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1) RESUMO:

Este trabalho aborda o Programa Vocacional, uma iniciativa artístico-

pedagógica das secretarias de Cultura e Educação da Prefeitura de São Paulo, que

entrou em vigor no ano de 2001, em princípio só para a área das artes dramáticas,

tendo-se espraiado posteriormente para outras artes. O projeto continua vigente, e

esta pesquisa busca entender em detalhes sua proposta e sua dinâmica de

funcionamento, bem como, analisar comparativamente sua eficácia no período de

implantação, com hoje.

  

2) INTRODUÇÃO:

O Programa Vocacional conta com a participação de artistas-orientadores,

coordenadores e artistas-vocacionados, que envolvem-se num processo de trabalho

dentro dos CEU’s (Centros Educacionais Unificados) da capital paulista. O Programa

exercita como metodologia a instauração de processos criativos onde o artista

vocacionado não necessita da aquisição prévia de conhecimentos, técnicas ou

habilidades, mas que, através da experiência artística baseada na pesquisa

cotidiana, gerada pela formulação de constantes de perguntas, faz com que os

artistas vocacionados fiquem diante das questões, lacunas e vazios instaurados

pelos próprios processos de criação coletiva. Junto a esse processo, o artista

orientador conduzirá e apoiará o vocacionado no conhecimento necessário para

expressar-se artisticamente.

Para o Programa Vocacional, o processo criativo não é um processo

qualquer, mas uma prática coletiva emancipatória. Este “emancipar” envolve todas

as ações do Programa, e este conceito é explicado a partir de uma distinção

elaborada por Paulo Freire. Para este educador, o ser humano, como ser ético e

consciente de sua infinita inconclusão, não é vítima de um destino contra o qual não

pode lutar, mas é um ser que, coletivamente, constrói uma História e é por ela

construído. O ser humano seria por natureza, livre, mas poderia não ter esta

liberdade respeitada, mantendo-o aprisionado por condições sociais e culturais

extremas e impostas. O Vocacional tem como objetivo artístico-pedagógico a prática

cotidiana dessa forma de emancipação, dentro dos equipamentos públicos. 

3) OBJETIVOS:

- Realizar uma análise pormenorizada do Programa Vocacional, tanto através da



parte teórico-conceitual que o fundamenta, quanto do acompanhamento de suas

atividades práticas.

- Entender a fundo uma proposta contemporânea de arte-educação.

- Analisar comparativamente os resultados e a eficácia do Programa, no período

inicial, e hoje.

- Absorver conhecimentos para a elaboração de propostas pedagógicas futuras.

4) METODOLOGIA:

Leitura e discussão do texto que fundamenta o Programa Vocacional; levantamento

bibliográfico e leitura de obras dos autores que lhe servem de apoio;

acompanhamento das aulas In Loco; entrevistas com alunos e professores;

elaboração de um produto-síntese (artigo científico) de nossa experiência de

pesquisa.

5) DESENVOLVIMENTO:

O Programa Vocacional envolve os processos de subjetivação dos

participantes em seus coletivos ao de emancipação e, para isso, utiliza conceitos do

filósofo Felix Guattari, segundo o qual existe um processo de dessubjetivação

individual e social, e que caberia à arte, à filosofia e à educação a tarefa de produzir

novas subjetividades, ou seja, de dotar o ser humano de uma nova capacidade de

ser sujeito de seus próprios atos e processos.

Destacaremos a seguir os princípios do programa, que surgiram ao longo de

seus treze anos de existência: 1) o artista-orientador e o coordenador como mestre

ignorante; 2) o nomadismo no espaço público; 3) a ação cultural; 4) as relações

entre forma e conteúdo; 5) a memória do processo; e a 6) apreciação/contemplação.

Todos são considerados conceitos e não regras, eles não constituem um manual,

mas pressupostos pedagógicos. A ideia do artista-orientador e o coordenador como

mestre ignorante, adotadas pelo Programa, advém de um determinado trecho do

livro O Mestre Ignorante de Jacques Rancière, onde este faz uma distinção as

atitudes, a do mestre socrático e a do mestre ignorante, que não sabe nada sobre o

aqui e agora, pronto à experiência da autoria de suas próprias inquietações e

também um provocador de inquietações. As discussões sobre nomadismo partem

do ensaio Tratado de nomadologia, escrito pelos filósofos Gilles Deleuze e Fálix

Guattari, neste ensaio o Programa lança os olhos para apreciação e exercício. 



Para que as ações se tornem cada vez mais conscientes dentro desta

flexibilização, o Programa coloca como peça fundamental o planejamento, as

equipes devem pensar num plano de trabalho a ser desenvolvido. O planejamento é

uma ferramenta que ajuda a perceber a realidade, avaliar os caminhos, construir um

referencial futuro e reavaliar todo o processo a que se destina e para que tudo isso

ocorra, o Programa coloca uma frase norteadora do poeta espanhol Antonio

Machado para exemplificar o plano e sua prática: “Caminante no hay caminho, se

hace caminho al andar”.

6) RESULTADOS PRELIMINARES:

Pelo que pudemos observar através de nossas pesquisas até o momento, as

práticas artístico-pedagógicas do Programa Vocacional estimulam efetivamente a

reflexão dos alunos sobre a sua realidade e, a partir dessa reflexão, ocasionam um

movimento de transformação nos indivíduos que participam de suas atividades. Os

caminhos traçados pelos artistas-orientadores para fazer emergir do coletivo as

questões acerca do cotidiano, ou seja, os procedimentos utilizados nas aulas,

normalmente obtém resultados positivos, o que demonstra que a experiência do

Vocacional pode servir de referência para a criação de outros programas similares,

em outras localidades.
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