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“Agora tenho amigos de verdade. Não há
faltas de respeito e ninguém bate. Na rua
todos gostam de nos bater”
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Um grupo de alunos entra numa sala e, guiados por uma
atriz, libertam o corpo e as palavras e a imaginação. Há quem
tenha perdido a vergonha de falar e quem tenha feito
finalmente amigos, depois de chegar a um país onde não
nasceu. Têm entre 10 a 11 anos e a escola onde estudam, na
freguesia do Lumiar, em Lisboa, aceitou o desafio que lhes foi
proposto de receber o teatro na escola
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Mapa da covid. Há 17 concelhos em risco de ficar com o nível
máximo de restrições (veja o seu)

Gouveia e Melo: “Nos exercícios da NATO ataco os ingleses, porque
lhes quero tirar o snobismo. Não gosto de snobes”, diz. E ri-se

Quatro andares, 10 quartos, sala de cinema, ginásio e piscina:
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Bruno de Carvalho, Ventura, “mascarados de Abril”, lares e
Sevilha: Ferro Rodrigues, irónico ou descuidado, ativo e nem sempre
consensual

I

nês já quase perdeu a vergonha de falar alto, de ouvir a sua
própria voz, e Evanildo tem finalmente amigos. Quando se
mudou com os pais de São Tomé e Príncipe para a freguesia
do Lumiar, em Lisboa, no ano passado, não conhecia
praticamente alguém da sua idade nem tinha com quem brincar
no bairro, mas isso mudou. “Agora tenho amigos de verdade. Não
há faltas de respeito e ninguém bate. Na rua todos gostam de nos
bater. Os mais velhos batem nos mais pequenos e os mais
pequenos nos mais velhos. Aqui dentro é melhor.”
É quarta-feira, 16 de junho, e estamos na Escola E.B. 2,3 do Alto
do Lumiar, uma das seis que aceitaram o desafio proposto pela
Câmara de Lisboa, em parceria com o Teatro Nacional D. Maria
II, de acolher oficinas de teatro na escola. O projeto, criado no
âmbito no Programa Municipal de Prevenção e Combate ao
Insucesso e Abandono Escolar Precoce da autarquia, dirige-se a
alunos do ensino básico e arrancou em outubro do ano passado.
“Aqui somos obrigados a gerir um problema muito sério, que é o
da assiduidade. A nossa escola, mais do que muitas outras, tem
de ser atrativa”, diz Cláudia Matos, professora e coordenadora
geral de projetos na escola do Lumiar. Se “há um problema de
desmotivação”, continua, a única forma de o resolver é “dizer aos
alunos para virem à escola porque, além de assistir às aulas e
cumprir outras tarefas, também se vão divertir”. “Acabam por
perceber que estão bem aqui e já nem apetece ir embora mais
cedo ou faltar às aulas para ir ter com o colega que está à espera
no bar. Agora ficam até ao fim.”
O contexto é o de uma escola pública como as outras, “que luta
todos os dias para conseguir dar o melhor aos alunos e às suas
famílias e comunidade, com menos recursos do que aqueles que
seriam necessários”, mas há especificidades, numa zona, a Alta de
Lisboa, que era rural até aos anos 50 mas depois foi recebendo
pessoas de diferentes origens e etnias, incluindo retornados das
ex-colónias, muitas delas a viver em barracas e a habitações
precárias, em bairros sociais que deveriam ser provisórios, como
o Bairro da Cruz Vermelha. Ao longo dos anos, foram sendo
construídas novas habitações, com condições mais dignas, mas
ainda há muito a fazer.
“Muitos dos nossos alunos não têm a oportunidade de viver
certas experiências se não for a escola a proporcioná-las.
Precisamos de muitos projetos, de sair das paredes da sala de
aula”, continua Cláudia Matos. E se for através da arte, neste caso
do teatro, ou de algumas ferramentas e técnicas que este permite
desenvolver, tanto melhor. “Tentamos ajudar os nossos alunos a
sair daquela caixinha de que habitualmente têm dificuldade em
sair. Às vezes o mundo é demasiado sério e o sonho tem pouco
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espaço. E nós precisamos do sonho. O teatro é isso mesmo: é pôr
toda a gente a mexer e a sair da sua caixinha habitual.”
E que bem que eles se mexem. Logo no início desta sessão havia
alguém que não sossegava na fila de cadeiras arrastadas para um
dos lados da sala e que não tirava o dedo do ar com sugestões
para atividades já feitas e outras novas: era Evanildo Rodrigues.
Tem dificuldade em dizer de que exercício gosta mais porque
gosta de todos mas depois lá pensa um bocado. É o do balão, o
seu preferido, em que “alguém atira um balão ao ar e grita o
nome de uma pessoa e essa pessoa tem de o apanhar antes que
caia no chão”. Foi assim que aprendeu o nome dos novos amigos
e isso explica a sua escolha. Também gosta mais de vir à escola
desde que faz parte do grupo de teatro e, por ele, o recreio seria
mais parecido com esta sala. “Lá fora tem as brincadeiras de mau
gosto. Os rapazes gostam de discutir e às vezes os meus pais
também ficam muito zangados. Mas aqui na sala portamo-nos
bem. Gostava que lá fora fosse como aqui dentro, sem lutaria.”
“E SE AS PESSOAS PENSAREM QUE SOMOS LOUCOS?”
Há vezes em que o balão não existe, tem de ser imaginado. O
mesmo com a folha de papel que amparam nas costas, curvados,
e na cabeça, enquanto deslizam de meias sobre o chão da sala, e
com a bola que passam uns aos outros, fechados num círculo, e
que vai sendo maior ou mais pequena, minúscula até, mal se
vendo entre os dedos, conforme a imaginação. “E se as pessoas
pensarem que somos loucos?”, pergunta Soninha Biai, de 10
anos, antecipando o momento em que vão mostrar os exercícios
que aprenderam ao longo dos últimos meses a alunos de outras
escolas onde decorre o projeto e a amigos e familiares e quem
mais quiser assistir, numa sessão que estava prevista para esta
semana. “Isso vão pensar com certeza. Vão pensar que somos
loucos porque nós somos mesmo loucos, não é?”, responde
Manuela Pedroso, a atriz escolhida pelo Teatro D. Maria II para
acompanhar o grupo desta escola. Todos se riem e fica a dúvida
se compreenderam as palavras. A atriz continua: “É mesmo isso, é
deixar sair a nossa loucura porque a gente acredita nisso, não é?
Que tem fantasia. No fundo é isso que andamos aqui a aprender,
a aprender a estar à vontade com as nossas loucuras, com a nossa
maneira de estar com os outros. Respondi-te?”.
Sai um sim decidido mas pelos vistos não era para levar assim tão
a sério a pergunta. Ao fim deste tempo todo, Soninha já está à
vontade com quase tudo. “Ao início tinha um pouquinho de
vergonha, mas quando vi que todos podiam fazer coisas palermas
senti-me mais à vontade. Percebi que eles eram meio que iguais a
mim." O que também melhorou foi a leitura, conta. “Uma vez a
Manuela deu-nos uma folha e pediu-me para ler. Eu li e mais
tarde a professora de Português perguntou-me se eu queria
participar no concurso de leitura da escola, eu participei e fiquei
em primeiro lugar. Então acho que o teatro me ajudou muito a
melhorar a leitura.” Ser atriz é o sonho.
Também Inês já perdeu a vergonha - ou "metade" dela pelo
menos, ressalva. Di-lo gesticulando, as suas mãos num passeio
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lento, a descobrir o ar. O que lhe falta em palavras sobra no
corpo. "Demorou muito tempo mas como vi que os meus colegas
se libertavam mais, fui tentando também libertar-me." É do
exercício da bola, real ou imaginária, que mais gosta, porque é
com esse que se sente “mais livre”. É possível que também queira
vir a ser atriz mas por agora o que quer mesmo é visitar o Teatro
D. Maria II, onde nunca esteve mas cuja fachada viu numa
fotografia que Manuela Pedroso fez chegar a casa dos alunos, por
correio, quando a pandemia obrigou ao encerramento da escola e
à interrupção das sessões. A atriz à frente e o teatro atrás.
“Ficámos a saber como era a parte de fora. Depois estive a
pesquisar na Internet e a procurar mais fotografias e vi que era
muito grande por dentro.”
“A MAIORIA NUNCA SAIU DO BAIRRO OU POUCO SAIU”
Marcada para breve está uma ida ao teatro e Manuela Pedroso
não tem dúvidas da importância da visita. "A maioria nunca saiu
do bairro ou pouco saiu. Pouco conhecem além da escola e do
caminho para a escola.” É também “para lhes dar mundo” que
servem estas oficinas. “Com mais informação, talvez consigam ter
a possibilidade de mudar a sua condição ou encontrar outra
forma de estar no mundo. A escola pode ser um caminho para
terem outras saídas, para levá-los a lugares que não são aqueles
onde estão. Não é fácil, mas eu acredito nisso. Eu também sonho,
não é?” Tal como os bairros que foram erguidos há décadas nesta
zona, também as primeiras instalações da escola, inaugurada em
1986, deveriam ter sido provisórias, mas foram ficando. Em 2017,
o antigo jornal “O Corvo” denunciava a falta de acesso por parte
dos alunos a “aquecimento, a água quente para tomar banho, um
ginásio, um auditório ou um laboratório de Físico-Química", e
falava da necessidade, reconhecida por quase todos, de uma
“intervenção de fundo”.
Dar “sentido de resistência, de luta, de gosto por si” é também a
missão, segundo Manuela Pedroso, e isso faz-se de várias
maneiras. “Como atriz, o que pretendo trabalhar é a pessoa e a
sua capacidade autónoma e criativa. O sentir-se, o saber
expressar-se, estar, comunicar, ter capacidade crítica face ao que
está à nossa volta, saber o que queremos ou não para nós.” Nesse
sentido, as “ferramentas do teatro são úteis, ajudam a olhar para
o nosso próprio corpo, a ter consciência dele e da importância de
cuidar dos outros.” Cláudia Matos concorda: “Aqui aprendem a
noção do que é o compromisso, com alguma coisa ou com
alguém. Têm a noção de que estão aqui porque querem, porque
lhes foi dada essa oportunidade, logo devem aproveitá-la e, acima
de tudo, valorizar.”
O facto de “haver uma continuidade”, de “saberem que todas as
quartas têm teatro e não se podem atrasar porque isso irá
prejudicar os colegas”, também é importante, acrescenta. “Em
termos escolares traz imensos benefícios, como responsabilidade,
pontualidade, capacidade crítica e, consequentemente, maior
tolerância.” Os próprios têm noção disso, garante. “Eles gostam
de perceber que aprendem técnicas que os ajudam
individualmente no dia a dia, em situações muito diversas.” São
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os “movimentos corporais”, a “forma de falar”, mas também o
“saber olhar nos olhos das pessoas quando estão a falar com
alguém”. “Muitas vezes têm dificuldade em fazer isso. Quando
estão a conversar, olham para baixo, para o lado, olham nem sei
para onde. Aqui aprendem que, quando se fala com alguém,
olha-se nos olhos. Não há que ter medo. Deixa de ser confortável
e eles nem sabem por que deixou de ser desconfortável mas
sabem que deixou.”
UM PROJETO QUE PODE TRANSFORMAR-SE NUMA MARATONA
É sua vontade dar continuidade ao projeto nos próximos anos
letivos e é também esse o desejo de Tiago Rodrigues, diretor
artístico do Teatro D. Maria II. “Isto é um trabalho de médio,
longo prazo, no qual investimos com a tranquilidade de o fazer
crescer lentamente, aprendendo com os jovens que participam,
docentes, funcionários. Assumimos um compromisso muito
sólido de estar a fazer este trabalho no futuro”, explica numa
conversa por telefone depois da visita à escola. Embora o projeto
tenha a duração de dois anos, pelo menos naquilo que é a sua
fase experimental Tiago Rodrigues gostaria de vê-lo durar mais
tempo, “sete, dez, 12 anos”, continuando a envolver as escolas
onde ele decorre agora, mas alargando a outros estabelecimentos
de ensino e anos letivos. É também objetivo “dar uma face mais
pública” a este trabalho dos alunos, com apresentações ao
público no teatro que dirige no final de cada ano letivo.
Por ora trabalha-se e desfazem-se algumas narrativas. “Quando se
fala no combate à desigualdade no acesso à cultura tende-se a
dividir o país em urbano e rural, litoral e interior. Mas há um
trabalho de democratização que tem de ser feito próximos dos
grandes centros urbanos”. A “dificuldade de acesso à cultura”,
acrescenta Tiago Rodrigues, “às vezes está a 300 km mas às vezes
está apenas a três quilómetros”. “Podermos, enquanto teatro, ser
aliados da educação foi o que me entusiasmou desde a primeira
hora - e continua a entusiasmar.” Entusiasmados estão também
os alunos, garante Cláudia Matos, ainda fossem poucos os que
estavam na sala quando começou a sessão. É dia de provas de
aferição na escola e Inês, Soninha e Evanildo, assim como os
restantes colegas, não têm aulas da parte da tarde. Mas vieram na
mesma, vieram quase todos, e “não há melhor sinal do que esse”.
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