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A pesares de que sempre houbo unha coinciden
cia xeralizada á hora de valorar positivamente as 
dimensións pedagóxico-educativas da denomi
nada expresión dramática e do teatro, o certo é 
que esa valoración positiva, a miúdo avalada por 
investigacións, experiencias, estudios e teses 
doctorais (1), non posibilitou que estas dúas 
disciplinas entrasen de cheo no currículum 
escolar e implementease as súas potencialidades 
formativas, feito que en principio supón privar a 
un número moi considerable de nenos e nenas da 
formación nunha área específica, caso da 
expresión dramática ou "dramatización" (2), 
recollida e desenvolvida da lexislación educativa 
vixente. 

Teatro, expresión
 
dramática e ensino
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No segundo momento debería
mos valorar o feito de que se 
inclúan nos deseños curriculares 
áreas- de coñecemento que logo 
non teñen a lóxica corresponden
cia nos Plans de Estudios das 
Escolas de Formación do Profe
sorado se pensamos que os de
seños curriculares son elabora
dos xeralmente por profesores en 
exercicio, mentres que os Plans 
de Estudios son elaborados por 
comisións de expertos e profeso
res universitarios con escaso 
contacto coa realidade escolar e 
coa acción educativa diaria. 

A expresión dramática é unha 
disciplina educativa inserta no 
campo das ensinanzas artísticas 
que "repitE: lexislatura"; na actual 
EXS aparece baixo a equívoca 
denominación de "dramatiza
ción" e na LOGSE está presente 
como área curricular no DCS da 
Educación Infantil, no DCS do 
Ensino Primariuo e no seu día 
aparecía como materia optativa 
xeneralizada, temén baixo a de
nominación de dramatización, na 
secundaria obrigatoria; na actua
lidade a súa opcionalidade de
penderá do proxecto. educativo 
de centro. 

De entrada considero oportuno 
e necesario clarificar termonolóxi
camente e delimitar os diferentes 
campos de estudios e áreas de 
recoñecemento au disciplinas 
xurdidas a partir das relacións 
teatro-educación-expresión. Na 
literatura especializada expresión 
dramática, dramatización, xogo 
dramático ou dramática creativa 
-entre outos posibles termos~ 

aparecen como sinóminos cando 
en realidade a expresión dramáti
ca engloba a todos e cada un 
deles; él dramatización o xogo 
dramático ou a dramática creati
va son áreas de contidos do "dra
mático" que tanto podemos in
cluir no DCS dunha área expresi
va, como nos programas de de
terminadas asignaturas -Inter
pretación ou Dramaturxia p. ex.
de calquera Escola Superior de 
Arte Dramática. 

Así, a expresión dramática 
constitúese como disciplina edu
cativa cuns bloques de contidos 

e unhas actividades procedentes 
do campo da expresión e do 
campo do "dramático e do "tea
tral" , pero que, a partir de meto
doloxías específicas, van cumprir 
uns obxetivos radicalmente dife
rentes en tanto que o que se pre
tende é a formación integral do 
individuo e non a súa capacita
ción profesional como actor, di
rector ou productor. A expresión 
dramática debe diferenciarse do 
teatro, pero esa diferenciación 
non debe ser entendida como 
oposición senón que nace da di
versidade nos obxetivos e nas 
metodoloxías; ben ó contrario o 
teatro e a expresión dramática 
converxerán en múltiples puntos 
de encontro a partir da explicita-
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ción e diferenciación de campos 
de actuación propios e da auto
nomía curricular e disciplinar. 

Coven acalarar, en calquera 
caso, que o teatro como discipli
na educativa, nos niveis non uni
versitarios, tampouco se orienta á 
formación de profesionais da es
cena e do espectáculo, senón 
que se transforma nun instrumen
to educativo máis, a partir de ca
tro grandes áreas de traballo: a 
expresión, a comunicacíón, a 
creación e a representación. 
Mesmo a práctica teatral na es
cola, como actividade vol'Jntaria 
e extraescolar debería entender
se como un proceso educativo 

o teatro nunca acadou un recoñecemento curricular. 

máis inserto no campo da anima
ción socio-cultural, da educación 
non formal, pero nunca unha mi
mética reproduccíón de proce
sos de producción do teatro con
vencional na que o profesor-di
rector e os alumnos-actores/actri
ces satisfacen frustradas expec
tativas ou compulsivos desexos 
de exhibicionismo. 

Escolarización obrlgatorla 

A presencia da expresión dra
mática no período da escolariza
ción obrigatoria -6/16 anos
plantexa unha problemática de 
complexa aínda que doada, solu
ción: a falta dun profesorado cua
lificado. Unha problemática que 
se nos antoxa incríble pois pare
ce hasta certo punto lóxico e 
coherente que se a expresión 
dramática é unha área curricular 
os futuros formadores reciban a 
formación necesaria para impar
tirla. Sen dubida trátase dunha 
paradoxa máis dun país no que a 
distancia entre planificación edu
cativa e a práctica docente diaria 
é enorme; os índices de fracaso 
escolar así o poñen de manifesto 
e por suposto que non é científico 
nin serio culpar ós docentes de 
tal fracaso. Cecais ese fracaso 
veña predeterminado por uns cu
rricula que potencien en exclusi
va un mal entendido desenvolve
mento cognitivo -na práctica non 
deixa de ser un plan memorístico 
de instrucción despersonaliza
da-, en detrimento doutros as
pectos como o afectivo-emocio
nal, o social, o estético, o artísti
co, o motor ou o psicomotor. 

Non quero afirmar aquí que a 
inclusión da expresión dramática 
fora a resolver tal situación; o que 
pretendo dicir é que fai falla un 
replantexamento dos contidos, 

das metodoloxías e das activi
daes, que fai falla dar maior pro
tagonismo a unha serie de áreas 
que, como a expresión dramáti
ca, potencien a formación inte
gral do individuo a través da reali
zación de aprendiaxes verdadeir
tamente significativas, é dicir, de 
aprendizaxes realizadas, integra
das e asumidas, polo ser como' 
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totalidade orgánica, como multi
policidade fonémica, como "cor
po" (3). A aparición de novas 
áreas curriculares -contidos 
transversais- como a "educación 
para a paz", "educación para o 
consumo", "educación medioam
biental" pon de manifesto o fraca
so do sistema tradicional de 
transmisión de coñecementos, 
polo que é necesario non só unha 
reconsideración dos contidos, 
quie por forza deberán estar 
orientados a formar nenos e ne
nas, non adultos seriados, senón 
tamén unha profunda renovación 
metodolóxica. 

A presencia da expresión dra-
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mática na Educación Infantil, Pri
maria e Secundaria non se limita 
ás referidas concreccións curri
culares, senón que se incrementa 
considerablemente debido a xe
neralizada utilización de recursos 
e técnicas dramáticas e teatrais 
dende un punto de vista metodo
lóxico: dramatizacións, lexturas 
expresivas, xogos de improvisa
ción, simulación e de roles .... Sen 
embargo, as pÚv:Jilidades de uti
lización destes recursos, técni
cas, actividades, procedementos 
ou metodoloxías de carácter dra
mático ou teatral disminúen con
siderablemente cando nin o pro
fesorado nin o alumnado posúen 
unha experiencia previa que lIes 
facilite a súa normal utilización. 
Difícilmente podremos plantexar 
e levar a cabo unha dramatiza
ción para presentar, dunha forma 
vivneciada, un determinado feito 
histórico se nin o profesor nin o 
grupo de clase realizou anterior
mente experiencias de expresión 
dramática. E necesario empezar 
a esquecer a idea de que calque
ra pode realizar actividades dra
máticas na escola, xa que amais 
de ganas, boa disposición e cua
lidades, tamén se precisan expe
riencia, coñecementos e accións 
debidamente planificadas, pois 
tanto a expresión dramática co
mo o teatro tentan incidir na for
mación do individuo, non na con
secución de productos artísticos 
(4). Neste senso podemos afri
mar que só a presencia da expre
sión dramática nas aulas e nos 
plans de centro, impartida por un 
profesorado cualificado, p03ibili
tará que outras áreas curriculares 
utilicen recursos e técnicas dra
máticas como medio de presen
tación e transmisión dos con
tidos. 

Teatro 

o caso do teatro é peor, pois 
nunca acadou un recoñocemento 
curricular explícito que fora máis 
alá da coñecida EATP de teatro 
no SUP que, impartida na maioría 
das ocasións por un profesorado 
moi heteroxéneo e cunha moi es
casa fomación teatral específica, 
na práctica converteuse, salvo 
moi contadas excepcións, nunha 
continuación da clase de literatu
ra, nun espacio de estudio da 
cultura clásica ou nunha unida
des de producción de espectá
culos, é dicir, en todos menos 
nunha clase de teatro. 

O teatro na escola debe recibir 
un tratamento dobre: como disci
plina curricular nos bacherelatos 
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e como actividade cultural e ex
traescolar ó langa do período 12
18. Como discíplina curricular te
ría un espacio importante dentro 
do Bacherelato Artístico e de Hu
manidades, e como actividade 
extraescolar, debería ser poten
ciada en tanto que supón ofertar
Ile ós xoves a posibilidade de dis
frutar do seu tempo libre dunha 
forma lúdica e creativa e un cam
po de acción educativa conside
rado desde a perspectiva da 
educación informal. 

Sem embargo e aínda tendo en 
con todo tipo de razonamentos 
pedagóxicos, filosóficos ou mes
mo psicolóxicos que invitan á 
conclusión da expresión dramáti
ca e o teatro en tódolos niveis 
educativos, universitarios ou non, 
será necesario centrar tamén a 
nasa atención na necesaria for
mación previa que todo alumno 
debe posuir á hora de afrontar o 
seu periodo de formación para 
incorporarse ó mundo do tra
bailo. 

O teatro constitue un campo 
profesional de induidable impor
tancia nunha sociedade que rei
vindica o tempo libre como un 
especia para o esparcemento e a 
realización personal. Dentro dese 
campo profesional atopamos, en
tre outros posibles perfiles profe
sionales a actrices, directores, 
productores, escenógrafos ou 
deseñadores de vestuario, utile
ría e maquillaxe. A formación 
destes profesionais realízase xe
ralmente nas Escolas de Arte 
Dramática e Institutos do Teatro 
-titulación de grao medio-, nas 
Escolas de Belas Artes -titulación 
de grao superior- ou nos futuros 
cent-.JS de Formación Profesional 
Superior -nivel de cualificación 
profesional 3 que esixe ter rema
tado o Bacherelato-. Se todo esto 
é así, se a evolución natural da 
sociedade implica unha revalori
zación do teatral e do teatro co
mo manifestación artística e cul
tural, non deixa de ser menos 
certo que é necesario potenciar 
unha máis completa formación 
dos futuros profesionals do teatro 
e esa formación debe empezar 
xusto cando o individuo opta por 
un determinado camiño na súa 
formación: nos bacherelatos. 
¿Parece lóxico pensar que se un 
mozo que quere estudiar Belas 
Artes ten unha opción formativa 
específica nun Bacherelato artís
tico, o mesmo acorra con aquel 
que quere estudiar arte dramáti
ca? ¿qué dicir da rapaza que 
quere estudiar Filoloxía Clásica? 
¿Ata que punto é necesario e po
sitivo que teña a asignatura de 
teatro, cando menos como optati
va? ¿será necesario establecer 
as relacións entre teatro e cultura 
clásica. 

Un dos problemas que máis a 
miúdo plantexan as autoridades 
educativas é a falla dun profeso
rado especializado para impartir 
as áreas de expresión dramática 

e teatro, pois certo é que non 
existen facultades de teatro o ex
presión dramática. Sen embargo, 
certo é tamén que sempre é posi
ble artellar solucións transitorias 
como xa se fixo no pasado cando 
apareceron novas titulac:óns pa
ra as que non había profesorado 
titulado -os primeiros profesores 
da Facultade de Pedagoxía non 
eran licenciados en Pedagoxía
Neste senso deberíamos consi
derar, como xa se ven facendo 
noutras áreas, a figura do exper
to, e dicir, da persoa que posúe 
unha titulación axeitada e demos
tra ter amplos coñecementos na 
materia. O mesmo tempo debe
ríase analizar a posibilidade de 
que a expresión dramática fora 

Deberíase 
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considerada como área curricu
lar nos novas Plans de Estudios 
das Escalas Universitarias, e que 
as Escalas Superiores de Arte 
Dramático e os Institutos do 1t:Ja
tro se reconvertisen en FacL;:ta
des de Arte Dramático con titula
cións de catro anos e entre as 
que se debería incluir a de Peda
goxía Teatral e Dramática. 

Nun momento no que a mirada 
a Europa é tan constante e per
manente deberíamos, cando me
nos, aproveitar todas aquelas ex
periencias positivas que os euro
peos xa teñen realizado e con 
entrar nun simple proceso mime
tizador. 

En calquera caso, e como de
rradeira reflexión, non temas máis 
que ver como o teatro foi recupe
rado na Idae Media pala propia 
igrexa para, a partir das morali
dades, misterios e autos evanxe
lizar os novas bárbaros euro
peos, pondo de manifesto unha 
dimensión educativa que xa se 
tiña iniciado nas cerimonias máxi
co-relixiosas, nos ritos e que se 
consolida no teatro grego, un tea
tro profundamente formativo e 
cunha indudable riqueza artís
tica. 

Cecais fose bó que por unha 
vez os criterios utilitaristas que 
conforman o espíritu da L.O.G
.S.E servirán para algo máis que 
para inaugurar factorías de pro
ducción serieda de ¿seres hu
manos? 

(1) Entre os primeiros e máis interesantes estudios cabe destacar 
"The effects of a Program of Creative Dramatics upon Personality as 
measured by the California. Test of Persoality, Sociograms. Teacher 
Ratinhgs and Grades", tese doctoral lida por Eleanor Chima Irwin en 
1963 na Universidade de Pittsburg. 

(2) A "dramatización" pode ser un recurso, unha técnica ou unha 
máis das posibles áreas de expresión dramática. Falar da dramatiza
ción como área curricular supón a partir dun reducionismo certamente 
incomprensible. . 

(3) Cando se fala de "corpo" implícase á totalidade do ser. En 
palabras de Pierre Voltz: "o término corpo debe tomarse como unha 
definición unitaria que designe a globalidade da persona. O corpo 
como lugar físico dunha totalidade". . 

"! 
(4) Mesmo O. profesor que desexa promover realizacións artísticas 
debe posuir 'uns amplos coñecementos de teoría e práctica teatral, se 
Quere darlle unha nova dimensión o traballo grupal. 

Expresión dramática e formac
 
A aparición e inminente posta , 

en marcha da LOXSE ten produ
cido, entre outras consecuen
cias, unha nova concepción dos 
deseños curriculares que comen
zarán a implementarse. Estes no
vas deseños curriculares plante
xan a necesidade ineludible de 
modificar e variar os contidos, as 
metodoloxías, etc... , que permi
tan no posible axustarse a unha 
realidade cambiante, dinámica e 
en continua evolución. 

Este proceso precisa dun ele
mento clave: o profesor. Na mes
ma medida plantéxase entón un
ha modificación -se cadra unha 
nova concepción- da figura do 
docente, do educador que vai 
afrontar esa nova situación. Así, e 
da mesma maneira que a L.G.E. 
do 70 propiciou a aparición do 
Plan de estudios do 71 nas Esco
las Universitarias de Formación 
do Profesorado de EXB, agora a 
LOGSE esixe unha reforma nos 
plans de estudios destas esco
las, que xa se está a preparar. 

Educación artística 

A L.G.E. do 70 contemplaba na 
EXB un bloque de educación ar
tística que se estructuraba en 
tres áreas: plástica, música e dra
matización, e que na práctica ti
veron un desenvolvemento bas
tante desequilibrado, por canto 
se prestou unha atención case 
exclusiva á plástica, mentras que' 
a música e, desde logo, a drama
tización sufriron un tratamento 
bastante marxinal. Esta situación 
de marxinalidade producíuse en
tre outras moitas razóns porque a 
formación do docente que se 
contemplaba no Plan de Estudios 
do 71 carecía das estratexías mí
nimas e dos medios suficientes 
para que a práctica escolar neste 
campo se desenvolvera cun míni
mo de coherencia pedagóxica. 

O actual proxecto de Reforma 
Educativa, LOXSE, contempla no 
tramo central da educación obri-

N a actualidade
 
a aula de teatro
 

quere diversificar
 
a súa oferta
 

gatoria, a Primaria, a área das 
Ensinanzas Artísticas, estructura
da en tres bloques: expresión 
plastica, expresión musical e ex
presión dramática. Fálase de tres 
grandes áreas de expresión do 
individuo que, xunto coa área lin
güística, permitan ó alumno a 
realización de aprendizaxes ver
dadeiramente significativas e o 
desenvolvemento de aspectos 
tan importantes para a súa perso
nalidade como o cognitivo, o 
afectivo e o sensorio motor, dun
ha forma interdependente e nun
ca xerarquizada. 

A presencia destas tres gran
des áreas no bloque das ensi
nanzas artísticas esixe necesa
riamente o deseño duns Pláns de 
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Estudios de Formación do Profe
sorado que recolla esa presen
cia, esixe a formación de educa
dores capaces de abordar por 
igual calquera das áreas que for
man o bloque artístico. Por iso é 
necesario que o fufuro Plan de 
Estudios inclúa a docencia da 
área de expresión dramática e da 
súa correspondente didáctica. 
Parece un argumento coherente 
que se a LOXSE inclúe un aparta
do dedicado á Exdra, exista un 
Plan de Estudios de Formación 
del Profesorado que o recolla ta
mén dalgún xeito. 

Pero esta necesidade non exis
te somentes pola presencia de 
Exdra como unha disciplina inde
pendente. 

Experiencias (1): A
 
de EUFP, de EXB, ~
 

En novembro de 1986, o equipo directivo da Escola 
Universitaria de Formación do Profesorado de EXB de 
Pontevedra, presidido por Gerino Calvo Maquieira, deci
tlíase a impulsar un proxecto que co andar do tempo 
converteríase nunha das máis interesantes e singulares 
experiencias que se teñan dado en Galicia no ámbito da 
formación e reciclaxe do profesorado. Nacía a Aula de 
Teatro que cinco anos despois preséntase de novo o 
conxunto da sociedade e á comunidade escolar como a 
Aula de Teatro da Universidade de Vigo nos campus de 
Pontevedra e Vigo. 

A Aula de Teatro nacía fundamentalmente para cubrir 
unha necesidade que viña sendo posta de manifesto 
facía anos: a falta dun profesorado especializado que 
impartía á área de "Dramatización", que aparecía inte
grada nos chamados "programas renovados" e que sen 
embargo non tif'la o correspondente reflexo no Plan de 
Estudios das Escolas de Maxisterio: 

"( ... ) no eido da Expresión Dramática, non se teñen 
dado os pasos necesarios para a desexable normaliza
ción desta disciplina. No Plan de estudios das Escolas 
Universitarias de Formación do Profesorado non se con
templa aínda a ensinanza desta área de expresión e a 
conseguinte falla dun profesorado cualificado impide a 
súa presencia na aula e nos plans de centro. 

Pensamos que mentres non se dean os pasos lexislati
vamente necesarios para dar solución académica e admi
nistativa a esta sinrazón, é posible ofrecer ós futuros 
educadores e ós que estean en activo ou no paro, unha 
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formación fásica na área de Expresión Oran 
medio de cursos, seminarios e outras activid; 
funcionando con carácter extraescolar e volunt 
de forma permanente, permitan que todo-eduGé 
coñecer e vivenciar as posibilidades educativé 
góxicas desta área expresiva". 

En Xaneiro de 1987 iniciábase o primeiro Cl 

ducción á Expresión Dramática", ó que seguirí, 
os pasados cinco anos un total de 12 cursos 
rios, cun total de 900 horas lectivas impartí 
número aproximado de 320 asistentes. Entre e 
vos que se plantexaban entón destacaríamos: 

1.- Organización de cursos, seminarios e 
outra actividade que incida na formación de 
como animador na área de Expresión Dramátil 

2.- Elaboración de materiais de traballo que I 
mestre/a. deseñar e pór en marcha program 
área da Expresión Dramática. 

3.- Potenciar a organización e funcionamentl 
doiros teatrais nos centros de ensino e a fon 
monitores para impulsalos e coordenalos. 

Uns obxectivos que aínda hoxe teñen plena 
actualidade debido á marxinalidade acadé 
sofren tanto a Expresión Dramática como o Te 
de novo a L.O.G.S.E. e os Plans de Estudios dé 
EXB van consolidar. 

Amais destas tres áreas de traballo sentíaSE 
dade de potenciar e espallar o teatro para a ir 
xuventude coa realización de espectáculos e ; 
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Experiencias (2): expresión:ión do profesorado 
dramática na Educación Infantil 

A súa presencia faise aínda máis 
evidente se pensamos nas súas 
posibilidades de utilización como 
recurso didáctico para o trata
mento metodolóxico de calquer 
área curricular. Tódalas áreas cu
rriculares poden ser tratadas me
todolóxicamente a través de es
tratexias dramáticas de aprendi
zaje. 

Formación do profesorado 

Así pois, a presencia da expre
sión dramática dra non só é esixi
ble na formación do profesorado 
da especialidades de Educación 
Primaria, senón que tamén os ou
tras profesores especialistas 
-Educación Infantil, Línguas Es

traxeiras. Educación Física, Edu
cación Musical, Educación Espe
cial e Audición e Linguaxe- po
den e deben coñecer as enormes 
posibilidades de utilización como 
recurso didáctico que a Exdra 
encerra. 

Se pensamos amáis nos paí
ses do noso entorno cultural e 
xeográfico, poderemos compro
bar que Francia, Portugal, Reino 
Unido e outros países máis alon
xados de nós como é o caso de 
Cánada ou os países nórdicos, 
veñen presando unha especilísi
ma atención á formación do pro
fesorado en Exdra, así como á 
práctica escolar nesta área edu
cativa. 

Oeste xeito pois parece evi
dente que tanto desde un punto 
de vista curricular como metodo
lóxico ha; que defender a forma
ción do futuro educador na área 
de expresión dramática o que 
non se vai facer máis que incluín
do esta materia nos futuros Pláns 
de Estudios e Escolas Universita
rias da Formación do Profesora
do de Enseñanza Xeral Básica, 
onde deben recibir un tratamento 
semellenate ó que reciben a ex
presión plástica-- e a expresión 
musical. 

Reclclaxe 

Esta situación debería facer 
pensar tamén na formación dos 
profesores xa en exercicio e plan
texar unha reciclaxe -máis ben 
unha ciclaxe- deste conxunto do 
profesorado, tarefa que deberían 
desenvolver os Centros de Profe
sores. 

Isto faría desde logo que, dun
ha ver por todas, a área de ensi
nanzas artísticas se puidera sus
tentar nos seus tres pilares esen
ciais e establecer así un equili
brio largamente ansiado por on
de pode comprender e defender 
científicamente o peso dunha 
área formativa básica tan siste
máticamente maltratada. 

o MANUELA RODRIGUEZ LORENZO 

Xustlf~caclón teórica: Peter 
Slade en "Child Drama", 1954, é 
o primeiro en teorizar sobre a 
grande capacidade do neno para 
a súa autoexpresión a través da 
arte, moi lonxe da idea de que a 
representación escénica e sobre 
todo dirixida, "proxectada", era 
deseable para calquera idade. 
Así plantexa que a representa
ción está no neno desde que na
ce; experimenta cos sonidos, co 
movemento, co ritmo ata chegar 
á música, a danza, á arte dramá
tica. Leva isto á idea de Arte Dra
mática Evolutiva, reafirmada por 
B. Way. 
• O seguidor de ambos, R. 
Courtney, presenta unha serie de 
etapas dramáticas relacionadas 
coa idade como: 

O neno como actor: 
1-2 anos: representación sim

bólica. 
2-3 anos: representación se

cuencial. 
3-4 anos: representación ex

ploratoria. 
4-5 anos: representación ex

pansiva. 
Máis de 5 anos: representación 

flexible. 
Unido a todo isto está o feito de 

que "o xogo imaxinativo é unha 
transposición simbólica que so
mete as cousas á actividade do 
neno, sen regras nen limitacións", 
como ben dicía Piaget. 

O neno nesta etapa interpreta 
durante caseque todo o día. O 
xogo simbólico é o que predomi
na (tenta imitar o mundo dos 
maiores e inventa outros) e lévao periencia, imaxe, etc.; un estímu temas coherentes e elabora
directamente ó xogo dramático. lo que motive ó grupo e o faga dos. 

O mestre debe ser un mero sobre todo xogar, para a través O currículo de educación in
conductor-animador desta activi~ do xogo co corpo chegar a con fantil estructúrase arredor de tres 
dade e ser partícipe o maior tem seguir os obxectivC's propostos, áreas fácilmente relacionables 
po posible (nunca espectador sen esquecer a importancia e a coa expresión, como: 
pasivo ou director): o neno cre o necesidade de global izar tódalas 1.- Identidade e autonomía 
que fai e no que xoga. O máis áreas (recordemos que as barrei persoal (o corpo, espacio-tempo, 
importante é o proceso, a viven ras entre Expresión Corporal, Psi saúde, a hixiene corporal e 
ciación. Os pasos a seguir poden comotricidade vivenciada e Ex mental. .. ). 
ser: presión Dramática nestas idades 2.- Medio físico e social (a fami

1.- Investigación e experimen- son case nulas). lia, a escola, os outros, os xogos, 
tación. O neno atópase na etapa das as festas. O medio natural: seres 

2.- Creación (maxín). operacións concretas, mantén vivos. O medio artificial: as cons
3.- Expresión e comunicación. restos de egocentrismo (impor truccións, as máquinas, medios 
4.- Reflexión (oral en grupo). tantísima é a relación co grupo, a de locomoción e de comunica
O traballo pode partir dun cen socialización), necesita pasar do ción, comercio e consumo). 

tro de interés concreto (a prima xogo paralelo a xogar con outros 3.- Comunicación e represen
vera), dun conto, dunha canción, nenos, así ós 5 anos consegue tación (o neno gescóbrese ó re
d~nha música, dunha saída, ex- dramatizar en pequeno grupo presentarse e expresarse). 

Aula de Teatro
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do colectivo de animación teatral infantil Katakrok: (.... ) 
parece lóxico que este grupo de teatro, a diferencia de 
outros existentes noutras Aulas de teatro, se decante 
polas montaxes teatrais dirixidos a nenos e nenas debido 
a súa especial natureza. Está composto por xentes doen
sino e este coñecemento teórico-práctico da ralidade nos 
difrentes cursos programados, permitiralles investigar 
cales son os auténticos can les das linguaxes teatrais 
específicas para artellar a comunicación teatral cos máis 
novos". 

A Aula de Teatro cumpría así un importante labor de 
dinamización cultural que se puxo de manifesto coa posta 
en marcha da Campaña de Teatro Escolar Caixavigo, 
unha campaña que inician a súa fructífera andadura co 
espectáculo "Pimpirulandia" de Katakrok; grupo produci
ría tamén os espectáculos "Colorín Colorao" e "Rodatola". 

Na actualidade a Aula de Teatro intenta diversificar a 
súa oferta formativa e cultural, tentando organizar cursos 
nos que se relaciona a práctica teatral coas diferentes 
titulacións e fundamentar así non só a dimensión forma
tiva e cultural do Teatro senón tamén a profesional -pen
semos tan só nas múltiples relacións que se poden esta
blecer entre as Belas Artes e o Teatro senón tamén a 
profesional-pensemos tan só nas múltiples relacións que 
se poden establecer entre as Belas Artes e o Teatro: 
escenografía, vestuario, publicidade teatral. ..-, e sen 
abandoar o que foi o campo inicial de traballo, o das 
relacións Teatro-Educación no que tantas e tantas cousas 
están por facer e investigar. 

I M, 

Exemplo: OS Maios 
- O primeiro estímulo é unha canción para 
facer pantomima: "Veu o vrán, veu o sor, de 
x.L. Pérez Rivas. Conversa sobre a estimación, 
o clima, características varias.
 
- Unha saída ó campo (colleita de margaridas
 
e fiúncho para o maio). Observación, colo

quio, colleita, xogos sensoriais (tacto, olfato,
 
oído, colorido) e de desprazamento en grupo
 
no espacio natural.
 
- Vivenciamos ca carpo a vida dunha planta
 
(sol, auga, problemas medioambientais, ven

to, chuvia, calor... ), as árbores, as flores (gran

de, pequena, mediana, de cores -con aros
 
pequenos- contentas, tristes, con. medo, con
 
frío, con calor, enfadadas, tranqUIlas...), as
 
súas partes (raíz-pes, tronco-carpo, brazos-ra

mas). Dramatización colectiva e simultánea
 
sobre o tema.
 
- Recordamos os sonidos da natureza, busca

mos e recoñecemos os do naso propio carpo
 
(investigamos a facer música con partes do
 
noso carpo), os externos (o carpo é un ele

mento, un elemento con outro elemento), so

nidos con instrumentos de percusión (cara ó
 
ritmo dos maios).
 
-Traballos plasticamente o mundo vexetal
 

(plastilina, barro, papel-maché, pintura de de

dos en papel contínuo...) despois do taballo
 
corporal e espacial. Esgarzamos os escolares
 
de flores, de ovos valeiros, de laranxas (en.
 
grande grupo, de 3, 4 e 5 anos).
 
- Recordaos as formas máis.esenciais (cadra

do, redondo, rectángulo e triángulo), imaxi

nando un lápiz en distintas partes do naso
 
corpo que debuxa no aire e no chan, en distin

tos tamaños.
 

E unha preparación para construír, entre 
todos, a estructura do maio, que recubriremos 
ca fiúncho e adornaremos cos colares. 
- Preparamos as danzas, as cantigas (moi cur
tas), e unha canción popular musitada polo 
grupo "Na Lúa), que fala do maio de Ponte
vedra. 
- Facemos unha festa final cos pais como 
invitados, pero sempre activos non só de me
ros espectadores (bailan, cantan, recitan, xo
(1an) é o naso saúdo á primavera. 
Houbo expresión (corporal, musical, plástica, 
aramática e oral), cons~guindo os obxectivos 
da área l' e 3', xunto coa 2' que marcaba o 
centro de interés (medio natural e festas) e 
servía de elemento motivador. 

l 
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A campaña de Teatro Escolar é unha iniciativa 
pedagóxica que dende o curso 88/89 veñen "
desenvolvendo conxuntamente a entidade finan
cieira Caixavigo e a E.E.O. Kalandraka. Esta 
inicitiva, que camiña pola súa 4- edición, naceu 
como resultado do entendemento e colaboración 
entre un grupo ~e persoas que se plantexaron a 
necesidade de que o teatro e a escola empezaran 

a camiñar xunto o alomenos se relacionaran dal
gún xeito. Este entendemento fixo que un grupo 
de persoas pertenecen:es a E.E.O. Kalandraka 
presentara a Caixavigo un proxecto que inmedia
tamente foi aceptado e posto ~n marcha. O pro
xecto, sencillo, consistía en que un grupo de , 
escolares conducidos polo seu profesor asistiran 
a unha representación teatral. 

Experiencias (3): Campaña de Teatro
 

A Campaña de 
Teatro Escolar 

camiña xa pola 
súa 4a edición 

dobre traballo, didáctico e teatral, 
que ten un dos seus máximos 
expoñentes na realización da 
CTE. Así o seu labor nesta acti
vidade consiste non so en dese
ñar os pormenores da CTE. se
nón tamén na realización do es
pectáculo, das diferentes pro
postas didácticas que acompa
ñan ós espetáculos, etc... 

A CTE. inicióuse no curso es
colar 1988-89 co espectáculo 
"Pimpirulandia", do grupo Kata
krok, da Aula de teatro da 
E.U.F.P. de EXB de Pontevedra. 
A esta primeira etapa asistiron 
4.500 alumnos de 35 colexios ce
lebrándose un total de trece fun
cións. Este espectáculo, no que 
participaban m.'iis de quince per
sonas -eFltre actores e técnicos-, 
supuxo o detonante e a confirma
ción da necesidade de continuar 
coa experiencia. No curso 89/90 
unha parte moi importante de Ka
takrok creou a E.E.D Kalandraka, 
que presenta un novo espectácu
lo baseado na obra de J. Golden
berg, "Lisquemos, marqués, lis
quemos". A esta 11 edición da 
campaña asisten un total de 41 
centros escolares, realízanse 14 
funcións e participan máis de 
5.000 alumnos. 

Acontecemento 

A Campaña de Teatro pode 
decirse que é un acontecemento 
dunha enorme importancia edu
cativa e unha contribución máis 
para que o teatro siga vivo e pre
sente na sociedade. O feito de 
que os rapaces paguen a súa 
entrada condiciona especialmen
te os obxetivos e as característi
cas desta iniciativa. O xeito de 
ofrecer entradas gratuitas parta 
prtesenciar e disfrutar dun acon
tecemento cultural resulta pouco 
educativo e certamente contra
dictorio coa realidade que esta
mos a vivir. A cultura en xeral, e a 
cultura teatral, en particular, pre
cisan dese pequeno "compromi
so que faga valer" este tipo ·de 
actividades; neste caso o "com
promiso" non somentes se da nos 
nenos senón tamén non seus 
país. Experiencias deste tipo es
tanse a desenvolver actualmente 
en outras comunidades. Son sen 
dúbida a experiencia de Madrid e 
Barcelona, as que máis tempo 
levan desenvolvéndose, anque 
cunhas perspectivas e uns obxe
tivos parcialmente diferentes. A 
CTE. que se desenvolveu en Vi
go é a única destas característi
cas que se esta a desenrolar no 
noso país. 
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La actividade supoñía que os 
escolares e mailos seus profeso
res tiñan que realizar unha triple 
actividade: 
• Preparar a asistencia na aula. 
A asistencia a unha representa
ción teatral requería dun traballo 
especifico sobre ó espectáculo 
que se ía contemplar, a súa te
mática, os elementos principais 
do feito teatral, etc..... 
• Asistencia propiamente dita ó 
teatro -neste caso ó Auditorio do 
Centro Cultural Caixavigo- a un
ha das representacións que re
gularmente se cefebran tódolos 
venres lectivos do curso desde 
novembro ata xuño. As sesións 
celebraránse sempre en horario 
escolar -os venres ás 16 horas
e a duración dos espectáculos 
nos acostuma a sobrepasar os 
sesenta minutos. 
• Traballo didáctico realizado na 
aula, xa de regreso ó centro, so
bre o espectáculo e a súa temáti
ca a partir das propostas didácti
cas que o grupo de teatro ten 
elaborado a partir do espectácu
lo e da actividade. 

Desde que a CTE. comenzou 
a súa andadura foron varios os 
obxetivos cumpridos pero tamén 
moitas as dificultades e algúns 
dos proxectos non se puideron 
poñer en marcha. En calquer ca
so ahi un dato suficientemente 
elocuente do trabal lo realizado e 
desenvolvido a través de esta ini
ciativa: vinte mil alumnos de EXB 
de colexios públicos e privados 
de toda a provincia de Ponteve
dra tiverona a oportunidade de 
ata o momento de disfrutar dunha 
actividade así. 

Tres elementos 

Esta iniciativa non é posible 
sen a presencia e a conxunción 
de tres elementos: 
• O profesorado, que debe ser 
reseñado nun lugar destacado 
porque sen o seu empeño e von
tade non sería posible que un 
número de alumnos tan importan- . 
te acudira e participara nunha ac
tividade semellante. O mérito 
deste bo número de profesores e 
maior aínda se pensamos que se 
trata dun traballo realizado de for
ma totalmente voluntaria e que 
sobrepasa case sempre o estric

o JUAN CaUTO PALMEIRO 

A Campaña de teatro escolar naceu no curso 1988/89. 

to cumprimento da súa funCión 
docente. 
• O público, que coa súa pre
sencia xoga un papel importantí
simo na continuidade deste tra
bailo. A presencia constante de 
máis de trescentos espectadores 
de media por función non se po
de dicir que sexa insignificante 
no contexto no que traballamos. 

ilusionado sempre co que supón 
que se lIe vai ofrecer e manifésta
se moitas veces asombrado can
do se atopa no marco no que se 
desenvolve a actividade e coa 
propia maxia do espectáculo en 
si que ten a oportunidade de vivir. 
Así o público resulta ser un ele
mento clave no desenvolvemento 
da CTE. e convértese no prota-

A C.T.E. que se desenvolveu en Vigo
 
e a única destas características que se
 

está a desenvolver no noso país
 

Isto é máis importante aínda se 
temos en conta que esta é unha 
das poucas iniciativas nas que os 
nenos deben desembolsar unha 
pequena cantidade económica 
-simbólica pero necesaria- para 
poder asistir. Pois ben, este pú
blico que de antemán pagou a 
súa entrada para asistir o espec
táculo, chega ó teatro motivado e 

gonista fundamental deste entra
mado teatral. 

Finalmente o terceiro elemento 
clave está 'constituido polas dúas 
entidades que poñen en marcha 
a actividade. Por un lado Caixavi
go, que considerou dende un 
principio que este proxecto ence
rraba unha iniciativa que amáis 
de ter solidez era necesaria, era 

unha lagoa que había que cubrir 
necesariamente. Oeste xeito, o 
seu traballo abrangue desde a 
cesión dos locais e do personal, 
ata a edición dos diferentes ma
teriais impresos (propostas di
dácticas, carteis, programas de 
man....) que a CTE. precisa. 
Amais cooroena e organiza as 
diferentes demandas que desde 
os diferentes centros educativos 
se realizan para completar as se
sións, de xeito que se realicen 
para alumnos do mesmo ciclo e 
para que, con certa f1exibilidade, 
non coinc!dan alumnos de C.1. 
con alumnos do e.s. 

Grupo de persoas 

A outra parte do entramado é o 
grupo de persoas pertenecentes 
á E.E.D. Kalandraka, un colectivo 
pedagóxico-teatral que naceu no 
ano 1988 e que está constituido 
por personas relacionadas con 
ensino básico e medio; o seu ob
xetivo é aproximar dous polos, 
dous mundos que por veces se
mellan camiñar por vieiros dife
rentes: a escola e o teatro. Oeste 
xeito este colectivo plantéxase un 
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