do parque
Sobre a Origem e história do parque
2.1. Qual a data de fundação do parque?
2.2. Sob que lei o parque foi fundado?
2.3. Como foi delimitado inicialmente?
2.4. Quais potencialidades socioambientais foram consideradas para vir a ser
considerado um parque?
2.4.1. Como as comunidades que habitavam a região usufruiam dessas
potencialidades?
2.5. Qual o impacto da institucionalização do parque na vida das comunidades que
habitavam a região?
Sobre a gestão do parque
3.1. Qual o órgão responsável pela gestão do parque?
3.2. O parque tem Conselho Gestor?
3.3. Há participação comunitária na gestão do parque? Como a comunidade
participa?
3.4. Quais os problemas socioambientais relacionados ao parque?
3.5. Quais os projetos de órgãos governamentais que já foram realizados no parque?
3.5.1. Há algum projeto previsto ou em andamento? Qual a previsão de
conclusão?
Sobre arte, cultura e educação no parque
4.1. Há um histórico de utilização de áreas do parque com atividades artísticas,
culturais e/ou educativas?
4.1.1. Quais atividades já foram desenvolvidas?
4.1.2. Houve um envolvimento das comunidades do entorno?
4.2. Atualmente há projetos de arte, cultura e/ou educação sendo desenvolvidos em
áreas do parque?
4.3. Há utilização das áreas do parque da comunidade do entorno para
desenvolvimento de atividades de arte, cultura e/ou educação?
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APÊNDICE 3 – Roteiro de entrevista aplicado aos participantes do Curso de Formação
em Palhaço-educador
a) IDENTIFICAÇÃO
1.Nome:
2.Endereço:
3.Telefone:
4. e-mail:
b) PERFIL DE PARTICIPAÇÃO LOCAL
5. Participa de alguma Organização Local? (Nesse caso organização local pode ser tudo aquilo que é
organizado pra atingir algum objetivo localmente. Pode ser associação, ong, cooperativa, grupo
artístico e/ou cultural ou simplesmente um projeto de ação informal mas que já tem acontecido
repetidas vezes)
5.1 Qual missão e objetivos dessa organização?
5.2 Sabe quando foi fundada?
6. Qual sua(s) função(ões) nessa organização? Pense como calma, pode ser que vc exerça mais de
uma.
6.1 Você se considera um(a) educador(a) na comunidade?
6.2 Mesmo que vc não seja profissional em educação você acha que você participa de uma
cadeia educativa? Tipo assim, eu to falando de uma educação que tá fora da escola entende? Eu quero
saber se mesmo informalmente existe um processo educativo/formativo no cotidiano da sua
organização que ocorre em cadeia (ex: em um momento vc está aprendendo, em outro vc está
ensinando)
7. Nessa organização que você participa qual a função da arte? Pode ser mais de uma.
7.1 A arte é utilizada para fortalecer processos educativos?
7.2 A arte é utilizada para fortalecer o uso do espaço público?
8. Existiram ou existem em sua organização ações comprometidas pela luta a favor da preservação e
boa utilização do parque?
8.1 Como são essas ações?
B) AVALIAÇÃO DO PROJETO PÉ DE CIRCO NO PARQUE
9. Qual foi seu grau de participação no Projeto Pé de Circo no Parque?
9.1 Curso de Palhaço-Educador: sim/não/ em parte
9.2 Picadeiro Andante: sim/não/ em parte
9.3 Assistiu espetáculos? Sim/não/ em parte
9.4 Cortejo final Campo grande Sim/não/ em parte
9.5 Mesa redonda final Sim/não/ em parte
10. Como foi pra você ter participado do projeto Pé de Circo no Parque?
10.1 Comente as coisas boas e ruins à vontade
C) AVALIAÇÃO SOBRE O IMPACTO DO CURSO PALHAÇO-EDUCADOR
11. Você acha que conseguiu descobrir seu palhaço pessoal? Por que?
12. A vivência do curso Palhaço-Educador modificou algo no seu cotidiano? O quê?
12.1 O curso influenciou de alguma maneira sua prática dentro de sua Organização Local?
Como?(ex: Houve choque de princípios, houve fortalecimento dos princípios da organização, houve
evoluções de novas idéias etc...)
12.2 O curso influenciou sua concepção de educação?
12.2.1 e sua prática enquanto educador(a)?[se for o caso]
13. Hoje em dia , depois de tudo o que vc acha que é um Palhaço-Educador? Por que?
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APÊNDICE 4 – FOTOS PALHAÇOS- EDUCADORES EM AÇÃO

FIGURA 1 - Escola Comunitária Bate- Facho
Abertura Projeto produzir Arte nas Escolas
Fonte: Arquivos A+ Comunidade

FIGURA 3 - Caminhada nas Dunas Viva o Abaeté
Fonte: Arquivo Cia Pé na Terra

FIGURA 5
Encontro de Coletivo de Palhaços-educadores
Turmas Pituaçú Abaeté
Fonte: Arquivos Espaço Verde

FIGURA 2 – Escola Municipal Lagoa do Abaeté
Caxambó, Alexandre Carvalho e Família Verde Plantão
Fonte: Arquivos A+ Comunidade

FIGURA 4 -Caminhada Eco-Cultural pelo Parque de Pituaçu
Fonte: Arquivos Cia Pé na Terra

FIGURA 6- - Performance do barco
Luau Viva o Abaeté
Fonte: Ernandes Santos
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ANEXO I – URBANISTA EDUCADOR
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ANEXO II – CIA PÉ NA TERRA NO PARQUE DE PITUAÇU

208

ANEXO III – PROJETO PÉ DE CIRCO NO PARQUE DO ABAETÉ

