35.ª PRODUÇÃO BAAL17 – COMPANHIA DE TEATRO

“Olhar de novo é uma ‘lufada de ar fresco’ no que respeita à prevenção e combate ao bullying relembrando-nos que
prevenir e combater o bullying pode estar apenas à distância de termos a atitude certa, num dado momento (…)”.
Luís Fernandes – Psicólogo – coautor do livro, “Plano Bullying – como apagar o bullying da escola”
“Como Professora, e hoje como Delegada Regional de Educação do Alentejo, tive o privilégio de constatar o trabalho
realizado pela Baal17, assim como aferir a importância do mesmo na abordagem de temas significativos para a
comunidade escolar como o fenómeno do Bullying. Baal17, uma experiência a não perder!”
Maria Reina Martin – Delegada Regional de Educação do Alentejo
“Um tema importante, uma experiência empolgante, a partir de uma ideia brilhante. "Olhar de Novo", marca a forma
como a vontade da comunidade e a necessidade da escola se podem cruzar para criar algo de fabuloso.”
Francisco Manuel Lá Féria e Oliveira - Diretor do Agrupamento de Escolas nº2 de Serpa

Na vida, como no Facebook, os gostos não se discutem. Mas no teatro tudo é discutível. Mais ainda no
Teatro Fórum, em que tudo é, de facto, discutido.
Usando como pretexto a história de três amigas cuja relação se deteriora perante o olhar da plateia, o fenómeno
(tão na ordem do dia) Bullying será analisado, discutido, dissecado, virado do avesso. Porque o teatro, ao
contrário da vida, permite voltar atrás, fazer outras escolhas, mudar o passado, transformar o futuro.
Olhar de Novo, propõe que cada espectador tome nas suas mãos a responsabilidade de alterar os
comportamentos da protagonista, experimentando assim outras formas de atuação, que conduzam a
história a um desfecho diferente, mais risonho, positivo, livre do medo do Bullying.
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Sobre o espetáculo:
O público entra na sala. O ambiente é descontraído. A recebê-lo no palco, estão as atrizes que darão vida às
personagens que iremos conhecer daí a pouco. O facilitador (figura indispensável do Teatro Fórum, é ele que
conduz o debate e que “facilita” a relação do público com os personagens e temas em discussão) apresenta
o grupo e prepara o público para as decisões que terá que tomar a seguir. O espetáculo arranca. Três
amigas adolescentes, inseparáveis, discutem roupa, acessórios, rapazes, as estrelas pop do momento, e a
vida dos outros colegas. Tiram selfies, riem muito, sempre. No limiar do exagero, quase do histerismo, tudo
começa a mudar. A relação das três deteriora-se num ritmo acelerado, até que uma delas se encontra num
ponto sem retorno, sem ninguém a quem recorrer. Estará a ser vítima de Bullying por parte das “amigas”?
O espetáculo acaba, as luzes da sala acendem, e esta pergunta lança uma acesa discussão. O público passa
a ter voz e, mediado pelo facilitador, abre-se o debate: “O que aconteceu?”, “Estamos a falar de bullying?”.
Estamos pois. E a estas questões seguem-se outras a que o público responde, fazendo a sua análise,
dissecando o fenómeno Bullying, refletindo as suas próprias experiências e opiniões: “Porque é que isto
aconteceu?”, “Acham que isto podia acontecer na realidade?”, “Alguém podia ter feito alguma coisa
diferente para que a situação não chegasse a este ponto?” Neste momento o jogo muda. Os espetadores
têm agora nas suas mãos o poder de alterar o destino das personagens: “Em que cena acham que uma das
personagens devia ter feito algo diferente?” Essa cena é repetida, o comportamento alterado segundo as
sugestões do público. “Funcionou? O problema ficou resolvido?” Normalmente não. É difícil conseguir à
primeira. Tentamos outra abordagem, eventualmente outra cena... Até que (o processo está construído para
isso) no limite da vontade de ultrapassar a opressão, os espetadores têm a oportunidade de subir ao palco,
assumir um papel, e munidos do poder que lhes dá a solidariedade de toda a plateia, tentar pôr um ponto
final às agressões. Durante cerca de 60 minutos cada aluno é levado a olhar de novo para o Bullying,
confrontando-se com ele num ambiente seguro, onde pode experimentar formas de lidar com este problema.
O Teatro pode ser um espelho da vida. Neste caso queremos que a vida passe a espelhar aquilo que alunos
e alunas experimentam neste “espaço” de partilha, em direção à inclusão, ao respeito pelo outro, à defesa
do direito de todos a sentirem-se seguros, felizes e livres do medo do Bullying.
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