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RESUMO 

 

 

SANTOS: Ana Elisa Alves dos. Os Doze Trabalhos de Héracles: um estudo 

em doze ensaios sobre a prática do teatro escolar. Tese (Doutorado em 

Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 2020. 

 

Esta tese tem o compromisso de discutir questões sobre o teatro na escola em 
caráter de rompimento com o seu sentido apenas representativo e 
espetaculoso. Buscamos com este trabalho, propostas de deslocamento para o 
teatro atrelado unicamente a eventos e apresentações nas datas festivas 
escolares. Trata-se de uma pesquisa que propõe um debate que possa 
contribuir para o fazer teatral em um espaço-tempo outro de enunciação, com 
vivências seladas nas relações intercorpóreas, e nas experiências que possam 
provocar potentes caminhos para lidarmos com este mundo em constantes 
mudanças. Sendo assim, este estudo discute criticamente o teatro e alarga 
suas perspectivas dentro da escola como campo de conhecimento filosófico- 
científico e como prática libertária no enfrentamento de processos 
hegemônicos. Para tal, foi realizada uma pesquisa de campo em diálogo com a 
Escola Agroecológica Sítio Esperança (Lambari – MG) e com uma escola 
municipal da cidade do Rio de Janeiro. Em ambas as instituições, as dinâmicas 
do estudo ocorreram de maneira participativa, como pesquisadora e como 
professora de teatro. Na Escola Agroecológica Sítio Esperança, o espetáculo 
“Héracles – o mito” foi criado a partir das enunciações das crianças em seu 
chão social. Na escola municipal, foi desenvolvido um círculo de performances 
sobre a origem do teatro e alguns de seus desdobramentos na história. Todo o 
processo da pesquisa foi fundamentado nos aportes teóricos da filosofia da 
linguagem de Mikhail Bakhtin, tanto na condução do trabalho de campo, quanto 
na produção escriturística. Os doze ensaios são dialógicos, e singularmente 
cada um traz em seu bojo, questões que visam refletir as condições atuais do 
teatro na escola. A ética teatral de Carmelo Bene, a palavra política de Bertolt 
Brecht, o “Teatro da Crueldade” de Antonin Artaud como afiguração, e a 
estética do TO (Teatro do Oprimido) de Augusto Boal – são perspectivas que 
conjugam neste estudo um eixo de forças que possam transformar o lugar do 
teatro na escola. Esta tese heterocientífica ressalta a importância da alteridade 
como caráter humanizador do teatro, defende o teatro na escola centrado no 
movimento do dialogismo em compreensão respondente, e afirma que 
pesquisar sobre o teatro é pesquisar sobre a vida.        

 

  Palavras-chave: Teatro. Escola. Filosofia da Linguagem. Mikhail Bakhtin. Heterociência.  
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ABSTRACT 

 

SANTOS: Ana Elisa Alves dos. The Twelve Labours of Heracles: a study of 

twelve essays about the practice of theater at the school. Thesis (Doctorate 

in Education) – Graduate Program in Education, Fluminense Federal University, 

Niterói, 2020. 

 

This thesis centers on discussing questions concerning the development of 

school theater beyond its representative and spectaculous sense. The intention 

was to analyze it in contexts other than the ordinary ones such as festivities and 

events. We aim to propose a debate able to contribute to a new application of 

theater, based on intercorporeal relations and in experiences that can trigger 

potential ways to deal with this fast-changing world. Thus, this study discusses 

school theater critically and enlarges its perspectives within the school as a 

philosophical-scientific field of knowledge, and as a libertarian practice to 

confront hegemonic processes. For such purpose, a field research was 

developed along with the Sítio Esperança Agroecological School (Lambari – 

MG) and with a municipal school in Rio de Janeiro. In both institutions, the 

study dynamics occurred in a collaborative way, as a researcher and theater 

teacher. At Sítio Esperança Agroecological School, the play “Heracles - the 

myth” was created from the children’s enunciation in their social ground. At the 

municipal school, a performance circle about the origin of theater and some 

historical repercussions was developed. All of the research process was 

grounded on the Mikhail Bakhtin’s language phylosophy, when conduction the 

field work as well as in the writing production. The twelve essays are dialogical 

and each of them singularly brings in their core, questions that aim to reflect the 

current conditions of school theater. The central ethics of Carmelo Bene, Bertolt 

Brecht’s political speech, Antonin Artaud’s “Theater of Cruelty” as afiguration, 

and the aesthetics of Augusto Boal’s Theatre of the Oppressed (TO) - these 

perspectives conjugated in this study might be able to relocate theater inside 

schools. This heteroscientific thesis highlights the importance of the alterity as a 

humanizer characteristic of the theater, and also defends a school theater 

centered on the dialogic movement, in respect to the respondent 

comprehension. We also intend to state that researching theater is researching 

life. 

 
 
Key words: Theater. School. Language Phylosophy. Mikhail Bakhtin. Heteroscience. 
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O Leão de Neméia 
(1º Trabalho) 

 

 

Palavra Ensaística: nos domínios da esfola 

 

“Escreve ensaisticamente quem compõe experimentando; quem vira e 

revira o seu objeto, quem o questiona e o apalpa, quem o prova e o 

submete à reflexão; quem o ataca de diversos lados e reúne de seu 

espírito aquilo que vê, pondo em palavras o que o objeto permite 

vislumbrar sob as condições geradas pelo ato de escrever” 

Max Bense 

 

Bakhtin afirma categoricamente que “o objeto das ciências humanas é o 

ser expressivo e falante” (2011, p.395). Logo, não estamos falando de coisas, 

estamos? Estamos falando de gente, pessoas, de jovens, crianças, humanos, 

brasileiros, de sujeitos da cultura daqui, de lá, de acolá: que sentem, comem, 

copulam, pensam, excretam, correm, desejam... Fica sem motivo e até sem 

graça que, na hora da pesquisa científica nos transformemos em objetos 

inanimados. A pesquisadora se transforma num objeto da academia aceitando 

a opressão da escritura no gênero dissertativo-argumentativo e os sujeitos da 

pesquisa se transformam num objeto da pesquisadora, a qual secciona suas 

palavras extraindo a axiologia de seu contexto dialógico vivo.  Isso pode 

parecer bizarro, mas se refletirmos com sinceridade existe aí um fundamento 

ao qual discordamos.  

Na vida e na pesquisa estamos o tempo todo lidando com o encontro de 

uma consciência com outra consciência, falando e escutando em dinâmica 

responsiva. O apagamento de uma das vozes promove inevitavelmente o 

fenômeno do monologismo, que “nega ao extremo, fora de si, a existência de 

outra consciência isônoma-responsiva, de outro eu (tu) isônomo” (Bakhtin, 

2011, p.348). A coisificação, ela mesma se instaura no contexto monologizador 
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– em que o outro permanece objeto da consciência-autora-pesquisadora. 

Bakhtin nos toca fundo quando nos diz que não podemos objetificar os sujeitos 

na pesquisa para que as ciências humanas, feita por humanos com humanos, 

tenha suas bases numa relação humana, dialógica e não hierarquizada. Isto 

pressupõe que o olhar e a palavra do outro que me concede existência precisa 

ser tratada com todo o cuidado que ela merece. Trabalhar com a palavra do 

outro se apresenta, pois, como cuidadosa tarefa para que não corramos o risco 

de obliterar o seu brilho a favor da arrogância do monologismo do eu-para-mim. 

Um projeto de dizer navega no movimento da escritura em si, no mar 

revolto do partejar um texto-tese-dissertação. É uma trama-molhada delicada e 

potente. Delicada, porque a sensibilidade exerce sobre nós um papel 

fundamental na indicação dos caminhos para empreender os fios condutores. 

Potente, porque nela está contida a palavra ideológica carimbada na cultura de 

um naco de mundo. Molhada, porque está encharcada axiologicamente do tom 

emotivo-volitivo da qual faz parte. Ao considerar esses pontos, a palavra do 

outro invoca a proteção de um campo de forças que priorize os meios hábeis 

necessários para salvaguardar na pesquisa sua vivacidade. 

É um jogo sempre arriscado a busca pelo conjunto discursivo que dará 

densidade ao problema a ser discutido. Ao mesmo tempo é incitante, instigador 

– nunca entediante, porque a pesquisadora não fala pelo outro e sim com o 

outro, tanto no trabalho de campo quanto no momento da produção textual. 

Em se tratando da construção de uma tese, embora seu discurso 

enunciativo se dê por meio de uma atividade estética, vista pelas próprias 

escolhas composicionais do autor-pesquisador em seu ato responsável criativo, 

não podemos afirmar que uma tese se configure como um objeto estético. Tese 

e objeto estético estão em campos distintos da cultura. A primeira se vincula ao 

campo da ciência e o segundo ao campo da arte, portanto, estamos falando de 

caminhos teleológicos distintos também. Mas isso não implica que 

aproximações de compreensão não possam ser realizadas a título de 

alargamento do gênero tese, já que estamos falando de caminhos que podem 

se cruzar na realidade do conhecimento em ato enunciativo. 
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Bakhtin (2014, p.26) afirma: “A estética material não é capaz de explicar 

a visão estética fora da arte”. Então, mesmo a tese estando fora deste escopo, 

no curso dos procedimentos metodológicos de uma pesquisa com bases 

heterocientíficas o conteúdo e as formas composicionais podem dançar no 

chão precioso da matéria: palavra. A escritura se compreende dentro dessa 

carpintaria numa inter-relação essencial, onde “fora da relação com o 

conteúdo, ou seja, com o mundo e os seus momentos, mundo como objeto do 

conhecimento e do ato ético, a forma não pode ser esteticamente significante, 

não pode realizar suas funções fundamentais” (Bakhtin, 2014, p.35). E um 

plano estético como projeto de dizer discursivo, nesse sentido, significa fazer 

valer a axiologia e o tom emotivo volitivo do conjunto-palavra dos sujeitos da 

pesquisa.  

“Na obra vocabular, o caráter eventual do objeto estético é 

particularmente claro; a inter-relações da forma e do conteúdo têm aqui um 

caráter quase dramático, é muito clara a penetração do autor, um homem 

corporal, sensível e espiritual, no objeto”1. Desse modo, na dramaticidade 

promovida pela penetração do autor em sua própria obra, as vozes dos sujeitos 

pesquisados encontram a vivacidade na configuração de suas palavras 

reportadas. Sem se fundir e nem se dividir, forma e conteúdo podem se realizar 

também no entendimento de uma obra vocabular científica no agregar de 

esforços para uma escritura de manutenção das vozes – tanto da pesquisadora 

quanto dos pesquisados – em necessária equipolência.  

Quisera ter tido acesso à filosofia da linguagem bakhtiniana quando tive 

que escrever minha dissertação de mestrado em 2005. Recordo-me do quanto 

foi opressor aquele processo de ter que enunciar linearmente sem direito à 

uma composição estética. Laborar escrituristicamente no terreno árido, 

delimitador da ciência oficial, penso ser sem dúvida um grande risco para 

mortificar a palavra do outro nas ciências humanas. Chorava tanto e incorria no 

erro de dizer a mim mesma – Você não sabe escrever! Resolvi pagar uma 

professora de português para me ensinar a escrever no gênero dissertativo-

acadêmico. O tempo foi passando... Foi se esgotando... Sentia náuseas... 

 
1 Bakhtin (2014, p.69) 
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Acordava com dores no corpo só de pensar em me aproximar do 

computador para escrever. O medo me invadia. – E se eu não conseguir? Digo 

com sinceridade: Foi uma tortura!  

A realidade do conhecimento e do ato, dito na parceria do amor e da 

cumplicidade é algo novo para mim. Ao pensar na metodologia enrijecida das 

ciências humanas, esta que tolheu minha criatividade no curso do mestrado e 

que bane a liberdade enunciativa dos sujeitos como uma impostora, me faz 

lembrar do primeiro trabalho de Héracles2 na mitologia grega.  O herói deve 

matar e esfolar o perigoso Leão de Neméia, filho dos Titãs: Tifão e Equidna. 

Um leão terrível que assassinava os habitantes da cidade de Neméia. Penso 

nele enquanto uma criatura epistemológica de princípios congelantes, de 

regras metodológicas que fora dos números não podem ser consideradas. 

Temos que aniquilar este astuto-devorador-opressivo serviçal de provas 

irrefutáveis.  

- Mas que bafo podre é esse na minha narina? 

Sabia que ele viria 

Iria se apresentar 

Esse monstro danado 

Fera a me fazer recuar 

Mas daqui não saio não 

Vou pra frente sem volta fanfarrão 

Te pego malandro na toca 

O cerco vai se fechar 

 

De tacape em punho sigo a passos cautelosos pelas colinas. Embora a 

idade dessa criatura repercutisse centenários, seu corpo esbanjava jovialidade 

por ser muito bem alimentado por elogios. Sua arrogância tamanha fez de sua 

pele um escafandro blindado contra possibilidades de escrituras criativas. 

Missão quase impossível penetrar naquela carne. Mas não estou só! Estou 

 
2 Semi-deus da mitologia grega tido como um homem de força descomunal. Filho do deus Zeus com a 
mortal Alcmena. A deusa Hera esposa de Zeus, enciumada pela traição do marido, declarou desde cedo 
sua perseguição ao filho bastardo do marido. Héracles cresceu, casou-se com Mégara e teve dois filhos. 
Os rompantes de personalidade de Héracles irritou a muitos, principalmente a Hera, que com o uso da 
magia enlouqueceu-o certa vez. O ataque de loucura fez com que ele atacasse e matasse seus dois filhos 
e a esposa. Quando se deu conta do que havia feito caiu em desespero. Foi até o oráculo de Delfos e 
recebeu da Pitonisa o conselho de servir ao rei de Tirinto – Euristeu, e realizar quaisquer trabalhos que 
ele ordenasse. Foram doze tarefas, quase impossíveis de serem realizadas - Os Doze Trabalhos de 
Héracles (Graves, 2014). 
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com Bakhtin, Marisol, Ana Lopes, Angélica Domingas, Angélica Duarte, Denise, 

Fernanda, Liliane, Márcia, Maria Letícia, Miza, Nathália, Patrícia, Reginaldo e 

mais um batalhão de outras vozes heterocientíficas que clamam por vozes 

vivas na pesquisa.  

Militamos nosso lugar de pesquisadores-autores que criam com amor e 

liberdade para fazer emergir o conhecimento como compreensão respondente 

na potência do encontro de pupila com pupila. Embrenhamo-nos no ato ético-

estético cuja matéria é a palavra. Porque compreendemos que “fora da relação 

com o conteúdo, ou seja, com o mundo e os seus momentos, mundo como 

objeto do conhecimento e do ato ético, a forma não pode ser esteticamente 

significante, não pode realizar suas funções fundamentais” (Bakhtin, 2014, 

p.35). A forma como forma do conteúdo e o conteúdo como conteúdo da forma 

precisam estar unidas a fim de trazer a vida nas palavras de uma obra 

discursiva3.  

Mas para isso não há outra saída. 

Não há escapatória. 

A não ser que matemos esse Leão! 

Esse monstro da escrita petulante. 

 

Cheguei a vê-lo ao longe entrando na sua caverna. Salpicado de sangue 

estava da matança daquele dia. Fui me aproximando devagar. Disseram-me 

que a toca tinha duas entradas, então bloqueei uma delas com cuidado. 

Porém, o barulho do rolar de pedras fez se mover o danado. Uau! Ele era bem 

maior do que pensava. Seu urro era ensurdecedor e seu bafo de carnificina era 

causticante. Parti pra dentro. Dei com o tacape com toda força no seu focinho. 

A clava se espatifou e ele conseguiu abocanhar meu dedo. Senti uma dor 

lancinante que só se aplacou com um grito de guerra. Ahrrr!  

Naquele momento o som passou pela minha garganta feito um porrete, 

agarrei sua juba com muita ira e meus braços do tamanho de todos aqueles 

que queriam aquela constrição aniquilada na pesquisa apertaram de maneira 

descomunal seu pescoço. Apertamos, apertamos e apertamos até seu corpo 

 
3 Bakhtin (2014, p.69) 
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desfalecer completamente. Era o seu fim!? Estava exausta. Todavia tinha que 

terminar a missão – arrancar o couro da fera. Mas como fazê-lo? Era 

impenetrável.  

Esfole-o com a sua própria garra!  

         Assim o fiz 

Sua pele vesti 

Empoderada fiquei 

Até brinquei 

Ele vive em mim... 

Agora posso Ensaiar o mundo com força 

 

Dizer “ensaio” é o mesmo que dizer “pesagem exigente”, “exame 

atento”, mas também o “enxame verbal” cujo impulso liberamos (Starobinski, 

2018, p.13). Compreensão original de um problema, o ensaio nos enseja à 

renovação para determinado campo teórico em que a pluralidade possa se 

caracterizar. O poder de ensaiar é o poder de experimentar, de ensaiar-se a si 

mesmo em discursos de curiosística explosão. Na estética da mistura, o 

homem é livre para inquietar-se com questões em abertura de sentidos 

múltiplos, pois só “um homem livre, ou liberto, pode inquirir e ignorar”4.  

O estético ensaísta labora com seus próprios elementos ético-cognitivos 

de maneira autônoma, participa da tensão fundamental entre forma e conteúdo. 

É a forma, é o ensaio que dá a tonalidade emotiva-volitiva. De que adianta 

viver num mundo onde não podemos criar, experimentar, alargar capacidades; 

um mundo, onde não podemos nos reinventar a cada instante? 

Reivindicamos a escritura acadêmica como processo criativo!  

Reivindicamos a escuta do gênero no ato escriturístico! 

Conclamamos o encontro da arte com a ciência na pesquisa! 

 Escrever no gênero Ensaio é escrever dando asas à sabedoria para que 

ela voe e faça seu ninho naquilo que precisa ser dito em interações múltiplo-

diversas. Vejam, estamos nos opondo a fórmula matemática: Forma + 

Conteúdo = Material Organizado, ou Material Organizado = Forma + Conteúdo. 
 

4 Starobinski (2018, p.23) 
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“O ensaio confere à experiência tanta substância quanto a teoria tradicional às 

meras categorias”5. Estamos diante, pois, de um movimento estético, exaustivo 

e sério, cujo rigor é: Tem gente aí! Cujo rigor é mergulhar no objeto de estudo 

sem reduzi-lo a outra coisa que não seja ele mesmo em profundidade 

caleidoscópica. A rebeldia à mesquinhez do método transgride a cultura oficial 

para fugir do homem acabado, concluído, embalsamado na sólida ciência 

quantificadora. 

“O ensaio pensa em fragmentos, uma vez que a própria realidade é 

fragmentada; ele encontra sua unidade ao buscá-la através dessas fraturas, e 

não ao aplainar a realidade fraturada” (Adorno, 2003, p.35). Por isso sua 

intermitência é tão imperiosa na suspensão dos conflitos. É tão vivo, viçoso, 

dinâmico na ausência do querer eternizar o transitório em certezas 

indubitáveis. Os próprios pensamentos escapam a uma lógica discursiva no 

viver ebulitivo-ululante-passante de galho em galho no alvorecer de seu 

nascimento no fluxo mental. O que equivale dizer que a ordem dos conceitos, 

uma ordem sem lacunas, não equivale ao que existe, sendo assim, também o 

ensaio não almeja uma construção fechada, dedutiva ou indutiva6. 

 

                                    Nesta heresia vou fundar 

                                  Um campo onde possa ceifar 

No mar de questões profundas 

Beber o néctar do se lançar 

O sério é ser humano 

O rigor é se liberar 

Beijar a flor do encanto 

No encanto de se encantar 

Deixa pra lá o espanto! 

Vem conosco arar 

A terra já está molhada 

Na dança do bakhtiniar 

 

 
5 Adorno (2003, p.25) 
6 Ibidem.  
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“A lei formal mais profunda do ensaio é a heresia. Apenas a infração à 

ortodoxia do pensamento torna visível, na coisa, aquilo que a finalidade 

objetiva da ortodoxia procurava, secretamente manter invisível”.  Nestas 

palavras de Adorno encontradas na página 45 de seu texto intitulado - O 

Ensaio como Forma (2003) – ele afirma a necessidade de infração à ordem 

vigente, à ortodoxia que invisibiliza a força e a ideologia nas narrativas de 

gente.  Resgatamos na forma a visibilidade da vivência do estado estético-

criativo, na sua penetração com corporalidade sensível, no sim à audácia de 

estilo, apreendendo os vocábulos como arte na sua relação dramática com o 

dizer.  

No Ensaio, o esteta singular ensaia na linguagem científica a 

composição direcionada ao encontro de vozes e distanciando-se de obtusos 

preceitos dogmáticos libera as forças no desapego a esses sapatos de bico 

fino. A forma libera em “expressão da relação axiológica ativa do autor-criador 

e do indivíduo que percebe (co-criador da forma) com o conteúdo; todos os 

momentos da obra, nos quais podemos sentir a nossa presença, a nossa 

atividade relacionada axiologicamente com o conteúdo (...)” (Bakhtin, 2014, 

p.59). 

Lukács vai dizer que “na ciência, são os conteúdos que atuam em nós; 

na arte, as formas; a ciência nos oferece fatos e suas conexões; a arte, almas 

e destinos”7. Conteúdo pode ter um sentido muito abrangente. O que não 

contém o que, que não contém nada? Escolha seu ângulo para não se perder. 

O que dizer de uma tese no campo epistemológico da arte escrita sem 

princípios artísticos? Arte e ciência não são inimigas, dualistas, muito menos 

duelistas. Tudo são fronteiras: na vida, na ciência e na arte; estes são os três 

campos da cultura humana que só adquirem unidade no indivíduo que os 

incorpora à sua própria unidade, já dizia Bakhtin8. Cultura humana, cultivo da 

vida, cultivo para dar a vida, fazer a vida brotar, proliferar engajada em 

interdependências diversas. Qual o objetivo de separar o que já nasceu unido 

para oferecer a dinâmica da vida? Seria a título de estudo, talvez? Tudo bem, 

 
7 Lukács (2018, p.89) 
8 Bakhtin (2011, p.XXXIII) 
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todavia visualizemos a dimensão abrangente que configura as partes como um 

corpo uno, que sem uma das partes empobrece, entristece e morre.  

Imprescindível conversar sobre este jogo estético de enunciação da 

palavra, da palavra ensaística com suas múltiplas gamas de fazer o dado rolar. 

Lukács9 nos convida a perceber a ensaísta como aquela que respira a forma. A 

forma enquanto esse hálito que forja o destino. Ao mesmo tempo, a questão-

destino determina em toda parte o problema que constitui a forma. O ensaio 

invade caminhos de escritura por um acabamento provisório vivificador. Em 

defesa da vida-voz-viva, ele segue sem medo de ser piegas, de ser intruso ou 

impostor, pois o medo neste caso, teria o hábito de estar ao lado daqueles que 

tem algo a esconder. 

 

Colheita Tardia: o sumo apodrecer nas fronteiras heterocientíficas 

 

 
 

10 

 

 

 

 
9 Lukács (2018, p.95) 
10 Figura 3 – Colheita Tardia (https://sommeliere.com.br/) 
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“É necessário perceber a interseção da 

literatura e da ciência. Todo texto 

científico contém elementos da estética, e 

todo escrito estético literário contém 

elementos da ciência. É preciso sentir e 

vivenciar a multiplicidade polifônica de 

culturas, ideologias, visões e concepções 

de mundo, de vida, de sociedade, de 

estado, de política, de religiões...”  

(Eixos Temáticos, VII Rodas, 2018) 

 
Sem dúvida sentimos que é um grande desafio navegar nas fronteiras 

entre a literatura e a ciência. Não deveria assim ser, pois os fenômenos na 

natureza não ocorrerem sem interseções, sem interdependências, sem as 

interpenetrações necessárias ao florescimento constante da vida. Bakhtin em 

sua obra Estética da Criação Verbal (2011), chama de “mecânico ao todo se 

alguns de seus elementos estão apenas no espaço e no tempo por uma relação 

externa e não os penetra a unidade interna de sentido” (p.XXXIII). Mesmo que o 

olho humano insista viciado em ver o mundo em compartimentos, em algum 

momento numinoso irá abrir-se à perceptividade da vida na unidade interna de 

sentido em tamanha profusão alteritária. Nisso quero acreditar.  

Como professora regente na rede pública da cidade do Rio de Janeiro e 

com formação profissional inserida na arte teatral, estou longe de possuir um 

cabedal de conhecimentos no campo da linguística para sinalizar por este ou 

aquele caminho a ser tomado na seara por uma escritura acadêmica de 

qualidade. Contudo, me atrevo a convocar tamanha discussão, na medida em 

que eu mesma estou sendo impelida a pensar seriamente a este respeito no 

meu grupo de pesquisa: Atos-UFF. Nós do grupo, juntamente com tantos outros 

pesquisadores bakhtinianos, possuímos no coração a responsabilidade de não 

apagar as vozes do sujeito expressivo-falante, humano, inteiro, emotivo-volitivo. 

Objetificá-los seria fazer Bakhtin dar voltas na sepultura, pois “a formação do ser 

é uma formação livre, e que nessa liberdade podemos comungar, no entanto 

não a podemos tolher com um ato de conhecimento (material)”11. Isto significa 

que o diálogo é a única possibilidade de êxito para que essa comunhão 

 
11 Bakhtin (2011, p.395) 
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liberadora seja instaurada. Sem um encontro sedimentado em bases dialógicas, 

a penetração mútua entre duas consciências que se encontram, não tem chance 

de se realizar. 

O efeito do viver num mundo em pedaços que não conversam entre si 

afunila deveras a maneira de explicá-lo. Tento compreender como chegamos a 

esse ponto, ao ponto de querer explicar a vida de uma forma tão enrijecida 

capaz de transformar os objetos e sujeitos de uma pesquisa científica em 

tabulações, gráficos e porcentagens apenas... Porém, não é meu objetivo fazer 

simplesmente uma crítica à forma, mas sim um convite para pensarmos sobre 

escolhas, sobre possíveis formas alargadas de dizer o conteúdo enunciativo-

volitivo-emocional de um ser humano. No sentido de, o que quer que seja 

pesquisado não seja mudo de sua própria singularidade expressiva.  

Tantas vezes Bakhtin12 falou que o pesquisador deve envolver-se na ética 

amorosa em relação aos sujeitos-pesquisados, deve oferecer sua simpatia, 

respeito, generosidade e gerar um vínculo afetivo de confiança, uma vez que é 

fundamental que os sujeitos na pesquisa não se sintam tolhidos ao revelarem 

seus mundos ricos em vozes produzidas nas interações sociais. Nesta 

perspectiva, os sujeitos são convidados a serem coautores de um estudo 

científico, portanto não podem ser encarados como seres coisificados, pois o 

objeto das ciências humanas são seres falantes e expressivos assim como o 

pesquisador. 

Gosto de investigar a raiz das coisas. Então, na tentativa de encontrar 

respostas para a escritura enrijecida no campo das ciências humanas, escritura 

esta que apaga as vozes e por conseguinte não entra em consonância com a 

teoria bakhtiniana, encontro um amigo para me ajudar a esclarecer como foi 

construída a inflexibilidade do dizer humano sobre o humano. 

Boaventura na sua crítica à epistemologia do paradigma dominante nos 

mostra o quanto a “racionalidade científica rejeita qualquer forma de 

conhecimento não pautado nos princípios epistemológicos e pelas suas regras 

metodológicas”13, onde a qualidade são os números e o que não for quantificável 

 
12 Bakhtin (2011, p.395) 
13 Santos (2011, p.61) 
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é irrelevante. Ele cita o exemplo de uma pesquisa feita por Durkheim (1973) na 

Europa da virada do século, em que a investigação sobre o suicídio se pautou 

em porcentagens, ou seja, na quantidade de pessoas que se suicidavam e com 

que regularidade o fenômeno acontecia e não no motivo pelo qual as pessoas 

estavam se suicidando. Chocante, não acham?  

O modelo de racionalidade que preside à ciência moderna constituiu-se a partir 
da revolução científica do século XVI e foi desenvolvido nos séculos seguintes 
basicamente no domínio das ciências naturais. Ainda que com alguns 
prenúncios no século XVIII, é só no século XIX que este modelo de 
racionalidade se estende às ciências sociais emergentes14.  

 

Estamos vivendo nas fronteiras de uma transição paradigmática onde 

toda ciência é humana e o cientista não deixa de ser um filósofo, diz. Mas os 

obstáculos ainda são muitos às ciências sociais, pois 

- não dispõem de teorias explicativas que lhes permitam abstrair do real para 
depois buscar nele, de modo metodologicamente controlado, a prova adequada. 
- não podem estabelecer leis universais porque os fenômenos sociais são 
historicamente condicionados e culturalmente determinados 
- não podem produzir previsões fiáveis porque os seres humanos modificam o 
seu comportamento em função do conhecimento que sobre ele se adquire 
- não são objetivas porque o cientista social não pode libertar-se, no ato de 
observação, dos valores que informam a sua prática em geral e, portanto, 
também a sua prática de cientista (Nagel, apud Santos, p.66). 
 

Prova adequada, leis universais, previsões fiáveis, não objetiváveis... Ora, 

o que seria uma prova adequada? Ou adequada para quem? Leis universais 

mudam o tempo todo com novas descobertas. Previsões fiáveis podem ser para 

uns e podem não ser para outros. Questões para serem dimensionadas através 

de um prisma relativo entre as coisas e os fenômenos, senão o rigor que afirma 

a personalidade do cientista acabará por destruir a personalidade da natureza15. 

Estaremos diante de uma farsa? Ou de uma verdade parcial? 

Fundamental o diálogo na fronteira. Não importa qual seja o objeto da 

pesquisa, pode ser humano ou não humano, orgânico ou inorgânico, uma 

interação verbal ou não verbal será travada; mesmo porque uma interação não 

verbal também é sempre discursiva. Toda pesquisa das ciências naturais 

 
14 Santos (2011, p.60) 
15 Santos (2011, p.73) 
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também é humana. Um cristal não pode escrever uma tese, ele precisa de um 

humano para significá-lo como tal, senão cristais não existiriam. “Não há uma 

natureza humana porque toda natureza é humana” (ibid, p.89). A natureza existe 

porque nós a significamos dessa ou daquela forma, sem o humano não existe 

natureza e sem natureza não existe o humano. Assim sendo, concordo 

plenamente que “todo conhecimento científico-natural é científico-social”16, já 

que que nós seres humanos vivemos em grupos sociais e são esses grupos que 

compõem a sociedade como um todo. 

Não estamos nos afastando do foco. Aqui Boaventura nos indica mais 

profundamente o momento do abraço entre a literatura e a ciência, pois ele 

afirma que na evolução teórica das ciências naturais, a mão quente e acolhedora 

das ciências sociais se apresenta em conceitos e metáforas.   

BOAVENTURA: À medida que as ciências naturais se aproximam das ciências 
sociais, estas aproximam-se das humanidades. A revalorização dos estudos 
humanísticos acompanha a revalorização da racionalidade estético-expressiva 
das artes e da literatura que, juntamente com o princípio da comunidade, é uma 
representação inacabada da modernidade. A dimensão estética da ciência foi 
reconhecida por cientistas e filósofos da ciência, de Poincaré a Kuhn, de Polanyi 
a Popper. Mas, na transição paradigmática, essa dimensão é ainda mais forte: a 
criação do conhecimento no paradigma emergente reclama para si uma 
proximidade com a criação literária ou artística. Daí que o discurso científico se 
aproxime cada vez mais do discurso artístico e literário (Santos, 2011, p.92). 

 

Bakhtin e Boaventura se encontraram para tomar esse chá de ervas 

heterocientíficas. Dialogam nas possibilidades e fidelidades fronteiriças entre o 

discurso científico-acadêmico e o discurso artístico-literário. É elucubração 

demais para minha mente noturna... já cansada. Preciso tomar um vinho. E 

como estamos conversando com dois gigantes não posso tomar um vinho 

qualquer: a ocasião pede um Late Harvest: o sumo amadurecer nas fronteiras da 

heterocientificidade. 

Conheci a linhagem deste vinho maravilhoso – Colheita Tardia (ou como 

queiram) Late Harvest - através de minha companheira de estudos bakhtinianos 

no Grupo Atos, Márcia Concencio. Ao degustá-lo, senti que estava diante de um 

raro sabor adocicado. Muito gostoso! Quando Márcia me contou a história de 

 
16 Santos (2011, p.92) 
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como este vinho havia sido descoberto, fizemos uma associação imediata ao 

tema do VII Rodas em 2018: Fronteiras. Um tema muito provocador, de fato. Em 

tudo vejo fronteiras, diria17.  

Vivemos cercados por limites de toda espécie, demarcados pela mente na 

percepção de um mundo extremamente dual. Boaventura nos ensina que na 

emergência do novo paradigma científico temos que aprender a ver o mundo de 

forma mais solidária. Mas a ideia (abro a garrafa) não é adentrar neste vasto 

meandro de possibilidades infindáveis e sim explorar essa coragem de extrair o 

sumo nobre de uvas quase secas - na fronteira entre o fresco e o podre - para 

amadurecer em camadas cada vez mais densas motivos pelos quais se faz 

necessário a remoção dos obstáculos à uma escritura acadêmica em muitas 

vozes. E se me permitem dizer, enunciar com muitas vozes também nas 

ciências tidas como naturais, afinal, em toda pesquisa existe um humano que 

está dialogando com alguém ou alguma coisa.  

Estamos no oeste da Alemanha, mais precisamente na Renânia (tomando 

goles). Conta-se que, as uvas que eram vinificadas só poderiam ser colhidas 

após a autorização de um príncipe-bispo. Certa vez, o mensageiro encarregado 

de levar a autorização até às colinas demorou demais para retornar. Talvez 

tivesse sido assaltado, ou seu cavalo tivesse adoecido, não se sabe ao certo. O 

fato é que quando ele finalmente retornou, as uvas já estavam quase murchas. 

Os monges, apavorados pela perda da colheita, resolveram vinificá-las mesmo 

assim. O resultado foi um vinho singular-acolhedor. Surgia assim a linhagem 

Late Harvest18: um vinho licoroso, conquistado pela ousadia e coragem daqueles 

que não se deixaram abater pela insegurança do erro ou pela angústia do 

impossível. Colheita Tardia é um vinho, sem dúvida, para os que não se 

intimidam pelo medo de adentrar nas fronteiras do desconhecido. 

 

 

 

 
17 Alusão à Bakhtin (2011) quando diz: Quanto a mim, em tudo eu ouço vozes e relações dialógicas entre 
elas. (Estética da Criação Verbal, p.409) 
18 https://revistaadega.uol.com.br/artigo/o-berco-da-colheita-tardia_7683.html (acesso:agosto/2018) 

https://revistaadega.uol.com.br/artigo/o-berco-da-colheita-tardia_7683.html
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Rio de Janeiro, 06 de agosto de 2018. 

Caro Bakhtin, 

Sabemos que não foi possível o nosso encontro no pequeno 

tempo de nossas vidas, pois nesta estrada sincrônica nossos 

corpos-consciências se desencontraram. Contudo, pela afinidade 

na teia amorosa e sincera de seus escritos, pudemos nos 

encontrar diacronicamente através dos estudos da professora 

Marisol Barenco e do Grupo Atos. O grande tempo é que nos 

possibilita encontrar e atualizar atos responsáveis na lida por 

uma cultura científico-artística que não objetifique os seres.  

Observar-se em contato com o outro, em contato com o 

mundo - que nos afeta, nos tange, constrange, nos toca, 

confronta, expande - precisa ser aprendido. Aprender a perceber 

como interagimos com o que nos cerca: sons, imagens, pessoas, 

objetos, cores... É exercício de nobre beleza. O desenvolvimento 

de uma consciência que não apenas constata, mas que constrói 

seus movimentos sígnicos em interação com o mundo deveria ser 

importante enfoque de aprendizado em processos educativos. 

Aprender não apenas com a mente concentrada na apreensão de 

conceitos, desenvolvimento de soluções e resultados, mas 

também nos processos de compreensão dos fenômenos intrínsecos 

às experiências humanas.  

Quando me deparo com o seu capítulo - Metodologia das 

Ciências Humanas – escrito nos idos dos anos 30 com o título 

“Os fundamentos filosóficos das ciências humanas” meu coração 

se alegra. Uma alegria que brota espontaneamente no 

reconhecimento de tamanha sensibilidade, inteligência e 

perspicácia, ao tecer o caminho a ser percorrido para uma 

metodologia polifônica; que encare a pesquisa na matriz do 
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dialogismo, na arquitetônica do eu-outro em plenivalência, onde 

a verdade pravda se alinha na certeza de que “uma ideia em uma 

consciência isolada se degenera e morre”19.  

Não preciso dizer o quanto gostaria de ter te conhecido 

pessoalmente, o quanto Boaventura e meus colegas - 

bakhtinianos de carteirinha - gostariam de ter te conhecido 

também; de termos frequentado o Círculo... tomar vinho juntos, 

de sermos amigos.  

Sim, fazemos círculos aqui também...  

Pesquisamos, escarafunchamos teus escritos, teus ditos e 

não ditos. Procuramos sorver nas entrelinhas, nas subliminares 

linhas, teu saber na literatura, na ciência, na poética da vida. 

De gole em gole venho aprendendo contigo que o cientista-

pesquisador nas ciências humano-sociais não tem como perceber o 

mundo a não ser do seu lugar único, na sua singularidade fruto 

da cultura da qual faz parte. Ao mesmo tempo, ela ou ele deve 

respeitar o lugar também único dos sujeitos-pesquisados. “Cada 

sujeito único, não coincidente e insubstituível em relação ao 

outro, que pensa, sente e age a partir da sua singularidade do 

existir, não cabe em abstrações” – é o que diz Marisol20. 

Por isso me busco, me rasgo, me envolvo para produzir 

uma escritura que verdadeiramente possa ser digna do outro e 

não do eu. Ao escutar você dizer que “o critério não é a 

exatidão do conhecimento mas a profunda penetração”21, que o 

conhecimento deve surgir da compreensão da expressão e não da 

tabulação, venho entendendo como as coisas devem ser. Esse 

prisma filosófico reflete e refrata o tempo todo a arquitetônica 

 
19 Bakhtin (2015, p.98) 
20 Mello (2017, p.184) 
21 Bakhtin (2011, p.394) 
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do eu-para-o-outro, do outro-pra-mim, nunca o monologismo da 

arquitetônica do eu-pra-mim-mesma apenas.  

Assim deveria ser na vida e na pesquisa. 

Minha garrafa de vinho está quase no final. É uma onda 

boa, gostosa, que está acontecendo pela docência. Não se 

preocupe, meu amigo, não ficarei adicta até o término da tese 

(Risos). Só bebo com amigos e em ocasiões especiais. Você é 

muito especial para mim. Também não estamos falando de um 

vinho qualquer, estamos degustando um Late Harvest. Esta é 

uma ocasião muito especial, afinal é a primeira vez que 

conversamos sem tantas formalidades. Você está me lapidando 

assim, o que te agradeço muito - do fundo do meu coração. Do 

contrário, talvez tivesse escrito apenas algumas duras linhas, em 

que minha voz e as vozes coautoras estariam abafadas... quase 

mortas... A sua voz também estaria.  

Entretanto... Já não dá mais pra ficar sem investir no 

amadurecer das fronteiras heterocientíficas. É um caminho sem 

volta!  

 

 

Para ti  

Minha imensa gratidão! 

Doce abraço, 

Ana Elisa 
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Os Bois de Gerião  

(2º Trabalho) 

 

Héracles foi incumbido de pegar os bois de Gerião na ilha 

de Eritréia e transportá-los até Micenas, numa longa e 

perigosa viagem. Diziam que Gerião era um homem muito 

forte. Ele tinha três cabeças, seis mãos, e três corpos 

unidos pela cintura. O gado de Gerião era gordo, 

saudável, de excelente qualidade, e por isso muito 

cobiçado. Para a proteção do seu gado, Gerião contava 

com seu cão de guarda – Ortro – um cão de duas 

cabeças, e com o vaqueiro Euritião. Héracles ao chegar 

ao local onde o rebanho pastava foi logo atacado por 

Ortro, derrubando-o já sem vida com sua clava. Euritião 

corre para ajudar Ortro, mas tem o mesmo final. Héracles 

começa a conduzir o gado, quando Gerião aparece, e o 

desafia bufando de raiva. Eles lutam intensamente. 

Parecia que Héracles seria derrotado, mas uma seta 

certeira no flanco de Gerião trespassa os seus três 

corpos, e ele cai por terra (Graves, 2004, p.170).  

 

 
Ser uma autora-pesquisadora na viagem metodológica 

Ser uma autora-pesquisadora pressupõe um olhar exotópico constante sobre si 

mesma e uma abertura generosa para com o outro em unidade respondente. Um 

jogo que inclui momentos de compenetração, ida ao valor axiológico do outro, 

contemplação, e exotopia na responsabilidade do ato que se manifesta pulsante 

no acontecimento da vida. Ser autora-pesquisadora é dizer sim às possibilidades 

de sensibilização humanas, que caracterizam relações dialógicas entre os sujeitos 

encarnados na cultura de modo singular. É estar atenta para implodir 

pensamentos e ações opressoras em um universo que já nasceu livre. É ter a 

coragem de apertar o gatilho para derrubar o sério que embrutece, o hegemônico 

que constrange, e o álibi que permite o corromper-se.  

Assumo minha postura como uma autora no campo do conhecimento, das 

ciências humanas, que trabalha com as possibilidades de discussão na ética e na 

estética, encarando o desafio de escutar o outro e de não engolir sua palavra. 
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Uma pesquisadora que se predispõe a conviver na alteridade que provoca, 

tensiona, desloca, que empurra para outro lugar. Destruir para alargar é boa ideia. 

Abrir mão em concessão é outra. Seguir transgredindo para encharcar-se no 

enriquecimento com os outros recusando a pobreza de ser um, é a plenitude no 

jogo da vida.   

Esta tese tem o compromisso de discutir questões do teatro na escola, em caráter 

de rompimento com seu sentido puramente representativo e espetaculoso. Busco 

criticamente uma proposta de saída para a linguagem teatral, vista 

predominantemente de forma mecanizada, não expressiva, puramente 

representacional e vinculada sobremaneira a eventos e apresentações. Anseio 

propor um debate que possa contribuir para o fazer teatral em um espaço-tempo 

outro de enunciação, de vivência selada nas relações intercorpóreas, na inclusão 

de textos clássicos e nas experiências que possam provocar ângulos outros para 

lidarmos com esse mundo em constantes mudanças. Intenciono que a palavra 

outra do teatro possa trazer mais pluralidade às palavras das crianças. É papel da 

escola alargar isso. 

Outro debate fundamental que se apresenta para este estudo é a questão do 

mito, e sua oportunidade de atualização no grande tempo através do teatro. Na 

provocação desse ato triboluminescente, mito-teatro, dialogar sobre questões da 

filosofia da vida. É a filosofia da vida que o mito encarna. Ele é a própria carne 

discursiva de uma problemática. Qual é a problemática filosófica que o mito de 

Héracles encarna e que ainda ecoa entre nós? Um semi-deus que num acesso de 

fúria mata sua própria família, seus entes queridos e que, por conta disso, deve 

realizar doze tarefas tidas como impossíveis de serem realizadas: Os Doze 

Trabalhos de Héracles. Quais seriam as chaves para essa discussão? A 

teatralização desse herói é a possibilidade de encontro no grande tempo com 

Héracles, para discutirmos filosoficamente o âmbito de sua compreensão.  

O Héracles chegou para mim como Hércules. Já conhecia o mito, mas foi o filme 

da Disney (1997) que chamou minha atenção, principalmente na cena final em 

que ele desce ao reino dos mortos para salvar uma vida, arriscando a própria. 

Chorei muito nesta parte. Choro sempre nos filmes em que alguém é capaz de 

fazer isso, dar a própria vida pelo outro. No ano de 2017 surgiu a possibilidade de 

fazer uma montagem teatral na Escola Agroecológica Sitio Esperança. 
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No exame de qualificação, o professor integrante da banca Hélio Pajeú, sugeriu 

que a tese poderia ter como plano de escritura e discussão - Os Doze Trabalhos 

de Hércules - que depois assumi como Héracles. Desafio este que foi aceito e 

que aqui está sendo enunciado. Não foi fácil construir esta arquitetônica 

escriturística de maneira a que todos os elementos de discussão pertinentes 

estivessem presentes. Porém... a vida sem desafios tende a ser monológica.  

O desafio nos mobiliza, nos motiva, nos impulsiona vez após vez a creditar 

nossas buscas por encontros amorosos, as pérolas que irão germinar em 

oportunidades de mésalliances na concretude da vida. Ao estudar o teatro, 

percebi que não sabia teorizar a prática, embora já tivesse produzido muitas 

performances, esquetes e encenações teatrais na escola, professora de teatro 

que sou há 25 anos. A teoria está sempre presente, mas... sem um olhar atento, 

coletivo e alteritário – com estudos, diálogos, leituras – a teoria não se mostra, 

nem se fundamenta. 

 O suporte para a compreensão de tamanha transgrediência só foi possível em 

várias conversas teórico-críticas com Marisol Barenco, minha orientadora, e com 

o Grupo de Pesquisa - Atos UFF. Difícil dizer o quanto está sendo profícua a 

trajetória de encontros com o Grupo Atos. São encontros que nos cunham todos 

os dias a pensar nossa prática de maneira crítico-amorosa-subversiva, não 

apenas como profissionais da educação que somos, mas como pessoas, sujeitos 

inseridos numa cultura cada vez mais caótica, no que diz respeito aos valores que 

devemos cultivar para adentrar e interagir afetuosamente no complexo campo do 

existir humano.  

Ser uma professora-pesquisadora está muito além do que tagarelar palavras 

abstratas. É um vínculo de amor fincado na potência do existir e de construir, para 

si e para os outros, caminhos onde a riqueza singular jorre sem tantos interditos. 

Com certeza isto está longe de ser uma tarefa fácil. 

E como lidar com esse gigante polissêmico que é o teatro, dentro da escola? Qual 

deveria ser a motivação sincera para com o teatro na escola? Durante todos 

esses anos trabalhando com o teatro na escola pública, vivi e ainda vivo o teatro 

no lugar do entretenimento, da diversão, do acalmar os estudantes, da matéria 

sem palavra de valor, o lugar da pecinha para os responsáveis acharem que a 
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escola faz um bom trabalho com seus filhos. O teatro não é visto como um campo 

de conhecimento, como uma filosofia de vida, como um campo de riquezas na 

cultura. Sem dizer que, ao mesmo tempo em que a escola subestima o teatro, 

restringindo-o a seu caráter espetaculoso, ela também poda o teatro enquanto 

palavra política, enquanto arte que precisa de espaço amoroso e público para se 

consolidar. São muitos os desafios para conseguir que o teatro realmente floresça 

nas escolas, de forma ampla, rica, coletiva e como palavra de compreensão 

respondente do grupo social ao qual está fazendo parte.  

Este estudo em doze ensaios dialógicos objetiva discutir criticamente o teatro e 

alargar suas perspectivas dentro da escola como campo de conhecimento 

filosófico-científico e como prática libertária no enfrentamento de processos 

hegemônicos. 

Cada ensaio, em sua maioria, conta com uma seção teórica, uma seção 

relacionada à prática teatral, e uma seção literária do mito conectado à discussão 

que está sendo realizada no ensaio. Essas seções não estão necessariamente 

separadas, elas dialogam entre si. São gêneros do discurso dialogando entre si e 

promovento concomitantemente o alargamento do gênero – tese. O gênero 

epistolar, o gênero diário, o gênero teatro, o gênero dissertativo argumentativo, o 

gênero conto-manifesto, eles se entrelaçam nessa grande trama de discussão. O 

gênero, essa forma multissemiótica que se estabelece na linguagem pelas 

interações humanas, depende do contexto para fixar determinado domínio 

discursivo – estabelecido pelo estilo, forma composicional e conteúdo temático22. 

Essas três dimensões que determinam o gênero estão nesta tese, em função da 

conjugação equipolente das vozes. Busco continuamente nesta escritura, formas 

de dizer que não apaguem a dinâmica dialógica dos enunciados. 

Nos dois trabalhos de campo, Escola Agroecológica Sítio Esperança e Escola 

Municipal Sidharta, não houve um trabalho de coleta de dados. O trabalho foi de 

diálogo com essas duas instituições a partir do trabalho de teatro que já realizo. 

Não estive nestes espaços como uma pesquisadora para observar, participei 

como professora e pesquisadora ao mesmo tempo. Esta foi minha dinâmica 

metodológica heterocientífica. Estou na cena que analiso, portanto não estou 

 
22 Bakhtin (2011, p.262) 
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analisando, estou compreendendo responsivamente o trabalho, dialogando com 

esses sujeitos.  

O ensaio O Leão de Neméia (1º Trabalho) faz uma discussão sobre a rigidez 

escriturística do gênero tese, principalmente nas ciências humanas. Um encontro 

entre Mikhail Bakhtin e Boaventura de Souza Santos nos ajuda a pensar sobre 

isso. Razões para que o texto seja tomado com tanta inflexibilidade são 

levantadas e possibilidades de ampliação são apontadas para que se mantenham 

vivas as relações dialógicas, tanto no campo de pesquisa quanto na escritura 

científica. Os motivos pelos quais a escritura acadêmica ainda se encontre 

atrelada ao texto dissertativo argumentativo inviabiliza em muitos casos seu 

próprio alargamento. Assim como Héracles teve que vencer o devastador Leão de 

Neméia, nós temos que vencer esse Leão que aqui afigura essa estrutura austera 

que mata a vida na ciência da vida. E qual ciência não é da vida? Entendemos 

que ciência se faz com solidariedade, e que uma ciência não se estuda sozinha 

sem diálogo com outras23. Arriscaria dizer que uma ciência contém todas dentro 

dela. O que no mundo vive completamente isolado? Então, antes que este Leão 

venha matar nossa vida polifônica, devemos acabar com ele. Este ensaio defende 

o ensaio filosófico como gênero importante para as ciências humanas. 

Provocamos o gênero tese dentro das bases bakhtinianas para responder: – 

Como abrir caminhos outros em favor do dialogismo na pesquisa acadêmica? 

O ensaio Os Bois de Gerião (2º Trabalho) enuncia a problemática da pesquisa, a 

intencionalidade da tese e as questões de estudo. Fala sobre as ações e escolhas 

tomadas nas duas bases de dados: A Escola Agroecológica Sítio Esperança e a 

Escola Municipal Sidharta. É o ensaio do percurso metodológico. Enuncia tanto as 

decisões no campo da pesquisa, quanto as decisões para a escritura da tese. Na 

história do mito, Héracles deveria levar os bois de Gerião para Micenas como 

cumprimento de mais um dos seus trabalhos. Neste ensaio, o gigante Gerião 

personifica o egoísmo monologizador. De que maneira podemos não cair na 

arapuca monologizadora? Quais decisões e ações tomar para não incorrermos no 

apagamento das vozes na pesquisa? Como trabalhar com o material riquíssimo 

que nos possibilita o estudo do mito e do teatro entrelaçados?  

 
23 Duarte (2020, p.330) 
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O ensaio A Corça Cirinéica (3º Trabalho) apresenta o campo de pesquisa Sítio 

Esperança dentro da perspectiva do estudo do cronotopo em Bakhtin. O texto foi 

articulado com a carpintaria do discurso direto, indireto e indireto livre, para 

garantir a polifonia e a equipolência de vozes. Nada mais justo do que as próprias 

crianças mostrarem para nós sua escola. As crianças do Sítio nos ofereceram o 

espaço-tempo na sua compreensão, dando-nos a chance de conhecer o valor 

humano forjado nas vivências do Sítio. E não é assim, olhar o mundo com olhos 

de Bakhtin? Estar no acontecimento vivo da vida sem abstrair interpretações 

infundadas fora do chão social?! Héracles tinha que levar a Corça Cirinéica para o 

rei Euristeu. Perseguiu a Corça por um ano, e só conseguiu capturá-la 

machucando-a, pela força bruta. A leitura cronotópica faz com que sejamos 

pesquisadores participantes e que apresentemos o campo de maneira viva, sem 

machucá-lo com palavras tabuladas. A Corça é leveza. É a leveza da qual nos 

fala Calvino. Você já viu uma corça saltando? Avançando charmosa?! Temos que 

aprender com ela. Portanto, qual seria o caminho para enunciarmos o campo da 

pesquisa sem machucá-lo? Como preservar o valor humano inscrito na vida do 

espaço-tempo?  

No Cinturão de Hipólita (4º Trabalho) o grande desafio! Dialogar com o mito. Um 

processo de desconstrução do mito – Hércules da Disney, para a criação-

enunciativa do Héracles do Sítio. É um ensaio que traz as palavras das crianças 

sobre o que elas pensam sobre o mito, seus significados e sentidos. Uma 

aventura na linguagem para discutir as origens do mito e suas ressignificações 

enunciativas, tendo como fundamento a teoria de Volóchinov. O mito enquanto 

esta palavra que nos chega de tão longe pelo grande tempo e que nos 

proporciona um diálogo com os mistérios da vida de maneira tão ampla e tão 

aberta. Héracles para satisfazer o desejo da filha de Euristeu deve pegar o 

Cinturão da rainha das Amazonas. Este trabalho para ser realizado promove uma 

guerra sangrenta. Discute-se aqui também as questões do mito enquanto 

discurso de interdição do poder feminino. Quando trabalhamos com o mito na 

escola, levamos em consideração o seu caráter aberto e dinâmico na linguagem? 

Confrontamos o discurso do mito como objeto do poder dominante capitalista? E 

no teatro? Promovemos encontros para discutir e encenar trabalhos de 

contrapalavra aos eixos machistas subjugadores?  
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As questões do humanismo são discutidas no ensaio As Éguas de Diomedes. O 

caráter humanizador do mito e do teatro é posto dentro de uma problemática que 

abarca não apenas uma concepção para o humanismo. As crianças da Escola 

Agroecológica enunciam o seu Héracles valorado. Discute-se que a figura do 

herói cujo humanismo não é abstrato, que possui um posicionamento axiológico 

advindo da realidade do qual faz parte, e que traz consigo um plano-discursivo-

valorado instaurado na figura do homem. Não podemos ser ingênuos ao falarmos 

do humanismo. Cufinu e Elizinha são personagens de uma fábula que apresenta 

as dificuldades de compreensão do humanismo em seus variados contextos. É na 

fábula que surgem as famintas Éguas de Diomedes. Héracles deveria domá-las e 

levá-las para o rei Euristeu. No ensaio, essas éguas afiguram o humanismo 

selvagem – o homem capaz de destruir a própria espécie pela fome de poder e de 

conquista da natureza. Trazemos um caminho para a potência humanizadora do 

teatro a partir de Bakhtin, Levinas e Ponzio – um humanismo como prática da 

alteridade. Quais concepções são importantes para compreendermos o 

humanismo? Como dialogar com o humanismo trazido no plano discursivo do 

mito-herói? Como podemos desenvolver na escola um teatro potencialmente 

humanizador? Quais seriam os pressupostos teóricos para isso?  

Os Estábulos de Augias (5º Trabalho) é um ensaio que problematiza a questão do 

texto teatral na escola. Ao mesmo tempo que encontramos neste ensaio a 

narrativa da construção do texto teatral para o espetáculo Héracles – o mito, na 

Escola Agroecológica Sítio Esperança, também vamos encontrar críticas às 

adaptações que o texto teatral pode encontrar. A história mitológica para este 

trabalho de Héracles conta que ele deveria retirar uma grande quantidade de 

estrume acumulado por anos nos currais de Áugias. Esse estrume relaciona-se, 

neste ensaio, aos hábitos repetidos por muitos anos de professoras e professores 

de teatro que não acreditam que as crianças e os jovens das classes populares 

são capazes de escreverem seus próprios textos e de dialogarem com textos 

clássicos. Por isso, elas e eles acabam por fazer uma adaptação individual-

monológica, sem levarem em consideração as enunciações dos estudantes. Qual 

é o lugar das professoras e dos professores de teatro no conjunto do ato 

responsável do teatro na escola? Como os pressupostos bakhtinianos sobre a 
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palavra reportada nos ajudam a compor um texto teatral que seja coletivo e de 

compreensão respondente?  

Outra discussão que se pauta imprescindível nesta tese é a relação entre o teatro 

e a escola. No ensaio O Touro de Creta (6º Trabalho) este debate é abordado 

com a personificação alegórica dos dois: Teatro e Escola. A falta de entendimento 

entre ambos leva a um acesso de fúria de Teatro que se transforma no Touro de 

Creta, um animal de beleza ímpar que enlouquece por uma maldição. O mito 

conta que Héracles foi encarregado de capturar o Touro sem matá-lo. Neste 

ensaio, os obstáculos para que o teatro seja realizado na escola são expostos de 

maneira explícita. A conversa entre Teatro e Escola sobre os princípios da 

alteridade traz luz para a relação entre os dois, e aponta para a importância da 

união amorosa entre eles para as dinâmicas de empoderamento dos estudantes. 

Quais seriam as condições para o teatro como acontecimento na escola? Como o 

teatro e a escola podem ser parceiros na transformação da realidade dos 

estudantes? 

Em As Aves de Estínfale (7º Trabalho), chamamos Antonin Artaud para 

conversarmos sobre o Teatro da Crueldade e sua relação com o teatro de 

afiguração. Esse ensaio na primazia do gênero epistolar discute os caminhos do 

teatro de representação-funcional em contraposição ao teatro de afiguração-

infuncional. O conceito de afiguração está baseado nos estudos de Luciano 

Ponzio e Susan Petrilli. É apresentada nesse ensaio uma narrativa de trabalho 

com o teatro na Escola Municipal Sidharta, onde as performances sobre a origem 

do teatro são trazidas para esta discussão. As Aves de Estínfale foi o trabalho em 

que Héracles tinha que dizimar aves de rapina gigantescas que, em grande 

número, impediam a passagem da luz, transformando toda a região de um lindo 

lago num pântano sombrio e mórbido. Para nós, o efeito dessas aves produz o 

embotamento do caráter icônico-afigurativo em processos artísticos. Como o 

teatro, como processo afigurativo na escola, pode possibilitar que os estudantes 

possam ver e enunciar o mundo de diversas formas?  

A Hidra de Lerna (9º Trabalho) é o ensaio que versa sobre o mundo do consumo 

no qual estamos inseridos. Héracles tinha que matar a terrífica-monstruosa. Ele 

consegue fazê-lo com muita luta e força física. Ao cortar uma de suas cabeças, 

outras duas apareciam. No ensaio, a Hidra afigura o capitalismo com seus 
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desejos ensandecidos por consumo. Como fica o teatro no meio dessa 

maracutaia consumista? Vamos consumir o teatro também? Ou o teatro deve ser 

uma arma contra essa Hidra mercadológica? O teatro épico de Bertolt Brecht é 

trazido como contrapalavra ao teatro dramático-mimético-burguês-europeu, um 

teatro que coaduna com o entorpecimento das raízes de desigualdades sociais. 

Não apenas Brecht, mas também Carmelo Bene é trazido como contrapalavra. E 

Bakhtin adentra na discussão por um teatro que seja de compreensão 

respondente intercorpóreo, empenhado na não indiferença ao outro. O teatro na 

escola deve servir à sociedade do espetáculo, ou o espetáculo deverá 

desmascarar sua própria ilusão? De que maneira consolidamos na escola a ética-

estética de um teatro bakhtiniano, amoroso, e de compreensão respondente? 

Em seguida nos encontramos com A Doma do Cão Cérbero (10º Trabalho). Um 

ensaio elaborado no gênero menipéia, a fim de movimentar o tingimento do teatro 

no espaço-tempo de maneira condensada e não linear. Valendo-se da atividade 

da compenetração bakhtiniana, Teatro (personagem alegórico) mostra seu 

horizonte vasto para Ana Elisa, que se encontra inclusive com Carmelo Bene e 

Augusto Boal. Neste Trabalho, Héracles precisa descer ao reino de Hades e 

capturar o Cão Cérbero – um terrível cão gigante de três cabeças, guardião do 

reino dos mortos. Para nós aqui, vencer o Cão Cérbero é perder o medo de lidar 

com a complexidade do teatro, e assumir que ele é movimento cambiante no jogo 

de um mundo inacabado. O que é o teatro? Quais caminhos devemos percorrer 

se quisermos compreender este gigante de magnificência alteritária? 

O Javali de Erimanto (11º Trabalho) é um conto-manifesto contra as forças 

abstratas colonizadoras do mundo euronorteamericano. Héracles recebeu a 

incumbência de capturar o descomunal Javali e de levá-lo para Micenas. Neste 

ensaio, o Javali afigura o poder dos discursos perversos homogeneizantes. 

Discute-se o deslocamento da função socializadora da escola para uma 

institucionalização a serviço do controle dos poderes econômicos, sendo a escola 

pública o principal alvo-agente das ideologias produtivistas do capital. Uma liga de 

resistência, contando com a presença de Mikhail Bakhtin e Paulo Freire, se 

encontra na Montanha de Erimanto para dar cabo da horrenda criatura. Estão 

presentes neste ensaio ainda as preciosas concepções dos jovens estudantes da 

Escola Municipal Sidharta sobre a origem do teatro e suas significações ao longo 
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do tempo. O que implica uma educação amorosa-subversiva? E então? Matamos 

ou não matamos esse Javali? 

Em Os Pomos de Ouro das Hespérides (12º Trabalho), Héracles recebe a missão 

de apanhar pomos de ouro no jardim das deusas primaveris. Neste ensaio, 

Anciana e Ana Elisa retomam os ensaios anteriores, enunciando as 

considerações finais e as teses. 

Algumas decisões foram de suma importância para que este trabalho fosse 

realizado dentro das bases heterocientíficas, por isso a preocupação maior com 

as citações foi a de que ficasse claro para o leitor que era outra voz, corporificada 

nas diferentes fontes usadas no momento. Desse modo as regras ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) foram desobedecidas 

propositadamente, mas sem que isso incorresse no erro de deixar o leitor sem as 

devidas referências, que estão nos rodapés e na bibliografia final. As mudanças 

de fonte serviram ao propósito de dar mais clareza às seções e às falas dos 

enunciadores – quando o texto é teatral, por exemplo. A ilustração para cada 

Trabalho de Héracles foi criada em consonância com a concepção teórica de 

cada ensaio. Tudo isso se firmou no sentido de dar mais compreensão-beleza ao 

texto, e mais liberdade ao estilo artístico-escriturístico-responsivo-acadêmico. 

Herakles, Hércules ou Héracles? Herakles é o nome do mito em grego, e vai 

aparecer nas partes de início do estudo deste trabalho na Escola Agroecológica. 

Nós tivemos contato primeiramente com o Hércules, nome do mito na mitologia 

romana. O nome Hércules se mantém até o espetáculo ser batizado com o nome 

grego, Herakles – o mito. No decorrer dos estudos e da escritura, foi adotado 

como referencial teórico, Robert Graves (2004), que se refere ao mito em questão 

como: Os Doze Trabalhos de Héracles. A partir deste ponto então, o nome 

adotado passou a ser Héracles. 

Escola Municipal Sidharta foi o nome criado para enunciar o trabalho na escola 

pública da cidade do Rio de Janeiro. Por não possuir autorização, essa decisão 

foi necessária. Pelo mesmo motivo, as fotos desse processo teatral receberam 

tratamento de edição para manter o anonimato das estudantes e dos estudantes. 

Os nomes desses sujeitos também foram nomes criados, contudo o valor humano 
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de cada uma e de cada um foi mantido em meu discurso, em atitude de lealdade 

com essas vozes, tais quais foram enunciadas na vida.  

Anciana é uma personagem que aparece em dois ensaios: O Cinturão de Hipólita 

e Os Pomos de Ouro das Hespérides. Foi criada para trazer a força da palavra 

feminina, palavra velha, dos saberes ancestrais viajantes na linguagem; palavra 

de força maternal, de proteção na sabedoria que traz luz às confusões da mente. 

“Às vezes colocamos algumas máscaras para escrever. Não porque não 

possamos dizer nossa palavra. Mas porque, no processo de autoria, as palavras 

são inesgotáveis de sentidos e significados; precisamos de um outro para alargar 

a possibilidade do dizer”24.  

Abaixo o monologismo! 

 “O objeto das ciências humanas é o ser expressivo e falante”25 

Era o que líamos na faixa de abertura da manifestação dos profissionais das 

ciências humanas. Estavam todos reunidos em um protesto contra o princípio 

monologizador – este que detém uma verdade única, que não participa do 

universo da alteridade, que julga a subjetividade-individualista como única esfera 

possível de relação com a realidade: que mata o princípio dialógico. 

A Avenida Central havia sido tomada pelos manifestantes. Os engarrafamentos 

eram inúmeros por toda a cidade. Helicópteros sobrevoavam o local notificando a 

população do que estava acontecendo. A cidade havia parado!   

Abaixo o monologismo! Fora com esse devorador das vozes próprias-alheias! 

Em meio à multidão um grupo de professoras bradava por escolas dialógicas: 

Queremos “uma escola de comunhão com os conhecimentos construídos na 

cultura”26. “Uma escola onde as crianças não terão que obedecer ao adulto que 

grita, dá ordens, manda calar a boca”27. Ééééé! Queremos uma escola responsiva 

“onde os alunos não sejam apenas números e onde os funcionários não sejam 

apenas matrícula com metas a cumprir”28.  

 
24 Moura (2018, p.175) 
25 Bakhtin (2011, p.395) 
26 Nascimento (2020, p.65) 
27 Carvalho (2020, p.77) 
28 Neves (2016, p.35) 
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Abaixo o monologismo!!! 
Abaixo esse corrupto da alteridade!!! 

Monologismo fora! 
Companheiras e companheiros! Queremos uma escola “onde as pessoas tenham 

a compreensão de que elas alteram as pessoas e que, ao alterá-las, a escola se 

altera também”29. O curriculista da nossa escola é o poeta30!!! (gritavam) 

Queremos uma escola sem a imposição de uma única ideologia dominante e 

oficial31.  

Monologismo fora!  Fora da nossa escola! 

Monologismo fora!  Fora da nossa escola! 

 

Elas e eles repetiam. 

O batalhão de choque foi acionado. Logo em seguida, chega Gerião 

acompanhado por Ortro e Euritião, e seus bois avermelhados ameaçando os 

manifestantes. O clima ficou pesado. Gritarias, ameaças e xingamentos podiam 

ser ouvidos por toda parte. Mas a multidão não arredava pé, cansada que estava 

de ter que cumprir ordens impostas por uma única voz, em total falta de 

consideração à constituição altera do ser humano que precisa do outro para 

existir.  

A situação foi ficando crítica. Ortro estava descontrolado atacando quem 

aparecesse na sua frente. Euritião, o centauro pastor de rebanhos, também 

estava movido por muita raiva (embora nem soubesse pelo que estava lutando). 

O orgulhoso Gerião se mantinha inabalável. Mas éramos muitos, muitos mesmo, 

e isso os assustava de alguma forma. Alguns companheiros já estavam se ferindo 

e o embate estava ficando cada vez mais violento. Até que um grupo de 

manifestantes resolveu fazer cócegas nas patas de Euritião. O centauro começou 

a rir sem parar. Relinchava, peidava e arrotava risos para todo lado. O grupo mais 

próximo de Ortro começou a fazer cafuné na sua barriga. O cão bicéfalo, tomado 

pelo mimo, deitou de barriga para cima e se desligou de sua missão no deleite 

das carícias. 

 
29 Lopes (2016, p.24) 
30 Lima (2020, p.83)  
31 Lima (2020, p.33) 
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A atitude dos servos-comparsas faz Gerião ficar ainda mais furioso. Ele parte para 

cima da multidão com suas espadas e lanças em sede de vingança. As pessoas 

corriam e se protegiam umas às outras como podiam. Até que... Começaram a 

sussurrar o nome de Bakhtin. – Bakhtin. Bakhtin. Bakhtin. O sussurro foi se 

transformando num urro nas bocas do todo o povo. Não era apenas a multidão da 

Avenida Central que estava gritando. Os profissionais das ciências humanas de 

todo o mundo estavam conectados com aquela manifestação. A palavra – Bakhtin 

- estava sendo entoada com força e trazida do norte, do sul, do leste, do oeste, de 

todas as direções. A força mantrâmica-hercúlea da palavra Bakhtin, carregada da 

forte ideologia na perspectiva sociológica, foi desestabilizando Gerião, que já 

estava desferindo golpes sem saber mais para onde.  

Em tom emotivo-volitivo cadenciado a multidão bramia: 

Bakhtin! 

Bakhtin! 

Bakhtin! 

Mais rápido... Bakhtin, Bakhtin, Bakhtin... Gerião completamente atordoado 

cambaleia. A multidão se afasta com medo de ser esmagada com a queda do 

gigante. O mantra continua sendo entoado velozmente como uma centrífuga. 

Essa era a palavra de ordem: Bakhtin! Destronado de seu pedestal arrogante da 

voz única... Gerião não suportando mais a pressão... É desintegrado em fumaça 

levada pelo vento. 

Indescritível a alegria daquelas pessoas que se abraçavam em choros, pulos, 

vozes roucas, fotos, beijos de todo tipo... Comemorações da vida em diálogo na 

atividade plena da linguagem.  

Os bois de Gerião foram distribuídos para as pessoas da cidade. A multidão 

voltou para suas casas. Uma vitória que traria o dialogismo para o lugar de onde 

nunca deveria ter saído. Dialogismo é encontro. A vida é dialógica, e “se tece por 

conta de inúmeros encontros em forma de fios”32...  

 

 

 
32 Lima (2018, p.23) 
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A Corça Cirinéica 
(3º Trabalho) 

 

           O Cronotopo da Escola Agroecológica Sítio Esperança 

 

 

 Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2020.  

Amado Diário, 

Difícil começar a tecer essas linhas sem o molhar dos meus 

olhos. Recordar minhas experiências de vida nesse encontro tão 

marcante com a Escola Agroecológica Sítio Esperança me faz 

chorar, mas também sorrir. Me faz sentir cheiro de terra molhada 

a escutar música alvoroçada de maritacas. Posso me lembrar da 

desconfiança das siriemas e sentir gosto de comida boa sem 

veneno. Recebo minha mente no coração como um cristal. Acima 

de tudo, sinto a bondade brotar no meu coração pelos olhares 

daquelas crianças.  

O Sítio foi um lugar que me ensinou a ser um ser humano 

melhor... Escola que renasceu em mim a vontade de voltar a 

estudar e de ser uma educadora sem tantos medos. Nessa 

experiência selada por aventuras esperançosas, passei a ter 

certeza da potência de uma educação plenamente amorosa. 

Triste ter que dizer que esse espaço-tempo que me acolheu 

com tanto amor e generosidade encerrou suas atividades em 

dezembro de 2019, por falta de recursos. Apesar de toda a luta e 

de todos os esforços das crianças, da direção, das professoras, 

funcionários e amigos da escola... não foi possível continuar.  
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Querido amigo, tu me deixas banhar com muitas cores 

minhas palavras: às vezes secretas. Tu não me julgas. Sou a ti tão 

grata por isso! Preciso retornar ao texto que escrevi sobre o Sítio 

apresentando-o como campo de pesquisa. Gostaria de lê-lo em voz 

alta, mas... 

Minha voz embarga... 

 

 
 

Figura 6 - Foto panorâmica da Escola Agroecológica Sítio Esperança 2018. 
Arquivo pessoal da pesquisadora. 

 

 

Manhã do dia 30 de outubro de 2018 

Conversa com Cláudia Nogueira33 - Diretora da Escola 

 

O ano de 2018 foi um ano de muita tensão por não se saber ao certo se 

haveria recursos financeiros suficientes para a abertura de matrículas no ano 

seguinte. A mobilização foi de todos para que a escola não fechasse. As 

 
33 As falas de Cláudia Nogueira foram reportadas do áudio gravado no dia da entrevista. 
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crianças, os pais, as professoras, amigos, funcionários, todas as pessoas 

ligadas direta ou indiretamente ao Sítio se mobilizaram para que isso não 

acontecesse. A prefeitura de Lambari, até então, fazia o transporte das 

crianças que moravam na zona rural e contribuía com uma parte da merenda 

(arroz e carne), mas isso não era suficiente para a manutenção da escola, que 

é uma associação filantrópica, vivendo, portanto, de doações.  

Apesar da tensão em pleno mês de novembro, mês decisivo para o futuro da 

escola, Cláudia e eu sentamos na sala da direção e conversamos bastante 

sobre a filosofia, os pilares e as dinâmicas que sustentam o caminhar do Sítio. 

Foram doze anos de amadurecimento da equipe, diz ela, entre entradas e 

saídas de algumas professoras. A equipe contava com um grupo de seis 

professoras regentes que trabalham em construção conjunta através da 

prática.  

Cláudia também diz que nem sempre foi assim: – Anteriormente, existia a 

professora regente, o professor de Agroecologia e a professora de Ecologia 

Interior. Hoje esses três braços estão integrados e já não existe separação. Um 

exemplo disso penso ser a própria horta de chá que a professora Michele 

organizou com as crianças. A importância do chá para a saúde humana, o 

cuidado que devemos ter com o nosso corpo, o plantio e cultivo do chá nos 

arredores da sala-casa-de-aula deles; todo esse processo de produção de 

conhecimento engloba os três braços apontados por Cláudia. 

CLÁUDIA: As professoras chegam às 11:30 e as crianças às 12:30 h. Todos os 

dias tem reunião com risadas, com compartilhar de ideias, com o planejar... 

Com isso a escola hoje é um todo integrado. E a gente sempre escuta as 

crianças. Elas participam das decisões da escola. 

Ela cita como exemplo a Festa Junina que se transformou na Festa da 

Colheita. Diz que este foi o primeiro projeto de integração de toda a escola. 

Tinha a turma do amendoim, turma do feijão... Cada turma ficou com um tipo 

de alimento e tinha um stand para a apresentação, bem como pratos feitos com 

aquele alimento que depois seria degustado por todos. 

O Projeto do Pomar – “As crianças queriam tomar suco, elas gostam, mas o 

Sítio não tinha fruta. Então, as crianças decidiram que tinham que fazer um 
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pomar. Isso incluía arranjar dinheiro pra comprar muda, plantar, ter paciência, 

mapa do pomar, espaçamento das covas e rodízio das turmas pra cuidar do 

pomar”. Ela conta. 

Outro fato ocorreu com uma grande produção de inhame. A escola colheu 

muito inhame e não sabia o que fazer. Era muito inhame e batata yacon. A 

pergunta foi para as crianças. - O que vamos fazer? Vamos dividir, elas 

responderam. Isso inclui pesar o inhame, quanto cada um vai levar, etc. Em 

seguida o inhame começou a brotar e realmente ficou difícil de vender. 

Então... 

"Se a gente não pode comer 

Se a gente não pode vender 

Se a gente não tem mais pra quem dar... 

O que disseram as crianças? 

A gente bota na composteira”. 

Cláudia continua dizendo: A gente planta, cuida, mas pode não dar certo. Acho 

importante a criança aprender a chegar no fim das coisas. É entender que a 

gente faz o possível... Acho que o mais importante dessa coisa dos projetos 

pra mim é, na minha cabeça, a criança aprender a chegar até o fim das coisas, 

sabe? De você fazer um planejamento, pensar no projeto, executar o projeto e 

analisar o resultado do projeto, entendeu? Isso, se a criança aprende desde 

pequena, ela vai ser um adulto que faz isso. 

No nosso diálogo em tom de um bate papo, ela coloca que o diferencial da 

escola está em como se faz e não em exatamente o que se faz; pois os 

conteúdos exigidos são os mesmos de uma escola tradicional. A diferença 

reside em como esses conteúdos são trabalhados. Explica como isso acontece 

quando cita o aprender sobre as estações do ano, mais precisamente sobre a 

primavera. 

CLÁUDIA: Como o tempo influencia nossas emoções? O que é que eu penso 

sobre aquilo que eu sinto? A primavera traz alegria por quê? Como que você 

faz uma coisa, que seria só uma página de um livro, virar algo que vai ficar 

gravado em você pra sempre? Vamos observar como isso acontece. O que é 



53 
 

 
 

que acontece na primavera, que transformações a gente tem no nosso corpo? 

Aprender observando, relacionando com a vida. 

O programa pedagógico da Escola Agroecológica Sítio Esperança é chamado 

de Programa Florescer e foi desenvolvido através da experiência de sete anos 

de trabalho. Está pautado em uma educação integral que inclui a escola, as 

famílias e a comunidade no processo educativo. 

Cada ano tem um valor a ser desenvolvido. E cada valor faz parte de um elo do 

Caminho do Verdadeiro Herói. 

Educação Infantil: Generosidade 

1º ano: Disciplina Moral/Integridade 

2º ano: Paciência 

3º ano: Diligência/Dedicação 

4º ano: Concentração 

5º ano: Sabedoria 

 

CLÁUDIA: Todas as turmas fazem meditação todos os dias ao chegarem na 

escola. A prática mostrou que os pequenininhos de três anos têm mais 

facilidade de focar no som. Com os maiores a meditação com foco em objeto 

funciona melhor. 

ANA ELISA: Eles também fazem a meditação do “tonglen”, que em tibetano 

significa – dar e receber. Como é essa meditação com as crianças? 

CLÁUDIA: É a meditação da generosidade. Pensar no outro e ajudar com o 

que você tem de melhor. Mandar uma luz de arco-íris do cristal do nosso 

coração para o coração da outra pessoa. Pensando em ter o sofrimento da 

pessoa aliviado. Por isso, você pode ter essa imagem de que você está 

tomando o sofrimento daquela pessoa pra você e dando aquilo de bom que 

você tem pra ela. A generosidade de você ter esse sentimento de ajudar o 

outro transforma aquilo que você tá tomando de ruim pra você, naquilo de bom 

que você está oferecendo. As crianças conseguem entender. 

Cláudia, Francisco (seu filho de 11 anos, um dos formandos da turma de 2018) 

e eu fomos à horta. O contato com a horta me trouxe as seguintes palavras de 
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Ponzio34 sobre o cronotopo: “espacializando-se o tempo torna-se artisticamente 

visível e o espaço entrando no movimento do tempo adquire consciência, 

sentido e medida”. A horta é esse tempo artisticamente visível, com todas as 

suas nuances de relevo no plantio, na separação dos espaços para cada 

semente, nos sulcos gerados na terra… Em tudo ali percebia-se: o tempo do 

plantio e da colheita circulando de mãos dadas no sentido vinculado à 

formação de um sujeito histórico que valoriza a vida em alteridade com a 

natureza, o tempo movimentando-se nas entranhas da terra, na produção do 

sustento não unicamente para corpos físicos, mas também para o sustento de 

uma consciência laborando filosoficamente na participação compassiva no uso 

da terra. 

O sistema de irrigação, a estufa, a composição das áreas de plantio, são os 

elementos dessa horta-escritura, que realiza um campo de conhecimento 

encharcado na ideologia de sujeitos que lutam todos os dias, de sol a chuva, 

de chuva a sol, por aquilo que verdadeiramente acreditam - uma educação 

pautada em valores positivos de matriz agroecológica.  

A horta é planejada em função do consumo da escola. Ela tem plantação de 

tomate, abóbora, abobrinha, jiló, quiabo, berinjela e amora. Tem muita banana 

e também pimentão, beterraba, inhame e alface. Uma escritura que exige 

manutenção constante. A horta é cuidada por Júlio e Dionísio, funcionários da 

escola. As crianças de acordo com o planejamento cuidam da horta dentro de 

suas possibilidades. Infelizmente, no período em que lá estive, não tive 

oportunidade de fazer uma aula de agroecologia com eles. 

Contudo, a ideia é observar o que acontece com a terra, com as sementes, 

com o cultivo de uma planta até a geração de frutos, e relacionar com a própria 

vida. Relacionar com a existência, com o cuidar de si e dos outros. Cuidar do 

outro como se cuida de uma plantinha. Acolher os elementos que fazem parte 

do processo de crescimento de uma abóbora, por exemplo; desde o cocô da 

vaca que entra na compostagem, até os raios solares responsáveis pela 

fotossíntese, ir gerando este sentimento-certeza de que tudo está relacionado 

com tudo. Trazer esse conhecimento para a própria vida e o viver. Transformar 

 
34 Ponzio (2013, p.30) 
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esse conhecimento em sabedoria na concretude-ativa da existência. O cultivo 

da horta é o coração da prática pedagógica do Sítio Esperança. 

Em entrevista à Rádio Transmineral da cidade, Cláudia responde afirmando: “A 

gente não tá querendo formar agroecólogos, a gente não tá... a gente é uma 

escola de crianças pequenas, a nossa intenção não é definir uma profissão, 

mas a gente acredita que com esse contato com a natureza e a vivência de 

valores, a escola vai formar cidadãos conscientes e capazes de fazer o mundo 

um lugar melhor pra todo mundo”35.  

 

 
 

Figura 7 – Horta. Cláudia (diretora da escola) e seu filho Francisco (formando 2018). 
Arquivo pessoal da pesquisadora. 

 

 

Compreender a vida como uma ininterrupta compreensão respondente no 

surfar da díade eu-outro é algo que venho buscando compreender com Bakhtin 

e o Círculo – compreender a compreensão que se dá pelos dois. O signo que 

só é signo junto com o interpretante a lhe conferir sentido. A cor branca que 

sem a cor preta não é branca. O longe que só pode ser longe junto do perto. O 

 
35 Entrevista de Cláudia no dia 01 de novembro de 2018 para a Rádio Transmineral - 92,7 FM - em busca 
de recursos financeiros para a escola. 
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alto que só se alonga com o baixo. O oficial que só existe pelo não oficial. Esse 

perfume forte na leveza, imenso, floral e cativante da inauguração de um 

mundo não mais dual, é inebriante. A leveza brota dessa perspectiva, onde o 

mesmo e o diferente passeiam juntos sem distrações, conscientes e cientes de 

sua díade inseparável.  

Também Calvino para falar da leveza expôs o peso da vida, na forma de pedra-

pesada-dura-compacta, que tira do sujeito humano sua liberdade de ir e vir até 

onde sua consciência intumescida na linguagem alcança. Às vezes, o mundo 

inteiro me parecia transformado em pedra, ele diz, mais ou menos avançada 

segundo as pessoas e os lugares, essa lenta petrificação não poupava nenhum 

aspecto da vida36. Ao me deparar com essas palavras, minha cabeça 

barthesianamente37 se levanta. Opa!  Preciso escrever o texto das palavras 

que vêm ao encontro da minha leitura com Calvino. E me pergunto: Onde está 

a Corça38 que pula com o salto ágil e imprevisto do poeta-filósofo que 

sobreleva o peso do mundo39? Onde foi que nós a perdemos?  

A Terra gira pesada em torno do sol, mas não perde a sua graça na leveza de 

sua dança com gravidade. Onde o espaço penetra o embalar do tempo, o 

humano constrói suas aventuras e desventuras. Outra díade que não se 

aparta: espaço-tempo. Uma relação homossexual aceita pela ciência. Dois 

gêneros masculinos agarrados no êxtase estonteante de suas existências 

sígnicas. Seria possível compreender um sem o outro? Seria possível concernir 

o homem histórico sem o intercurso entre o espaço e o tempo? 

Bakhtin40, ao falar da inseparabilidade de espaço-tempo na obra literária, nos 

abre uma porta valiosa de compreensão humana: o cronotopo. Este termo, 

advindo da teoria da relatividade de Einstein, é usado por Bakhtin para 

designar esse par indissociável – espaço/tempo, penetrado no valor humano 

da obra artístico-literária. O cronotopo afigura-se pois, como uma chave de 

compreensão para olharmos profundamente para a dimensão concreta do viver 

 
   36 Calvino (1990, p.18) 

37 Barthes (2015, p.34) 
38 A Corça Cirinéica – corça consagrada à deusa Ártemis com chifres de ouro e pés de bronze, perseguida 
por um ano e capturada por Héracles (Graves, 2004, p.162).    
39 Calvino (1990, p.26) 
40 Bakhtin (2014, p.211) 
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humano, mostrando como o tempo penetra no espaço e como o espaço 

determina índices do tempo, envolvidos em seus próprios sentidos. 

Refletir sobre o campo da pesquisa nessa díade inseparável me traz o primeiro 

dia da oficina de teatro na Escola Agroecológica Sítio Esperança. Fiquei 

assustada com a quantidade de pessoas e com a variedade de faixas etárias. 

Havia crianças, adultos, jovens da APAE41, professoras, professores, todo 

mundo junto e misturado. Será que isso vai dar certo? – pensei. Não havia 

trabalhado até então com um grupo de mais de trinta pessoas com tamanha 

heterogeneidade. Fiquei muito nervosa, insegura, preocupada em como fazer 

“funcionar” as dinâmicas teatrais, pois o que poderia ser legal para uns poderia 

ser muito chato para outros. Tenho que confessar o meu espanto, ao perceber 

como aquele grupo tão heterogêneo conseguia se entender tão bem. Muito 

divertido estar ali com eles. O entendimento entre todos acontecia como um 

passe de mágica, mas não era um passe de mágica. Existia um conviver 

equipolente que era fruto da pedagogia da escola. 

O Sítio Esperança espacialmente compreende trinta e três hectares na zona 

rural de Lambari, município situado no circuito das águas hidrominerais de 

Minas Gerais. Essas terras foram doadas ao Chagdud Gonpa Brasil42 e a 

aspiração de seu fundador - sua Eminência Chagdud Tulku Rinpoche43 – foi a 

de que fosse desenvolvido nesse local um projeto de educação baseado em 

valores positivos em contexto não religioso.  

 
      41 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

42 É uma instituição do budismo vajrayana no Brasil, que faz parte de uma rede internacional de centros 
cuja origem é o Chagdud Gonpa do Tibete, um monastério fundado no século XV. Os centros de prática 
espalhados pelo Brasil, estabelecidos por S. Ema. Chagdud Tulku Rinpoche, oferecem ensinamentos e 
práticas de meditação da tradição Nyingma do Budismo Tibetano. Fonte: 
https://chagdud.com.br/quem-somos/(acesso em 04/01/2019)  
43 Sua Eminência Chagdud Tulku Rinpoche nasceu no Tibete em 1930. Reconhecido como um grande 
mestre de meditação recebeu treinamento rigoroso e aprofundou seus estudos em retiros extensos. Em 
1959, escapou da ocupação comunista do Tibete exilando-se na Índia e no Nepal, até ir para os Estados 
Unidos em 1979. Em 1994, Rinpoche mudou-se para o Brasil e estabeleceu o Chagdud Gonpa Brasil, cujo 
principal centro de prática é o Khadro Ling, localizado em Três Coroas, Rio Grande do Sul. Fonte: 
https://chagdud.com.br/s-ema-chagdud-tulku-rinpoche/ (acesso em 04/01/2019) 

 

https://chagdud.com.br/quem-somos/
https://chagdud.com.br/s-ema-chagdud-tulku-rinpoche/
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O Sítio é um organismo vivo e traz em cada canto e recanto a semeadura 

gerada pelas mãos das crianças. Quando Cláudia Nogueira (diretora da escola) 

chegou ao Sítio em 2006, não sabia ao certo como o projeto educacional iria 

acontecer, mas de uma coisa ela sabia – O surgimento do projeto só vai 

acontecer quando as crianças começarem a vir pra cá, verbalizou. Nesses 12 

anos de escola muita água de luta já passou por debaixo da ponte e são 

inegáveis os frutos positivos que hoje brotam pulsantes na vida de todos os 

que trabalham e convivem direta ou indiretamente com a escola, sejam 

crianças, familiares, pessoas da comunidade ou amigos do Sítio. 

Conheci o Sítio em julho de 2010 ao levar minha sobrinha Vitória Rosa, na 

época com 12 anos, à colônia de férias para jovens. Por ser formada em artes 

cênicas, uma das coordenadoras da colônia, Ana Flávia, que me conhecia e 

que sabia que trabalhava com o teatro, me chamou para colaborar. Assim, 

começava o meu vínculo com o Sítio Esperança. 

Em junho de 2013, estive no Sítio para participar de um workshop intitulado 

Treinamento Bodisatva: Práticas para a Paz e a Ação Altruísta, conduzido por 

Mary Anne Müller, fundadora e diretora da Fundación Origen44 uma parceira da 

escola. Em dois dias intensos, muitas ferramentas para lidar com os difíceis 

contextos que estamos vivendo dentro e fora da prática educativa foram 

oferecidas. Ao término deste curso, Cláudia me convidou para montar uma 

peça de teatro e apresentar para as crianças da escola no final do ano. Convite 

 
44 Fundação educacional chilena sem fins lucrativos, que desde 1991 desenvolve modelos holísticos de 
transformação social. A equipe da fundação é formada por pessoas do campo da educação e do 
empreendedorismo social. Fonte http://fundacionorigen.cl/esp/ (acesso em 09/01/2018) 

Chagdud Tulku Rinpoche 
Acervo Chagud Gonpa Ped Gyal Ling  

Figura 8 

http://fundacionorigen.cl/esp/
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aceito, As Aventuras de Chin Powan, uma peça baseada no cultivo da 

generosidade, foi encenada por mim, Vitória e Helton45 no final daquele mesmo 

ano.  

No ano seguinte, assumi o compromisso de ir a Lambari quatro vezes ao ano 

para conduzir oficinas de teatro para as crianças e professores da escola. Este 

trabalho produziu os seguintes espetáculos ao final de cada ano: Reciclar é 

preciso!, uma apresentação em esquetes com a temática da conscientização 

sobre o lixo. O Peru Nicolau, uma peça com enfoque no nosso consumo de 

carne e a preocupação com os animais – texto teatral adaptado da história 

original de Luciana Damásio46. O Dragão Colorido, uma história sobre o tema 

do egoísmo, onde um menino chamado José resgata as cores do mundo 

roubadas por um dragão – texto adaptado para o teatro da história original 

Color Dragon de David Everest47. Em 2017, nossas relações se aprofundaram 

definitivamente com a criação do espetáculo – Herakles, o mito – já no âmbito 

desta tese de doutoramento. 

A abordagem cronotópica me faz olhar para os sujeitos dessa história, 

alterados a partir do tempo no espaço de convivência do Sítio Esperança. 

Minha atenção se desloca para compreender o valor gerado na cor da terra em 

que se pisa. Uma prática onde a temperatura importa – aproxima ou afasta os 

corpos e transforma os humores nas químicas corporais. Os índices do tempo 

exercitam-se nas construções edificadas pelas mãos humanas, que marcam os 

espaços do Sítio em ações temporais. Onde só havia terra coberta de plantas 

nativas uma escola surge e se concretiza pela intenção de um Lama tibetano. 

A compressão do espaço intensifica o tempo carimbado por um real valor 

histórico-social. Qual a imagem de homem que se constrói na encarnação viva 

dessas relações? 

Nesse jogo, embarcamos no cronotopo da Escola Agroecológica Sítio 

Esperança, local singular de “interconexão do tempo e do espaço históricos 

reais nos quais o homem histórico real se manifesta”48. Vamos adentrar nas 

 
45 Helton Tinoco: diretor teatral, amigo e participante do workshop Treinamento Bodisatva. 
46 Luciana Damásio: amiga, colaboradora e parceira da Escola Agroecológica. 
47 David Everest: membro da Fundação Chagdud Gonpa Brasil. 
48 Ponzio (2013, p.30) 
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marcas espaço-temporais valoradas pelas enunciações de: Bruna, Samira, 

João Vitor, Cadu, Francisco, Miguel e Luiza – crianças do quinto ano com idade 

entre dez e doze anos (formandos da escola). 

Trabalho de Campo 

Tarde quente - 30 de outubro de 2018 

ANA ELISA: Se eu fosse uma pessoa que não conhecesse o Sítio, que nunca 

tivesse vindo aqui e pedisse a vocês para me mostrar o Sítio, o que vocês 

mostrariam?  

Foi assim que começou a nossa jornada cronotópica, pela caminhada que 

seguia uma estrada cartografada na vivência, na relação dessas crianças com 

o Sítio. Íamos conversando sobre o que eles gostariam de mostrar e porque 

aqueles espaços eram importantes. O primeiro espaço que elas quiseram 

mostrar foi o “Barrancão”, nome dado por elas ao ponto mais hard do 

Parkour49.  

 

 
 

        Figura 9 – “Barrancão”. Bruna, Francisco, Cadu e Miguel.  
Arquivo pessoal da pesquisadora. 

 
49 Circuito desenvolvido como um método de treinamento que permite ao indivíduo ultrapassar de 
forma rápida, eficiente e segura, quaisquer obstáculos utilizando somente as habilidades e capacidades 

do corpo humano. https://pt.wikipedia.org/wiki/Parkour (acesso em 14/01/2019) 
  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Parkour
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Quando você olha para a altura desse barranco... Se fosse morador de uma 

cidade grande, conhecedor de escolas em sua maioria construídas só no 

cimento, pensaria: – Essas crianças vão se machucar, vão cair, vão se ralar! 

Foi o que pensei. E em menos de dois minutos a maioria delas já estava lá em 

cima me chamando para degustar a mesma paisagem que podíamos ter do 

Sítio lá de cima. Eu subi. Será que consigo? Consegue sim, diz Samira. Mas fui 

parando. Parava. Não olhava para baixo. Respirava e ia mais um pedaço.  

Samira disse que o Parkour funciona quando você tem um bom físico e 

mentalidade “tipo assim... a cabeça diz que você vai conseguir fazer o 

negócio... acredita que você pode fazer alguma coisa”. O Parkour surgiu entre 

eles como projeto da turma para usufruto dos alunos mais novos. Toda turma 

que está se formando na escola tem como tarefa desenvolver dois projetos: um 

projeto que seja um legado para o Sítio e um outro de ação comunitária para 

um benefício social.  

E aquele lenço vermelho lá em cima, João Vitor? É pra simbolizar aonde temos 

que chegar. A bandeira vermelha significa que é hard. É mais difícil. “É um 

circuito de obstáculos para desenvolver destreza corporal e a mentalidade de 

que você pode conseguir treinando, até ficar bom naquilo... também tem 

estratégia, é pra dar o seu máximo”, reafirma Samira. Você vence obstáculos, 

você tem que treinar, você tem que melhorar. Cadu: O lema que o cara50 deu 

para o Parkour é fazer tudo e um pouco mais!  

Essa terra avermelhada, comida pela chuva e pelo vento havia sido eleita como 

lugar de superação para os limites deles. O Barrancão tinha três tipos de 

subidas: uma difícil, outra média e a mais fácil (para as crianças menores). 

Esse espaço havia sido redesenhado para servir de Parkour e ao mesmo 

tempo era o local onde os corpos dessas crianças também estavam se 

redesenhando. As crianças menores também passam por ali? Apontei curiosa. 

Se elas quiserem passar elas passam, mas elas têm medo, responde Bruna.  

 
50 David Belle: criador do Parkour 
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Não importava o tamanho e o peso de quem iria subir. Não importava subir 

apoiando as mãos no barro, se espreitando, sentado, gritando. Importava subir 

do seu jeito, dentro das próprias habilidades corporais, com a própria ginga. 

Chegar lá em cima já era vencer com destemor. O Barrancão chamou essas 

crianças para conversar e elas aceitaram o desafio. Na terra roída, o tempo da 

transformação de si e do outro. 

Descemos pelo caminho da esquerda (a trilha mais fácil). – Ainda bem!  

Passamos por alguns troncos de árvores que também serviam como 

levantamento de peso para tonificar os músculos. Mais à frente, atravessamos 

um tronco de árvore que servia de ponte. Treinamos nosso equilíbrio. 

Seguimos adiante. Eles queriam me mostrar agora A Casa da Árvore.  

Casa: palavra tão curta de apenas duas sílabas, mas com significantes tão 

múltiplos e intensos. Uma casa na árvore pode nos remeter a tempos 

primitivos, à uma construção na selva elaborada para nos proteger, para que 

não virássemos almoço de animais selvagens. Um lugar para se sentir seguro 

em meio à imensidão da natureza. Um lugar comprimido, preenchido com suas 

próprias temporalidades. 

A árvore escolhida para abrigar A Casa da Árvore era uma árvore antiga, com 

galhos abertos, que proporcionava às crianças diversão e abrigo. Um espaço-

outro onde os corpos se experimentam na natureza. Sua estrutura pintada de 

verde, embora já gasta pela chuva, pelo tempo, pelo atritar dos corpos, nos 

conta que muitos pés e bundas haviam passado por ali. 

Ao indagar por que queriam mostrar este lugar, eles simplesmente 

responderam – Porque é legal! Bruna foi mais fundo: Aqui tem brinquedos, tem 

balanço, cobra-cega... eu me sinto bem aqui, livre. A sensação era de liberdade 

mesmo. Quem mais é apaixonado por este lugar? Surge uma nova relação, a 

relação da Casa da Árvore com o Parkour, porque antes de surgir o Parkour 

que faz de todo o Sítio o seu campo de circuito, era no espaço que 

compreendia a Casa da Árvore, onde um mini-parkour era realizado.  
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Figura 10 – “Casa da Árvore”. Foto tirada por Luísa. Bruna, Cadu, Samira, Miguel e 
Francisco. 

Arquivo pessoal da pesquisadora. 
 

 

Eles haviam feito um percurso no local sem colocar as bandeiras. Ali ficavam 

brincando. Incrível a imaginação dessas crianças! Pediam quase todos os dias: 

 

– Tia Clô, vamos pra Casa da Árvore fazer o Parkour? 

 

O embrião do Parkour havia se desenvolvido nesse espaço de balanços, 

escadas, escorrego, pneus que voam, galhos serelepes; no tempo de corpos 

que se jogam, se provam, se testam, galhofam entre amizades e suores. 

Seguindo para dentro da mata, eles me levaram para conhecer o Clube da 

Árvore Antiga e suas histórias. Ainda bem que tinha levado meu tênis. João 

Vitor falou que era uma casinha em uma outra árvore que tinha o nome deles 

gravado. É essa a casinha que a gente brincava. Vem que eu quero te mostrar. 

Adentramos mais pela mata e atravessamos um riacho, que eles chamaram de 

rio. A cachorra do Sítio, Ieshe, veio atrás da gente. Vem Ana Elisa, quer ajuda 

pra descer? Esse aqui é o escorregador. João Vitor vinha correndo e 

escorregava pelo meio do mato. A gente vinha pra cá e sumia. Ano passado a 

gente veio pra cá... o povo começou a querer vir pra cá também. A gente deu 
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um tempo... Daí todo mundo queria vir aqui pra saber como era... Eles seguiam 

a gente, diz Samira. 

A ideia era fazer um lugar de segredo que ninguém podia vir, um clube. Chico 

aponta para um lugar que é uma ilha sem mato e que eles não permitem que 

se tire fotos. O que é esse clube? Qual é a ideia de vocês em fazer um clube 

aqui? Isso daqui era um clube pra gente poder conversar... ficar falando coisa 

sem ser da escola, só que daí as crianças das outras séries começaram a vir 

aqui e destruir, porque eles estavam com inveja. E o clube tinha nome? 

Aldeoca. Quer dizer o quê? Não sei. 

Secreto, escondido, está ali, mas só alguns conhecem. Aldeoca era esse lugar. 

Um lugar habitado por um valor que só esse grupo conhecia, um valor do 

oculto. Um tempo para viverem aquilo que se quer ser. Um espaço para o 

segredo criado coletivamente, a fim de proporcionar momentos para uma 

aventura singular. Uma aventura que reacende o tempo das sociedades 

secretas. 

 
 

Figura 11 – Caminho para “Aldeoca”. João Vitor e Miguel. 
Arquivo pessoal da pesquisadora. 

 

ANA ELISA: Mas não tem como destruir o clube, o clube são as pessoas, não é 

o lugar. 
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SAMIRA: (discordando) Mas o lugar é importante.  

ANA ELISA: Mas o que é mais importante no clube, o lugar ou as pessoas?  

SAMIRA: Os dois, porque se tiver um clube sem um lugar não dá. 

Nossa caminhada continuou seguindo para a Casa da Educação Infantil. 

Fomos recebidos pelas crianças e por Micheli, a professora da turma. Fomos 

recebidos com uma oferenda de chá. O chá acabou de ficar pronto, quer um 

pouco? 

A sala da educação infantil é uma casa mesmo. Até bem pouco tempo, uma 

funcionária da escola morava ali. As crianças fazem bolo e fazem chá. A ideia 

do chá surgiu porque uma aluna não estava se sentindo bem e a Michele disse 

que ia fazer um chá para ela. Foi num canteiro, pegou o chá, fez na hora e deu 

para a menina. A partir disso, toda hora tinha uma aluna ou aluno dizendo que 

estava passando mal e que queria tomar chá. Então surgiu o projeto da horta 

do chá. Era o desejo das crianças. Elas queriam tomar chá.  

Como vocês fizeram a horta? A gente fez com pneu. Serve eles aí, Yago! (com 

uma concha na mão, colocando chá nas canecas). Eles pintaram o pneu, 

encheram com terra, esterco e aí eles plantaram.  

O tempo das aulas respira o tempo do cultivo. Todos aqui aprendem a mexer 

na terra, a cuidar de uma planta, a perceber o que está faltando para uma 

árvore se desenvolver; aprender a ter paciência na espera para colher o fruto. 

É um outro tempo. A qualidade de ensino que aqui se oferece fez eco para 

além da zona rural, tanto que crianças moradoras da cidade com uma boa 

condição financeira vieram estudar no Sítio pelo reconhecimento do trabalho 

educativo que aqui se construiu ao longo dos anos. Isso ajudou muito a escola, 

pois em se tratando de contribuições, cada um contribui com o que pode. Se 

faço tijolo, vou doar tijolos. Se posso contribuir com dinheiro, vou apadrinhar 

uma criança que precisa. Se estou desempregado, vou ajudar na manutenção 

da escola. Esse era um dos objetivos do Chagdud Rinpoche: que o projeto 

educativo a ser desenvolvido beneficiasse a quem quer que fosse, 

independente de condição financeira ou culto religioso. 
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Figura 12 – Casa da Educação Infantil. Turma da professora Michele.  
Arquivo pessoal da pesquisadora. 

 

Seguindo a estrada desenhada pelo grupo, fomos parar na Sala de Informática. 

A escola conseguiu construir este espaço a partir da parceria com o programa 

Criança Esperança51 em 2017. Por que a sala de informática é legal pra vocês? 

Tem tecnologia. Eles estavam dispersos. E o que a tecnologia diz pra vocês? 

Muita coisa. Às vezes a gente joga. Quem não gosta de um joguinho, né? 

Quando não tinha essa sala a gente não tinha onde pesquisar. - A gente queria 

fazer um trabalho... assim... quem não tem wi-fi em casa... daí a gente vinha 

fazer aqui. No ano passado, a gente ia na secretaria pra fazer.  

O que essa sala representa pra vocês? A tecnologia. Mas a tecnologia é um 

mundo. Miguel diz que a tecnologia representa o conhecimento. Pesquisar 

sobre os animais. O último trabalho que a gente fez foi “O Homem na 

Natureza”. A gente pesquisa e escreve com nossas palavras. Teve algo que 

vocês fizeram que marcou vocês nessa sala? O vídeo “O homem que foi para o 

futuro”. Não sei se entendi muito bem a sequência da história porque eles 

estavam falando ao mesmo tempo. Era uma história baseada na destruição do 

planeta Terra, um grupo de humanos vai para Marte e depois eles voltam... 

acontece uma guerra e... “não tinha mais muita gente, as cidades não eram 

 
51 Campanha Nacional de mobilização social que busca a conscientização em prol dos direitos da criança 
e do adolescente, promovida pela Globo em parceria com a UNESCO. 
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muito grandes, tinha bastante floresta e... o ser humano de agora ia morrer, 

parar de existir, ia surgir uma outra raça de seres humanos”. É o que nos conta 

Samira.  

Além de me contarem a história desse vídeo que assistiram juntos, eles 

estavam ligados também em produzir um vídeo para levantar recursos para a 

escola. Essa sala com a tela de contato com o passado, o futuro e o presente, 

era o lugar das possibilidades irrestritas para o esclarecimento de dúvidas e 

curiosidades. Espaço adensado pelo tempo da pesquisa, do jogo, da diversão, 

do assistir a um vídeo com os amigos e refletir sobre ele. O tempo que não se 

sente passar quando responsivamente estamos compreendendo as imagens. 

O tempo valorado pela riqueza de ser um investigador de si e do mundo, pela 

riqueza de produzir imagens como um projeto de dizer. A informática comprime 

o espaço para viagens sincrônicas e diacrônicas sem restrições, tornando 

muitas culturas diferentes próximas umas das outras. 

Quem é que vai mostrar o Dormitório pra gente? Eu. Então, vamos nessa 

Cadu. (passamos para a sala ao lado). O dormitório é muito importante, porque 

é o lugar de dormir, diz rindo. Por que o Sítio precisa de um dormitório? Pra 

receber as visitas, eventos... Que tipo de evento, Bruna? Acampamento. 

Acampamento? É. Na formatura, ao invés de fazer uma festa, a gente vai fazer 

um acampamento e um dia a gente vai dormir aqui. Sério? Quando vocês vão 

fazer isso? No final do ano, a escola vai até o dia 18, eu acho, e a gente deve 

fazer isso num sábado. Putz! Que legal! Quem é que vocês gostariam que 

viesse aqui passar um dia no Sítio? De convidado? Você! Eu? Oba! Quem 

mais? Júlio, Luana, Tia Vanessa, Miriam... Que legal isso! Gritarias. Eles 

estavam pulando nos colchões. 

Clotilde explica que existe uma proposta, já em vigor, de professores oriundos 

de outras prefeituras virem mergulhar por uma semana na escola, participando 

das experiências cotidianas em agroecologia para compreender como a 

pedagogia do Sítio funciona. O objetivo é fazer uma parceria com projetos a 

serem implementados em outras escolas. É uma das formas do Sítio estar 

captando recursos para sua sustentabilidade. Esse também foi um dos motivos 

pelo qual o dormitório havia sido reativado.  
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Um dormitório, lugar de repouso na suspensão da vida ordinária. Local onde se 

faz isso coletivamente. Crianças pulando, saltando para fora do cotidiano. 

Lugar do acampamento, do sono-sonho, da bagunça, da contação de histórias, 

gargalhadas, de festa. Da guerra de travesseiros. E por que não? Espaço 

adensado pelo onírico tempo recarregando energias corporais no adentrar de 

esferas outras. 

Na sequência da trilha, fomos parar no Quiosque, um amplo espaço circular 

com mesas pequenas, compridas e cadeiras. Quem conhece a história desse 

quiosque? Samira não conta em si a história do quiosque, mas fala sobre sua 

relação com ele. Pra gente fazer as festas e comer aqui, porque lá o refeitório é 

muito fechado, ficava quente, muita gente lá. Aqui a gente consegue ficar ao ar 

livre e comer, consegue ver as paisagens. Mas vejo que vocês fazem aulas 

aqui. Quais são as aulas que vocês fazem aqui? Ecologia interior e capoeira. 

Como reunião. Reunião também é aqui, mas quando é ecologia interior é lá em 

cima na sala de meditação. Aqui é tipo o local de reunião e algumas coisas. 

Qual é a vantagem desse quiosque? Ao ar livre, ele é todo aberto. E sempre 

quando tem festa, aniversário, a gente coloca tudo aqui no quiosque. Inclusive 

é o local onde os professores fazem as reuniões pedagógicas. 

 

 
 

Figura 13 – Quiosque. Escola reunida para tomar decisões.  
Arquivo pessoal da pesquisadora. 
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Clotilde diz que o quiosque é um ponto acolhedor da escola. Todo mundo se 

encontra no quiosque para aniversários e para reuniões quando tem muita 

gente. Quando alguém quer marcar algum encontro geralmente é a tal hora, no 

quiosque, diz. A gente tem um espaço aberto pra comer, né? Chico: Melhor 

parte! O Quiosque é a esfera do encontro e de suas múltiplas possibilidades na 

escola. Aberto para comer, para conversar, tomar decisões, festejar, reunir, 

abrigar, congregar. Um espaço de um tempo querido, desejado, ativado pelo 

valor do aprender, alimentar-se, do ser coletivamente em constante 

transformação alteritária. Ele é de todos.  

Já estava ficando tarde; então, perguntei para eles sobre os lugares que 

ficaram faltando e que eles gostariam de ter mostrado. Samira: O campinho e a 

sala de aula, mas a sala de aula não é tão importante pra nós. Não! Por que a 

sala de aula não é um lugar legal de mostrar? Cadu entrou na conversa com 

seu jeito maroto. É onde a gente é escravizado. Dei uma gargalhada. Como 

assim escravizado? A gente tem que escrever. (ri) É? Escrever tá relacionado 

com escravidão? É pior do que levar chicotada! Você concorda Samira? Na 

sala é bom, mas é que às vezes a gente fica estressado... mas a gente 

aprende muita coisa. João Vitor se lembrou dos banheiros: Ninguém falou dos 

banheiros, ali é o lugar mais importante para os pequenos que querem fazer 

xixi. 

 
 

Figura 14 – Sala de Aula. Turma do quinto ano. 
Arquivo pessoal da pesquisadora. 
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As salas de aula foram construídas em círculo no terreno do Sítio. Elas têm um 

formato de casa para que as crianças realmente possam se sentir em casa. As 

janelas de vidro estão em todo o entorno para possibilitar o máximo de contato 

com o espaço externo. As cadeiras são colocadas em círculo para que todos 

possam estar sempre em interação uns com os outros durante as aulas. O 

círculo coloca o tempo simultâneo em um espaço sem ponto frontal de 

referência. 

No Sítio as portas não são trancadas, o auditório tem janelas baixas de vidro e 

a sala de meditação também tem janelas de vidro em todo o seu entorno. O 

vidro é o material presente para zelar pela não separação do homem com a 

natureza, para que haja a compreensão de continuidade e de abertura por 

todos os lados. Contudo, isso não quer dizer que nesse espaço, proposto para 

o tempo com vivências dialógicas, a escola não tenha problemas, que não haja 

conflitos, indisciplinas; que as crianças não chorem, que não existam brigas, 

que alunos não vão parar na sala da direção por mau comportamento. O 

conflito é da ordem do humano, então, aqui eles também estão presentes e são 

resolvidos dentro da filosofia da escola em ação. 

ANA ELISA: Por que é bom mostrar esses lugares pra alguém, esses lugares 

do Sítio? 

SAMIRA: Porque são bons pra gente e a gente quer compartilhar com outra 

pessoa.  

MIGUEL:  São os lugares que a gente gosta de visitar no Sítio, de brincar, 

dormir, de comer... 

ANA ELISA: Contar segredos... 

 

Ah, meu amigo... realmente... difícil voltar a esse texto. 

Entretanto, penso que dialogar com essa narração cronotópica 

construída com as vozes das crianças da oficina de teatro renova 

os sentidos valorados do espaço-tempo do Sítio para o mundo. 

Retomo então a pergunta: Onde está a Corça que pula com o salto 
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ágil e imprevisto do poeta-filósofo que sobreleva o peso do 

mundo52?  

A Corça perseguida por Héracles era de uma leveza e 

agilidade muito peculiares. Tanto que Héracles só conseguiu pegá-

la após um longo ano de muitas tentativas frustradas. Por que 

frustradas? Porque ele queria vencê-la pela força-rigidez e não 

pela delicadeza. Seu trabalho só foi realizado quando ele atingiu a 

esplêndida Corça com uma flechada em uma de suas patas. 

Isso me faz pensar que, se nesse trabalho eu tivesse descrito a 

Escola Agroecológica como um campo de pesquisa dentro de uma 

perspectiva clássica, onde o contexto é narrado como se fosse um 

cenário endurecido, onde estaria o valor humano inscrito na 

vida?  

A chave cronotópica que Bakhtin nos apresenta pelo viés da 

literatura nos possibilita compreender que o mundo não é um 

cenário acabado, é sim aquilo que a gente vive. Imagine se tivesse 

dito: A Escola Sítio Esperança possui (x) salas com (x) m², feitas de 

(x) material... E depois colocasse (x) crianças dentro de cada sala. 

Onde estaria a visão de mundo? 

A Escola Agroecológica como palavra inscrita em 

experiências-vivas-singulares teria se transformado num 

container cenográfico. O sentido na vida é criado constantemente 

pelas palavras em contexto ativo-humano. Contemplo agora que: a 

gente não precisa pegar ou flechar a Corça, nós podemos aprender 

com sua liberdade interpelando o mundo em seus deslocamentos. 

A leveza da Corça desfaz a rigidez cenográfica da descrição de 

um campo de pesquisa – e do mundo. Ela nos liberta do cenário 

 
52 Calvino (1990, p.26) 
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fixo que bloqueia os sentidos que vão sendo gerados pelas 

vivências humanas no intercurso de espaço-tempo. 

 Olhando por esse prisma, acho que a gente pode 

compreender a imagem das crianças afirmadas nos seus eixos 

emotivos-volitivos valorados em suas andanças. A Corça é meiga, 

doce, gentil e compassiva. Podemos aprender com ela sem 

machucá-la. Podemos deixar que a sabedoria dos seus chifres de 

ouro nos aponte caminhos. 

 

 

Te amo Diário querido 

Meu amigo! 

Mais uma vez você conseguiu  

abrir meu coração por palavras. 

Te vejo em breve. 
Bjss 
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O Cinturão de Hipólita 
(4º Trabalho) 

 

 

Seria uma linguagem 

A primeira linguagem 

A da infância da humanidade?53 

Peçamos licença para falar do mito 

Um tema tão vasto, amplo e profundo 

Densidade abarcadora de muitas performances 

Palavra de força de tempos longínquos 

Nascente no broto de memória ancestral 

Peçamos licença para entrar nessa biblioteca 

Para jogar em palavras com os seres sobrenaturais 

Peçamos licença ao mito dramático 

Falemos da poética divina 

Falemos da poética fabulosa 

Encantos, prazeres e aversões... 

Que tenhamos dignidade para conversar com histórias “impossíveis” 

Que tenhamos liberdade para perceber encontros 

Encontros de imaginação na imaginação 

 

Eu peço licença 

Que tenhamos cuidado na dúvida 

Que tenhamos o dom da criação no bico dessa pena 

Falemos do monstro arcaico de brilhos e dores 

Peçamos licença! 

 

 

 

 

 
53 Detienne (1992, p.10) 
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Mito: uma aventura de enxurradas alargantes 

 

Ao acordar chovia muito! Muito mesmo! Choveu praticamente a noite toda. 

Esperei Vitória chegar, nós tomamos café e saímos. Fomos pelo caminho de 

Seropédica até a Via Dutra.  A chuva nos acompanhou durante toda a viagem. 

Ao chegarmos em Lambari, percebemos que lá também havia chovido muito, 

talvez mais do que no Rio. Ao entrarmos na cidade víamos grande quantidade 

de folhas e galhos espalhados pelo caminho. A Estrada do Serrote, que é a 

estrada do Sítio, só tem paralelepípedos na entrada, o restante da estrada é 

puro barro. Estávamos quase chegando à escola, quando nos deparamos com 

um trecho completamente alagado. A estrada havia se transformado num rio de 

águas volumosas. Depois de termos chegado até aquele ponto... não dava pra 

voltar. Engatei a primeira e parti sem tirar o pé do acelerador.  

Chegamos à escola quase às três horas da tarde. Bem cansadas, mas 

animadas ficamos ao ver as crianças. Almoçamos, organizamos nossas coisas 

e... direto para o mito. Por ser a Escola Agroecológica de difícil acesso, poucas 

crianças tinham conseguido chegar naquele dia tão chuvoso. A maioria das 

crianças chega pela condução da escola, outras os pais levam e as que moram 

perto vão a pé com o responsável. Só que, com aquela chuvada muitos pais 

ficaram com medo de enviar seus filhos. 

A terceira oficina de teatro na Escola Agroecológica Sítio Esperança aconteceu 

na tarde do dia 20 de novembro de 2017. Tínhamos como objetivo estudar o 

mito gerando enunciações-próprias-alheias. Sobre o mito de origem e sobre o 

mito de Héracles em particular. Na sala de meditação estavam: João Vitor, 

Cleberson, Juliano, Ana Letícia, Miguel, Francisco (Chico), Carlos Eduardo 

(Cadu), Maria Clara (Maria), Verônica, Nahomy - estudantes do quarto e quinto 

anos, com idade entre dez e doze anos.  

Iniciamos nossa conversa falando da chuva forte que tinha abatido Lambari e 

cidades vizinhas. Depois falei sobre a pesquisa, sobre a gravação de áudio e 

convidei-os a participar. Elas e eles aceitaram. Sendo assim, lancei a pergunta: 

O que é mito? O que podemos dizer sobre o mito? Foram falas livres sem 

ordem pré-estabelecida. O texto que se segue foi gerado a partir da transcrição 

do áudio realizado no dia do encontro. 
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Figura 16 – Primeira roda de conversa sobre o mito 2017. 
Arquivo pessoal da pesquisadora. 

 

Então pessoal, o que é que vamos tentar focar aqui... O que é o mito? Quem 

falou Papai Noel? Coelho da Páscoa. Cleberson falou Fada do Dente. Quem 

mais tem algum outro mito? Dragão, Nossa Senhora Aparecida... Deus 

também pode ser um mito. Quem mais? Duende, Unicórnio. Qual você falou? 

Gigante. Gigante! Booom! Fantasma, Assombração. Pessoal, vamos falar um 

por vez? Vampiro.  

Vocês falaram vários, certo? Agora vamos pensar aqui. Por que é que vocês 

citaram essas expressões como sendo um mito? Porque ninguém nunca viu, 

diz Francisco. O que mais? Porque não existe prova. Não existe. Pode ser um 

de cada vez? Porque é mentira. [?]54 Não é real. Você falou Nahomy alguma 

coisa? Os gnomos existem. Hã? Os gnomos existem, mas não tem prova... 

Vocês estão falando todos juntos... Que é que tá acontecendo com vocês? 

(silêncio) Então quem quiser falar escuta o colega, porque se a gente não 

escutar o colega, a gente não consegue aprender com o que o colega sabe 

também. Ok?!  

 
54 [?] Trecho não entendível no áudio. 
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Vocês falaram tudo isso a respeito do mito, eu acho super interessante. 

Alguém já estudou sobre isso? Ou tudo isso foi o que vocês ouviram falar? 

Vários dizem que estudaram na escola. Eu estudei sobre mitologia grega e ouvi 

falar, diz Francisco. Juliano fala que estudou na escola. 

Beleza. Se eu disser para vocês que o mito é uma narrativa fantasiosa. O que 

vocês acham? O que é uma narrativa? Chico: – Tá contando. Exatamente. 

Uma coisa fantasiosa está junto com o que vocês falaram, tem elementos 

sobrenaturais. Quais foram os elementos sobrenaturais que surgiram aqui? 

Assombração, Menino do Grito. Quando perguntei pra vocês quais eram os 

mitos que vocês conheciam cada um falou um, então desses, quais os que 

vocês acham que seriam sobrenaturais? Fantasma, Papai Noel, Vampiro, 

Lobisomem, Dragão, Curupira. Além disso, os elementos sobrenaturais são 

transmitidos pela tradição oral. O que é uma tradição oral? Pai contando pra 

filho.  

Pode ser uma lenda... Qual é a crença popular de mitos que a gente tem aqui 

em Lambari? Quem pode citar uma? Não sei. Mula-sem-cabeça. Quem está 

falando agora? Anaconda. Mas esses mitos são de Lambari? Quais são os 

mitos de Lambari? Nenhum.  Não sei.  Da cobra. [?] Gente tá muito difícil a 

conversa, porque tem muita gente falando ao mesmo tempo. Pra eu poder 

entender eu preciso ouvir um por vez, e pro outro escutar o que você sabe, o 

outro tem que tá em silêncio... Entendeu? Então... Assim tá muito confuso. Se 

alguém conhece algum mito de Lambari, pode contar. 

CHICO: Esse mito é da cobra, da Cobra Gigante do Lago. Do jeito que eu 

conheço, é que... tinha uma ponte que atravessava o lago e a ponte caiu 

porque a cobra derrubou. As pessoas estavam conversando e a ponte tava 

caindo, então eles tiveram que tirar a ponte, porque as pessoas estavam 

ficando com medo de passar lá por causa da cobra [?].  

ANA ELISA: Esse é o mito da cultura desse lugar. Porque talvez, se a gente 

tivesse no Nordeste, né Vitória? No Nordeste talvez não exista essa história, 

talvez não exista esse mito. Verônica quer contar um? 
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VERÔNICA: Uma mulher era cega e aí ela lavou o olho com aquela água e 

curou. Que eu saiba a lenda do lago de Lambari não é uma cobra... é... um 

jacaré gigante, que eu sei porque minha mãe falou e a da cobra era lá do 

Maranhão. Essa da cobra era lá de Maranhão e do jacaré era daqui. 

 ANA ELISA: Tudo bem... Todo mundo aqui de uma forma ou de outra tem um 

entendimento do que venha ser um mito, certo? Por tudo o que vocês falaram... 

Ele é real? A maioria responde que não, mas Miguel diz que não dá pra saber. 

Ele é uma coisa criada por quem? Pessoas, gente, por nós. Pelos nossos 

pensamentos. Opa! Pelos nossos próprios pensamentos. E aí, o que vai 

acontecendo com o mito? Vai se criando. Vai se desenvolvendo. Como, 

Cleberson? Vai passando de pai pra filho. De mãe pra filho, de geração em 

geração.  

ANA ELISA: Uma das funções do mito é “abrir o mundo para a dimensão do 

mistério”55. Tarãn! 

FELIPE: Tia, eu acho que é porque a gente nunca viu o mito e aí fica secreto... 

eles são secretos. É um mistério.  

MARIA CLARA: Eles ampliam as fronteiras da nossa imaginação.  

NAHOMY (chamando): Mito pra mim é... tem mitos que a gente já viu, uns que 

inventaram e uns que nunca ouviram... pode ser uma parte verdade e uma 

parte mentira. Tem mitos que a gente já viu.  

CHICO: Papai Noel na casa da minha tia avó, normalmente era sempre meu tio 

avô, agora é minha tia... e aí a roupa do Papai Noel era toda bonitinha, mas a 

máscara do Papai Noel... umas bochechas com umas bolinhas... meio azul 

com pelinho... dava até medo!  

ANA ELISA: O mito tem a função de abrir o mundo para a dimensão do 

mistério. Quem mais pode falar sobre isso?  

FELIPE: Ô tia, a gente pode ver o mito. Pessoal! É só a gente imaginar na 

nossa imaginação, porque tudo é fruto dela.  

 
55 Campbell (1990, p.32) 
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ANA ELISA: Hum, isso é bom! Juliano o que você pensa a esse respeito? Você 

acha que o mito tem essa função mesmo?  

JULIANO: Tem. 

VERÔNICA: Acho que sim. Porque quando a gente ouve um mito, a gente fica 

curiosa, fica perguntando.  

MARIA CLARA: Mito é tipo um vício, quando a gente escuta uma lenda a gente 

quer escutar mais. É isso aí!  

VITÓRIA: Acredito que abre, pelo que a Verônica falou, a gente fica 

imaginando na nossa cabeça, como é, como funciona... se aparece, como que 

aquilo existiu, se existiu...  

FELIPE: Ô tia! Tipo o dragão, às vezes a gente vai sonhar... tipo, fica muito 

emocionado quando se vê alguma coisa tipo...você está imaginando o mito... 

deixe eu ver... do Dragão, aí você vai dormir e daí que você vai ver o Dragão 

no seu sonho, você vai viver com ele.  

ANA ELISA: Hum, interessante! 

Todos comentam ao mesmo tempo sobre sonhos. 

CHICO: A gente vai dormir, acorda e quando vai dormir de novo continua o 

mesmo sonho. Tem gente que consegue fazer isso. Eu sonho acordado.  

FELIPE: Por exemplo. Nesses dias eu tava sonhando, que eu tava no mundo 

do Pokemon.  

MIGUEL: Quase ninguém acredita. É por causa que... eu prevejo um pouco o 

meu futuro. Porque eu durmo. Aí um dia eu dormi. Aí eu previ meu ... [?] ... 

tapete caindo, tinha queimado, aí no outro dia aconteceu a mesma coisa. 

Aconteceu comigo.  

ANA ELISA: Tá, mas aí quando você conta isso pra gente aqui... (pausa)  

CHICO: É vodu. 

ANA ELISA: Quando você conta isso aqui relacionando com o mito, você 

relaciona com o mito em que sentido? Por que falar do mito te lembra essa 

sua situação, do seu sonho?  
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CHICO: Porque parece que a gente é mito.  

MIGUEL: É, porque parece que a gente é mito. 

ANA ELISA: Por que você acha que quando a gente fala de mito, ele traz 

essa história do sonho dele? 

VERÔNICA: Porque como ele disse, as pessoas não acreditam, ele acredita, 

ele sabe o que é [?] que é mentira. Por isso você relaciona com o mito?  

MARIA: Porque o sonho também é uma forma de mito. Porque o sonho é 

assim, se o mito é algo da nossa imaginação, o sonho também é. Então um 

mito também pode ter surgido de um sonho. Uma pessoa pegou um sonho e 

daí desse sonho ela contou uma história pra outra pessoa. Essa história virou 

um mito.  

CHICO: Mas o sonho é um mito.  

MARIA: É o que eu acabei de falar Chico.  

NAHOMY: Pra mim o sonho também é um mito, às vezes eu sonho com uma 

coisa, depois quando eu acordo... quando ainda tá de noite assim... ainda vejo 

essa coisa que eu sonhei na minha frente. 

CHICO: Cheguei a sonhar com o lobo mau. 

CADU: Eu sonho com, às vezes eu sonho com uma [?]. Aí de tarde quando 

eu estou estudando, aí aparece na minha frente... aí depois aparece de novo 

na minha frente, aí depois ele aparece de noite.  

ANA ELISA: Por que você está relacionando isso que você vê no seu sonho 

com o mito?  

CADU: Porque o sonho é um mito.  

ANA ELISA: Você acha que o sonho é um mito de acordo com o que a gente tá 

conversando aqui?  

CADU: Porque não é real.  

MARIA: Mas na cabeça existe.  
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JOÃO: A gente não sabe se isso é verdade ou se é mentira e também ele pode 

tá imaginando isso.  

FELIPE: Tia, às vezes eu sonho que tipo... que eu posso ser um Dragão. Daí 

eu posso ser um mito. Por exemplo, eu penso sei lá, vou ser uma cobra gigante 

que vai por aí.  

CHICO: Que vai viver no lago de Lambari, que vai derrubar a ponte, que vai 

comer...  

FELIPE: Aí tipo... eu sonho que eu faço isso, aí depois eu acordo e fico com 

ânimo... assim, aí na vida real eu tenho que brincar disso, aí eu tento brincar 

disso.  

MARIA: Então, assim...eu tenho uma coisa muito [?] que eu acho legal de 

fazer, é tentar você, tipo mentalizar uma coisa tanto, tipo... sonhar com uma 

coisa. Ah! Hoje eu quero sonhar isso. Aí você bota aquilo na sua cabeça... e 

você acaba sonhando. Você meio, entre aspas, pode planejar seu sonho. E 

você relaciona isso com o mito... tipo você pegou e criou uma história com 

alguém. Tipo, hoje o sol nasceu... e as nuvens estão em forma de coelhinhos. 

Aí você fica pensando naquilo, pensando, pensando, pensando, até que você 

sonha com aquilo.   

CHICO: Quando eu sonho com alguma coisa que acontece depois, 

normalmente é com coisa que é importante pra mim, tipo... Um tempo atrás, já 

tinha seis meses que eu tinha pedido um livro na livraria, demorou seis meses 

pra chegar. Aí, um pouco antes da minha mãe comprar o livro pra mim, eu 

sonhei com uma parte do livro. Eu abri o livro e aí quando eu cheguei nesta 

parte, eu falei: Eu já li isso aqui.  

ANA ELISA: Gente, vocês entraram no meio da conversa do Francisco. Ele 

tava falando e aí... entendeu? Vamos tentar conversar...  

No dia seguinte... 

Neste dia a chuva deu uma pequena trégua, o alagamento na Estrada do 

Serrote baixou e um número maior de estudantes conseguiu chegar à escola. 

Começamos o nosso encontro com a Vitória conduzindo um exercício de 
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meditação com foco na respiração. Relembramos algumas enunciações do dia 

anterior sobre o mito.  

Manhã. Sala de meditação. Presentes na roda de conversa estavam: 
Verônica, Nathália (profª português – tia Naty), Maria Clara (Maria), Francisco 
(Chico), Cleberson, Nahomy, Eduardo (Dudu), Carollina (profª de ciências – tia 
Carol), Juliano, Maíra (profª de inglês), Ana Letícia, Kauã, Nádia (profª de 
artes), Manoella (Manu), Maria Eduarda (Duda), João Vitor, Vitória e Ana Elisa.  
 

ANA ELISA: Cada um diz uma frase sobre o que conversamos ontem, ou joga 

pra roda o que pensa... Mito pra mim é... 

JOÃO: O mito... é que se passa de geração pra geração. 

DUDA: O mito pode ser uma coisa alegre ou uma coisa triste. 

ANA ELISA: Joga pra roda, não se preocupa se está certo ou se está errado. 

VITÓRIA: O mito é... pode ser uma verdade, pode ser uma mentira ou uma 

mistura dos dois. 

VERÔNICA: Mitologia é... imaginação. 

FELIPE: Mito é uma coisa que a nossa imaginação cria. 

 

 
 

Figura 17 – Segunda roda de conversa sobre o mito 2017. 
  Arquivo pessoal da pesquisadora. 
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ANA ELISA: (para Juliano) Se você não levantar a sua cabeça a gente não 

consegue te escutar. Levanta sua cabeça, levanta os seus ombros com orgulho 

da pessoa que você é – maravilhosa – e você fala pra roda o que você pensa a 

respeito do mito; não precisa se esconder. 

JULIANO: Mito pra mim é uma coisa da minha imaginação.  

EDUARDO: É uma coisa que a gente inventa na nossa cabeça. 

CAROL: São histórias mágicas. 

NAHOMY: Mito pra mim pode ser lendas ou coisas que nós mesmos 

inventamos. 

CHICO: Mito pra mim são coisas que as pessoas nunca viram, nunca 

comprovam e que alguém já viu. 

MARIA CLARA: Mito pra mim são as nossas alegrias e as nossas tristezas 

transformadas em uma história que não é real. 

CAROL: Nossa! Tenho até vontade de chorar quando a Maria fala. (risos) 

NATHÁLIA: Mito... só não é real quando a gente acredita que não é, se a gente 

acreditar... ele vai acontecer. 

ALGUÉM: Tipo Papai Noel... (burburinhos) 

ANA ELISA: Ok. Um por um gente, a palavra está com a Verônica. A gente 

olha pra Verônica. 

VERÔNICA: Mito é uma coisa que tanto pode ser mentira quanto pode ser 

verdade. 

ANA ELISA: Mito é um mistério, que aponta pro sentido da vida. 

“O mito enquanto discurso é definido como uma narrativa original, que funda 
origens. Mas de modo contraditório, como uma cebola tem suas camadas, 
ao descamar as muitas narrativas míticas, não há origem. O discurso que 
funda origens não tem, ele mesmo, uma origem, ou se tem não é da ordem 
da escrita. Não há a primeira palavra, e não há última, como qualquer 
palavra, o mito é um elo na cadeia das enunciações, e assim podemos 
escutá-lo”56 

 
56 Mello (2014, p.215) 
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Plataforma Zoom 
Manhã de 12 de outubro de 2020 

Diálogos sobre o mito: Anciana e Ana Elisa 
Céu riscado por nuvens brancas 

 

 

ANCIANA: Oi Ana Elisa! Você me chamou? Está aflita, não é mesmo?  

ANA ELISA: Muito. 

ANCIANA: Vejo nos seus olhos. O que está acontecendo? 

ANA ELISA: São muitas as possibilidades de conversa com o mito. 

ANCIANA: Calma querida. O mito, bem como os estudos mitológicos contém 

oceanos de significações. Por que não usamos a metáfora da cebola trazida 

por Marisol? 

ANA ELISA: Acho ótimo. As narrativas míticas e as possibilidades de 

compreensão do mito como camadas de uma cebola. 

ANCIANA: Que ao serem removidas podem apontar para uma origem sem 

origem.  

ANA ELISA: Pois é... 

ANCIANA: Nas enunciações das crianças percebemos elos na cadeia 

discursiva mítica. O mito é palavra velha como eu, completamente aberto como 

princípio explicativo humano. “A gente não pode dizer que existem princípios 

básicos que permeiam toda a humanidade”57, porém, determinados aspectos 

mitológicos possuem a possibilidade de serem atualizáveis em outros lugares. 

Crianças acessam o grande tempo com muita facilidade... imaginação aberta... 

A filosofia bafeja quente das bocas dessas crianças. Você percebeu como elas 

foram fundo numa discussão ancestral?  

ANA ELISA: Sim. Demais! Trouxeram camadas ricas de ideias sobre o mito. 

Acho que elas sabem mais sobre o mito do que eu. (risos) Até o sonho pode 

ser um mito.  

ANCIANA: No universo onírico podemos brincar com um Dragão... ser um 

Dragão. Foi o que elas disseram. Podemos até encarnar o mito, realizá-lo de 

diferentes maneiras. 

 
57 Marisol (apontamentos de orientação) 
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ANA ELISA: Lembra o que Chico58 falou? “Parece que a gente é mito!” Será 

que a gente está sonhando acordada e não sabe?  

 

(risos) 

 

ANA ELISA: Detienne diz que “a mitologia vem do domínio habitado pelo 

espírito de curiosidade, culpado pelas primeiras necessidades de explicação”59. 

Não concordo com o sentido do espírito de curiosidade culpado, mas acho que 

temos uma faísca importante no friccionar das necessidades de explicação com 

a curiosidade. O mito ecoa de vozes em curiosidade. 

ANCIANA: Acho que o que você está dizendo traz o gosto por uma boa 

história. Quem não gosta de uma boa história? “Mito é tipo um vício, quando a 

gente escuta uma lenda a gente quer escutar mais e mais”60. 

ANA ELISA: “...Quando a gente ouve um mito, fica curiosa, fica perguntando”61. 

ANCIANA: Buscar uma definição para o que seja o mito seria como nadar em 

um mar de exuberância imaginativa infinita porque ele se mescla nas fronteiras 

de encontro da cultura com a religiosidade.  

ANA ELISA: Até Nossa Senhora Aparecida apareceu na conversa. 

ANCIANA: “Deus pode ser um mito”. Sábias crianças! 

ANA ELISA: Surgiram categorias interessantes nas crenças e lendas locais. 

Interessante compreender os sentidos de uma narrativa que se dedique a 

explicar algo sobre a vida, a natureza ou os fenômenos espirituais.  

ANCIANA: Eliade diz o seguinte “o mito é uma realidade cultural extremamente 

complexa, que pode ser abordada e interpretada através de perspectivas 

múltiplas e complementares”62.  

ANA ELISA: Se a abordagem de uma possível interpretação não fechar o 

sentido do mito, pode até ser. Acho que dentro dessa realidade cultural 

extremamente complexa que o Eliade traz, é onde surgem as figuras 

mitológicas que assustam; seres estranhos, esquisitos. Figuras fora do real ao 

qual não estamos acostumadas no cotidiano, os famosos entes sobrenaturais.   

 
58 Francisco: estudante da Escola Agroecológica Sítio Esperança. 
59 Detienne (1992, p.40) 
60 Enunciação de Maria Clara: estudante da Escola Agroecológica Sítio Esperança. 
61 Enunciação de Verônica: estudante da Escola Agroecológica Sítio Esperança. 
62 Eliade (2016, p.11) 
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ANCIANA: As crianças enunciaram um montão deles: fantasma, assombração, 

duende, unicórnio, gnomos, dragão, vampiro, curupira, gigante, menino do 

grito, vodu, anaconda, mula sem cabeça, lobisomen. 

ANA ELISA: Essas “figuras” vêm compor nossas histórias. 

ANCIANA: Algumas têm raízes nas vozes do tempo primitivo. A gente não 

consegue contar tudo por aqui, mas é importante apontar que mitos circulam 

no tempo, em narrativas poéticas, escritas ou não – às vezes apenas 

oralizadas. Muitos dos seres sobrenaturais são seres que acalmaram fúrias e 

asseguraram colheitas.  

ANA ELISA: Reflito neste instante os mitos como vozes narradas e narrando... 

buscando explicação para o surgimento do sol, da lua... Vozes que buscam um 

diálogo com o dia, com a noite, com o estremecer da terra. Vozes que narram o 

espírito da água brotando na montanha. O céu, as estrelas... 

ANCIANA: São poéticas as vozes que contam mitos através das histórias 

populares. Contos que transformam diversos objetos da natureza em 

divindades. Muitas, são vozes que querem nos dizer como algo que não existia 

passou a existir. 

ANA ELISA: A criação dita com a ajuda dos entes sobrenaturais na trilha do 

dom da curiosidade. 

ANCIANA: Veja só como essa cebola é rica em camadas! Eliade fala da 

perspectiva do mito nas sociedades arcaicas. Ele nos faz refletir sobre sua 

ligação com a criação do mundo e das coisas, de como as coisas surgiram e de 

como o homem foi se relacionando com esse mundo criado, com essa 

dimensão cosmológica de surgimento do universo. O mito nos relata em suas 

múltiplas exuberâncias, o próprio surgimento das coisas e de como elas foram 

sendo embebidas no comportamento humano, no trabalho e nas instituições63. 

ANA ELISA: Lembro bem dessas palavras: “Os mitos, efetivamente, narram 

não apenas a origem do mundo, dos animais, das plantas e do homem, mas 

também de todos os acontecimentos primordiais em consequência dos quais o 

homem se converteu no que é hoje – um ser mortal, sexuado, organizado em 

sociedade, obrigado a trabalhar para viver, e trabalhando de acordo com 

determinadas regras”64. 

 
63 Eliade (2016, p.22) 
64 Eliade (2016, p.16) 
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ANCIANA: Os mitos se manifestam numa verdadeira profusão de ideias em 

dimensões combinatórias imensuráveis. Campbell diz que eles teriam “uma 

função mística de abrir a nossa consciência para a dimensão do mistério”65. 

ANA ELISA: Penso Anciana, que os mitos dialogam com o cultivo da vida 

concreta nas instâncias visíveis e invisíveis. Então, eles nos ensejam o abrir de 

nossas consciências. Maria Clara diz que “eles ampliam as fronteiras da nossa 

imaginação”. Assim, eles são possibilidades de compreender a vida em suas 

mais profusas faces. 

ANCIANA: Entretanto, “estas representações, por mais policrômicas, variadas e 

heterogêneas que possam parecer à primeira vista, possuem suas próprias leis 

internas; não surgem de um capricho desenfreado da faculdade da imaginação, 

mas avançam pelos caminhos bem definidos do sentimento e do pensamento 

configurador”66. 

ANA ELISA: Essa fala do Cassirer me faz lembrar o mito do Papai Noel trazido 

pelas crianças. 

ANCIANA: Por quê? 

ANA ELISA: Porque Lysebeth67, em sua obra de estudos sobre o culto da 

feminilidade, diz que o Papai Noel é a memória do patriarca tribal, do Pai 

arcaico gravado em nós. Nesse caso, nem de longe o mito do Papai Noel seria 

um capricho desenfreado da faculdade da imaginação. Seu figurino com “a 

barba branca, a roupa vermelha e o gorro concretizam seu aspecto 

benevolente, assim como o saco cheio de brinquedos para as crianças 

boazinhas”68. Ele afirma que o Papai Noel foi inventado em 1850, mas que sua 

linhagem remonta às antigas lendas dos povos europeus. 

ANCIANA: As festas de Natal e Ano Novo não coincidem por acaso com as 

festas pré-cristãs do solstício de inverno quando era celebrado o nascimento 

do sol e da luz. Foi uma jogada da Igreja Católica que, não conseguindo 

reprimir essas festas, decidiu cristianizá-las69. 

 
65 Campbell (1990, p.32) 
66 Cassirer (1985, p.29) 
67 Lysebeth (1994, p.157) 
68 Ibidem 
69 Ibidem 
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ANA ELISA: Esse fio mítico do Papai Noel é muito incrível, traz a categoria da 

tradição dita pelo Juliano. O mito como “algo que se passa de pai para filho”, de 

família a família, de geração em geração.   

ANCIANA: Mais uma camada. A gente está percebendo que mesmo sendo um 

discurso que passa de geração em geração não é algo que foi inventado do 

nada, certo? Nahomy disse que, “o mito pode ser uma coisa que nós mesmos 

inventamos”. Pode não ser. Pode ser? O fato é que toda palavra contém muitas 

vozes dentro dela. Olha o exemplo do Papai Noel. Mitos não são simplesmente 

invenções imaginativas sem uma busca por respostas no mundo. 

ANA ELISA: Concordo. Entendo que estamos fazendo o que o professor 

Miotello nos incentiva a fazer: conversar com os mitos na busca de 

compreensão da realidade. Conversar com os mitos para compreender o 

humano no humano, porque “nos constituímos nas inter-ações, nas relações 

mediadas por nossos pontos de vista, nossos valores, nossas imaginações, 

nossos quereres, volições, nossas emoções”70.  

ANCIANA: A nossa interação está fazendo sentido pra você? 

ANA ELISA: Puxa! Só está. Gerar interações dentro do nosso campo valorativo 

para falarmos sobre os mitos – acredito mesmo – que isto nos encaminhe para 

uma compreensão mais profunda sobre nós mesmas. Isto nos faz pensar que, 

fixar-se nas sistematizações mitológicas não seria uma garantia de 

compreensão do próprio mito. 

ANCIANA: Existe ainda uma problemática que não pode ficar de fora da nossa 

conversa. O mito enquanto real ou não real e suas formas: fantasia, 

imaginação, mentira, sem provas, etc. O mito é invenção? É imaginação? 

ANA ELISA: Essa categoria aparece nas enunciações das crianças - a relação 

entre mito e realidade.   

ANCIANA: “O que é realidade? Mito é linguagem, é narrativa para pensar o 

real, para criar o real, para afastar o medo do real, para compreender o real, 

mito é o real em criação”71.  

ANA ELISA: Para Volochínov a linguagem “é o produto da atividade humana 

coletiva”72. Podemos então pensar o mito como realidade afigurada na 

linguagem. 

 
70 Miotello (2014, p.8) 
71 Marisol (apontamentos de orientação) 
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ANCIANA: O mundo humano é o mundo da linguagem. 

ANA ELISA: E linguagem não é abstração da realidade, é a possibilidade da 

relação entre mim e essa realidade. Portanto o mito não é uma abstração. 

ANCIANA: Sim. Podemos compreender melhor esta questão adentrando no 

Cinturão de Hipólita agora? O que você acha? 

ANA ELISA: Vamos nessa. 

ANCIANA: O que temos a princípio sobre os relatos míticos gregos? 

ANA ELISA: Os mais antigos que conseguiram chegar até nós são escrituras 

literárias no gênero de poesias, tragédias e epopeias. A Ilíada e a Odisseia de 

Homero; e a Teogonia de Hesíodo estão entre os textos mais expressivos 

desta geração. Vernant vai dizer que no caso do mito grego, mesmo sendo um 

relato, “é preciso saber como esses relatos se constituíram, se estabeleceram, 

se transmitiram e se conservaram”73. 

ANCIANA: Consideramos relevante a tarefa de pesquisar como esses relatos 

foram se constituindo ao longo do tempo, mas não é essa a nossa proposta. 

Vamos penetrar em algumas questões que afiguram as Amazonas como uma 

cultura de contraposição à condição de vida da mulher grega, que na 

antiguidade clássica vivia confinada em sua casa na maior parte do tempo. 

Separada, isolada, sem poder argumentar ou discutir sobre nenhuma questão 

que lhe dissesse respeito, ela vivia na condição de total inferioridade cheia de 

restrições. Desconsiderada como cidadã, ela era completamente excluída da 

vida pública. 

ANA ELISA: “O silêncio dá graça às mulheres, embora isto em nada se aplique 

ao homem” – palavras de Aristóteles74. 

ANCIANA: O direito político-jurídico era praticamente negado a essas 

mulheres. 

ANA ELISA: Já as Amazonas, filhas de Ares - o deus da guerra, eram notáveis 

mulheres guerreiras. Viviam em espaços abertos, usavam roupas feitas de 

animais, cavalgavam, manuseavam armas... A esfera belicosa as instigava. 

Conta o mito que a filha do rei Euristeu, Admeta, pede como um presente o 

Cinturão de Hipólita, a rainha das Amazonas. Um cinturão trabalhado em ouro 

 
72 Volochínov (2013, p.141) 
73 Vernant (2000, p.10) 
74 Aristóteles (1997, p.33) 
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pelo próprio deus Ares, “símbolo do poder temporal que a Amazona exercia 

sobre seu povo”75. Euristeu ordena a Héracles que traga o cinturão para sua 

filha. Sabedor de que iria lidar com mulheres belicosas, Héracles parte em 

missão levando guerreiros voluntários. Ao aportar em Temiscira, pátria das 

Amazonas, segue para o palácio onde Hipólita ao vê-lo, sente-se atraída por 

seu corpo musculoso. 

ANCIANA: Conheço bem esta parte da história. A rainha oferece o cinturão de 

Ares como um presente de amor. Hera, em sua perseguição obsessiva pela 

derrota de Héracles, se faz passar por uma das Amazonas e atiça a intriga de 

que aqueles estrangeiros estariam ali para raptar a rainha76. 

ANA ELISA: Com o alvoroço, Héracles teme ser traído. Então, mata a rainha 

Hipólita e tira-lhe o Cinturão. 

ANCIANA: É quase uma tortura ouvir essa história novamente. Infelizmente ela 

ainda se repete de muitas formas. Mas o ponto aqui nos chama para 

escutarmos o mito enquanto discurso. Vamos pegar mais uma camada de 

compreensão dessa cebola. O mito é um discurso, portanto ele possui um 

campo ideológico, um campo sígnico.  

ANA ELISA: Volóchinov77 diz que: “O signo não é somente uma parte da 

realidade, mas também reflete e refrata uma outra realidade, sendo por isso 

mesmo capaz de distorcê-la, ser-lhe fiel, percebê-la de um ponto de vista 

específico e assim por diante”.  

ANCIANA: O mito tem seu caráter sígnico aberto, por isso cabem dentro dele 

avaliações ideológicas múltiplas, que podem muito bem refletir e refratar à 

serviço dos dispositivos de repressão de uma ordem dominante.  

ANA ELISA: Acho que Foucault78 nos ajuda nesse entendimento a partir de 

seus estudos sobre o discurso e os mecanismos de poder. Ele diz que existe 

no discurso um jogo de interdições formado por uma grade muito complexa, 

que está sempre se modificando, e que essa grade é mais hermética nas 

questões que concernem à sexualidade e à política. O Cinturão da rainha 

Hipólita é signo de poder, é presença da força feminina em liberdade. Roubar o 

Cinturão apresenta-se como um ato de interdição a essas mulheres livres, de 

 
75 Brandão (1987, p.105) 
76 Graves (2004, p.169) 
77 Volóchinov (2017, p.93) 
78 Foucault (1999, p.9) 
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comportamento atípico ao sistema vigente. O que deveria ser dito precisava ser 

interditado. Interditar é a maior violência. A Mulher-Amazona era palavra 

vetada no discurso, que não podia circular. 

ANCIANA: “Por mais que o discurso seja aparentemente bem pouca coisa, as 

interdições que o atingem revelam logo, rapidamente, sua ligação com o desejo 

e com o poder”79. Na linguagem estão as amarras. O comportamento das 

Amazonas entendido como desviante precisava ser interditado com 

derramamento de sangue. 

ANA ELISA: Sendo assim, o trabalho de Héracles – O Roubo do Cinturão – é 

ele mesmo signo ideológico de interdição do feminino, na presença de um 

discurso que não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de 

dominação, mas aquilo porque se luta80: pela apropriação do poder. A 

conjuração do poder-patriarcal-dominante-grego-da-época conduz nesse 

trabalho mítico a produção de um discurso de verdade manipulador. Ah! Esses 

homens-manipuladores da materialidade discursiva a favor de um conjunto 

deliberativo machista-egoísta! 

ANCIANA: Que encarcera a mulher pela instituição da virgindade, do adultério, 

da mutilação do clitóris, da cozinha, do servir ao marido, da vaidade proibida... 

ANA ELISA: Em pensar que toda mulher é Shakti, origem de toda a vida na 

visão tântrica. A Deusa-Mãe, nossa Grande Ancestral, a primeira religião do 

homem81.  ANCIANA: Nos importa e muito nessa discussão a conexão das 

Amazonas com os saberes arcaicos da mulher selvagem; da mulher como 

princípio original encarnado, convidada a trabalhar na terra pelo seu poder 

fecundo, pelo seu conhecimento ancestral sobre as plantas, a saúde, o cultivo 

das flores, das ervas... 

ANA ELISA: Segundo Estés82, “A Mulher Selvagem é a saúde para todas as 

mulheres. (...) Por mais que seja proibida, silenciada, podada, enfraquecida, 

torturada, rotulada de perigosa, louca e de outros depreciativos, ela volta à 

superfície nas mulheres, de tal forma que mesmo a mulher mais tranquila, mais 

contida, guarda um canto secreto para a Mulher Selvagem”.  

 
79 Foucault (1999, p.10) 
80 Ibidem 
81 Lysebeth (1994, p.99-100) 
82 Estés (2018, p.23) 
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ANCIANA: A força da mulher selvagem criativa-criadora está presente em 

muitas culturas com diversas designações: A Loba, Dakini, Aquela dos 

Bosques, Força Espiritual, Ser de Névoa... Amo este livro “Mulheres que 

correm com os lobos”83. Poderíamos ficar horas aqui conversando sobre a 

Mulher Selvagem e as possíveis conexões com as Amazonas, mas não é este 

o nosso enfoque principal. 

ANA ELISA: Está bem.  

ANCIANA: Você está me olhando como quem ainda não estivesse satisfeita. 

ANA ELISA: É verdade. Às vezes tenho a impressão de que puxamos vários 

fios e... 

ANCIANA: Ana Elisa, você lembra bem do documentário “Escolarizando o 

mundo”84?  

ANA ELISA: Claro que me lembro. Fiquei tão chocada. Ainda choro quando 

vejo as imagens daquelas crianças sofrendo uma lavagem cerebral 

colonizadora. O que é aquela extirpação da cultura original? “Deixe tudo o que 

for indígena dentro de você morrer”85.  

ANCIANA: É um documentário que todo mundo deveria assistir. Quando o eixo 

de força é dialógico, nós fazemos o contrário disso. Foi o que você fez, não foi? 

Ao invés de montar uma peça de teatro baseada em um objeto discursivo com 

bases capitalistas, você deu um passo para trás, que na verdade foi um passo 

para frente, oportunizou que essas crianças pudessem trazer à tona a 

compreensão que elas mesmas teceram sobre o mito em diálogo. Ou seja, 

você derrotou a arrogância de berço colonizador. 

ANA ELISA: Entendo. Vejo que dessa forma a encenação sobre o mito de 

Hércules pôde trazer um outro olhar, um olhar ressignificado pelo prisma 

dessas crianças, mergulhado no campo ideológico do mundo vivo-concreto a 

elas pertencente. ANCIANA: Bakhtin vai dizer que todo enunciado verbalizado 

possui o dado e o criado. O dado como o que as crianças já conheciam sobre o 

mito inserido no diálogo entre elas se transforma em criado; e junto contigo 

num criado artístico. “É como se o dado se recriasse no criado, sofresse 

 
83 Estés (2018, p.22) 
84 Documentário: Escolarizando o Mundo – o último fardo do homem branco.  
85 Documentário: Escolarizando o Mundo – discurso de inauguração da Escola Indígena de Carlisle. 
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transformação em seu interior”86. Tanto que o final da cena de Héracles com as 

Amazonas recebeu um acabamento de abertura questionadora. 

ANA ELISA: Uma revolução contra a tirania do engolir dados de uma cultura 

dominante. É preciso refletir, contrapor. “O objeto pronto, os meios linguísticos 

prontos para sua expressão, o próprio artista pronto, sua visão de mundo 

pronta, o poeta reflete o objeto pronto. Em realidade, também se cria o objeto 

no processo de criação, criam-se o próprio poeta, a sua visão de mundo, os 

meios de expressão”87. 

ANCIANA: Quer dizer, as crianças se criaram criando sua própria obra em 

alteridade. Reinventaram-se no caminho para a liberdade.  

ANA ELISA: Discurso é objeto ideológico e pertence às relações sociais e ao 

horizonte ideológico que está em constante formação, considerando que o 

homem não estacou em um atoleiro da vida88.  

ANCIANA: Você trouxe a compreensão do mito pelas vozes em enunciação 

dentro de um horizonte ideológico concreto. Você entende a força que essa 

práxis tem? Ademais, a discussão sobre o mito e suas possíveis refrações 

sobre a realidade não poderia ser realizada em outro Trabalho de Héracles? 

Compreende isso?  

 

(silêncio) 

 

ANA ELISA: Muito obrigada, Anciana. Foi ótima a nossa conversa. Essa cebola 

parece não ter fim... 

ANCIANA: Pode ser. Por isso a gente precisa do mito para conversar com - o 

sem princípio.  

ANA ELISA: E precisamos do feminino para falar da infância da linguagem. A 

senhora me ajudou muito. 

ANCIANA: Que bom. Tenho que ir, querida. Se precisar de novo não hesite em 

me chamar. Estou aqui para você. Me despeço deixando uma imagem da 

 
86 Bakhtin (2011, p.326) 
87 Bakhtin (2011, p.326) 
88 Medviédev (2012, p.63) 
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estatueta paleolítica - Vênus de Lespugue – uma representação da 

fecundidade da Mulher, da Grande Ancestral, que nos gerou e nutriu89.  

ANA ELISA: Adorei! 

 

 

 

 

 

 

Vênus de Lespugue90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
89 Lysebeth (1994, p.107) 
90 Figura 18 - https://www.researchgate.net/figure/Replica-of-the-Venus-of-Lespugue-Amiens-France _ 
fig3_337632927 

https://www.researchgate.net/figure/Replica-of-the-Venus-of-Lespugue-Amiens-France
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As Éguas de Diomedes 
(5º Trabalho) 

 

 
Introdução 

Na manhã ainda chuvosa do dia 21 de novembro de 2017, estavam presentes 

na sala de meditação da Escola Agroecológica Sítio Esperança, um grupo 

muito singular de estudantes, professoras e pesquisadora: Verônica, Nathália 

(profª português – tia Nath), Maria Clara (Maria), Francisco (Chico), Cleberson, 

Nahomy, Eduardo (Dudu), Carollina (profª de ciências – tia Carol), Juliano, 

Maíra (profª de inglês), Ana Letícia, Kauã, Nádia (profª de artes visuais), 

Manoella (Manu), Maria Eduarda (Duda), João Vitor, Vitória e Ana Elisa. Eram 

crianças do quarto e do quinto ano, com idades entre dez e doze anos. 

ANA ELISA: Então, a gente começou de uma maneira meio torta, por quê? 
Porque a gente já pegou um mito construído. A gente viu um filme que colocou 
na nossa mente uma coisa que os outros criaram. E a gente tava tentando 
montar um trabalho de acordo com esse produto que já chegou pra nós. Mas... 
vamos pensar aqui. Se o mito é tudo isso que vocês falaram, de onde vem 
esse mito do Hércules? Será que o Hércules existiu? 

(burburinho de vozes - uns dizem sim e outros dizem não) 

MANU: Eu acho que Hércules ele é uma mitologia grega, né? 

CHICO: Não, grego é outro... 

MANU: Lá pra Grécia, pra Roma... não sei. Ali... então acho que ele era um 
homem muito forte, normal assim, que não veio de deuses. Mas como lá eles 
acreditavam nisso, eles acharam ele diferente, e... criaram a história que ele 
veio dos deuses... e com o tempo isso foi passando de boca em boca e foi 
mudando a história até tá no ponto que é hoje. 

CHICO: Eu não sei! Mas eu sei que... se ele existiu... ele era assim: uma 
pessoa normal também, que as pessoas… quando acreditavam nas coisas, 
achavam que ele era um tipo diferente de pessoa e, mas... se ele não existiu, 
esse mito foi criado para representar alguma coisa. 

ANA ELISA: O que você acha que o Hércules estaria representando? 

CHICO: Eu acho que... esperança… porque ele nasceu deus, mas foi criado 
por gente mortal e depois foi com tudo pra achar o pai dele... 

ANA ELISA:  Essa foi a história que a Disney contou. 

CHICO: Não, mas a história que eu conheço é assim mesmo. 
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NAHOMY: Pra mim Hércules também é um deus [?]91 filho de Zeus [?]. 

CAROL: (tímida) Eu posso falar?  

ANA ELISA:  Claro que você pode falar. 

CAROL: É... acredito que Hércules seja um exemplo de alguns valores que a 
gente pode cultivar dentro de si. Cada um pode ser um Hércules. Acho que o 
principal valor dele é a confiança naquilo que ele era, assim, ele acreditava 
muito que ele podia vencer qualquer medo dentro dele, então ele se achava 
muito forte, muito capaz e dessa forma ele conseguia vencer todos os medos 
que apareciam no caminho dele. Acho que tem muito haver com os valores que 
a gente pode cultivar dentro de si. Principalmente a força, sentimento de 
capacidade. 

MARIA: Tenho vontade de chorar quando a tia Carol fala. 

(risos) 

NATHÁLIA: Ele é o super-herói dele mesmo. Seu próprio super-herói. 

ANA ELISA: Ele é o super-herói dele mesmo. Quem acha aqui que Hércules 
existiu? Dudu, por que você acha que o Hércules não existiu? 

DUDU: Porque... eles inventaram... 

MARIA: Acho que ele existiu. E eu de uma certa forma concordo também com 
a ideia que a Manu trouxe para a roda, de ser uma pessoa que ele podia ser… 
ter uma força muito grande e aí eles acabaram usando o fato dele ser, de 
crerem nesse deus e tal, e usaram isso como, não um motivo, mas uma 
explicação por causa dele ser diferente. 

CHICO: Não era força de... não era força física, era uma força emocional que 
ele tinha. Força emocional, do pai dele, da mãe dele. 

MANU: (enfática) Isso que ele diz veio na minha cabeça que... é... ele tinha 
essa força mais emocional porque ele não era realmente forte, não era um 
deus, ele acreditava nele mesmo; então pra ele, ele era tudo. 

CAROL: Ele podia ser tudo. 

VERÔNICA: Pra mim o Hércules era uma pessoa igual a Manu disse, só que... 
nem todo mundo achava que ele era um deus. Ele se achava um deus e fez 
com que essas pessoas acreditassem nisso. 

ANA ELISA: Huum. E com essa questão que o Francisco falou, que... 

KAUÃ: Eu acho que Hércules não existiu, porque... pra mim não vai existir uma 
pessoa que levanta um monte de coisas, até elefante... 

(polêmica com a fala anterior - burburinhos)  

ANA ELISA: Então, o papo tá muito bom gente! Tá muito rico, porque, esse 
papo que a gente tá tendo é pra criar o nosso Hércules. O grupo de teatro 
precisa se apropriar do seu próprio Hércules. A gente não tem que, é... imitar 

 
91 [?] Parte do áudio não compreensível. 
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um Hércules que já existe. Eu fiquei muito intrigada com essa questão de que 
não era uma força física, que era uma força emocional.  

MARIA: Eu acho que... assim, na verdade essa força dele era mais a 
perseverança e a força de vontade que ele tinha de conquistar os limites dele. 
Tipo, ele tinha [?] não conseguia fazer isso, aí ele ia lutando até conseguir 
ultrapassar aquele limite. 

ANA ELISA: Então vamos ficar um pouquinho nesse ponto? A gente vai pegar 
tudo isso que vocês falaram sobre o Hércules, tudo isso que a gente conversou 
sobre o mito e a gente vai olhar pra dentro da gente e vai se perguntar. Onde é 
que está o meu Hércules? (burburinhos suaves - alguns respondem, no 
coração) Ou seja, aonde que eu tenho que modificar esses limites? Contra o 
que é que eu tô lutando? Até onde que eu posso ir?  

VITÓRIA: Então, a gente tá querendo construir um novo Hércules, diferente do 
Hércules que a gente viu no filme. Então pra mim, o Hércules pode ser uma 
pessoa negra, uma mulher. Não necessariamente um homem. (pausa) O 
Hércules pode voar. Pode vir do mar, não do céu. O Hércules pode ser um 
caçador? (silêncio) Um animal. Pode ser o que a gente quiser, como muitas 
pessoas aqui falaram, o mito é uma coisa da nossa imaginação, então o 
Hércules pode ser aquilo que a gente quiser imaginar. 

MANU: Hércules podia ser... um sentimento. 

CAROL: Vencer o medo de cigarra.  

(tem uma cigarra cantando) 

ANA ELISA: Você tem medo de cigarra? 

CAROL: Eu acho que no caso do meu Hércules seria... é... vencer barreiras 
determinadas pelas minhas inseguranças e pelos meus medos. 

ANA ELISA: É importante que o Hércules que o grupo de teatro do Sítio 
Esperança está criando tenha as falas de todos, porque é um Hércules de 
todos. Não é o da Disney, não é o da BBC, não é o que a Globo criou, é o 
Hércules do Sítio Esperança, do grupo de teatro do Sítio Esperança.  

MARIA: O meu Hércules ele tá lutando pra construir algo bom pra ele. [?]  

ANA ELISA: Se fosse agora, nesse momento. Contra o que ele teria que lutar? 
O que é que o seu Hércules deveria conseguir agora, nesse momento da sua 
vida? 

(Maria em silêncio – pássaros cantando) 

MARIA: (muito tímida) É... eu não sei ainda. 

KAUÃ: Eu acho que o Hércules do nosso teatro podia vir de uma pessoa que 
lutou contra as drogas e [?]. 

MANU: (falando pausadamente) O meu Hércules, eu acho que ele precisa 
tentar ser mais paciente (riso). Tentar ser mais paciente e... também relaxar um 
pouco em relação às dúvidas da vida. 
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DUDU: Ô tia! Eu acho pra mim assim, se o Hércules existisse tia, eu queria que 
ele, não deixasse os ladrões assaltar um banco. 

MARIA: O meu Hércules no momento estaria lutando contra a altura, porque 
ele nunca voaria e lutaria contra o sono. (com jeito sonolento) 

CHICO: Meu Hércules tem que lutar contra o crescimento do meu pé... porque 
a cada dois meses o meu pé cresce três centímetros. 

(riso geral) 

MIGUEL: O Hércules também poderia ser um grande sábio. Ajudar as pessoas 
com as dúvidas delas. Ele poderia ajudar na curiosidade de outras pessoas, 
crenças... pessoas que não acreditavam em Deus, não entendiam, ele podia 
explicar. 

MAÍRA: Eu acredito que o Hércules também podia, é... ressoar a verdade do 
universo para que todo mundo se entendesse ou fosse verdadeiro um com o 
outro. Acredito que a gente não teria muita, é... desigualdade. 

ANA ELISA: E quais seriam as armas então desse Hércules?  

DUDU: Ô tia, a arma dele poderia ser uma... 

CHICO: Uma katana. 

DUDU: É isso que eu ia falar.  

ANA ELISA: Katana? 

DUDU: Uma espada. 

ANA ELISA: Do Karatê? 

CHICO: Tipo Samurai. 

ANA ELISA: Ah, do Samurai, hum. Esse Hércules poderia fazer artes marciais. 

NÁDIA: Achei muito interessante a Vitória falando. Achei muito interessante a 
colocação da Vitória quando ela falou do Hércules ser negro e mulher. Porque 
acho que essa questão do negro e da mulher já é um Hércules em si sabe, na 
nossa sociedade... a mulher pode ser capoeirista. 

MENINAS: Boa!!!  

(manifestação das meninas da roda). 

MANU: Agora que a tia Nádia mencionou isso da Vitória, eu acho que tipo... 
acho que o Hércules podia ser algo que a população atual tá tratando com o 
errado, o ruim, o feio e que... acaba virando o bullying, tipo... o racismo é... 
esse Hércules podia ser... obeso, ou muito magro, ou muito alto, ou muito 
baixo. Assim, coisas que levam o povo a criticar, ou é... assim... não é fora do 
padrão mas que o povo leva como fora do padrão e fica zoando, sabe. 

MARIA: De uma classe social diferente. As pessoas pelo fato delas terem... um 
poder maior sobre a sociedade elas acham que são melhores do que as outras. 
Acabam que elas são iguais ou até inferiores, mesmo tendo mais dinheiro ou 
mais posses. 
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CHICO: (falando com muita calma) Eu acho que o Hércules, esse negócio de 
ter... [?] preconceito com quem é negro, com quem... é... de tudo, ou um tipo de 
preconceito... o Hércules podia ser uma mistura de tudo isso, de todos esses 
tipos de preconceitos e ele tinha que lutar com esses monstros que tem na 
história, vencer os motivos do preconceito, ele tinha que lutar contra isso. Pra 
acabar com o preconceito. 

ANA ELISA: Então quem é o Hércules do nosso momento? Quem é o Hércules 
do Sítio? Quem é o Hércules de Lambari? Quem é o Hércules social que 
representa esse grupo aqui que somos nós? Olha só, é... a gente já 
desconstruiu o Hércules da Disney.  

NÁDIA: O nosso Hércules então é um combate a europeização também, né? 
Então gente, a nível de Brasil nós fomos colonizados por europeus e... os 
europeus colocaram sua cultura, só que eles colocaram sua cultura como 
dominante, como a única forma que era boa. 

ANA ELISA: Mas antes de você falar eu vou bater uma palma e todo mundo 
troca de lugar.  

(na palma todos saem trocando de lugar) 

NÁDIA: Então gente, as outras culturas que vieram pro Brasil e as que estavam 
no Brasil como os índios, os negros, foram oprimidas, foram tratadas como 
ruins, e... hoje em dia você vai falar de arte, o que é que tem nos livros de arte 
principalmente? A arte da Europa, que eles tratam como berço da arte. E... o 
padrão de beleza? O padrão de como o ser humano deve ser, o padrão do 
bonito, do belo... É disso que o nosso país realmente é formado? O nosso país 
não é feito somente disso, o nosso país é feito de muito mais... e de coisas 
lindas, temos muitas culturas pra serem enfatizadas. 

CAROL: Eu não sei, às vezes o que vem na minha cabeça, assim, é que se a 
gente colocar o Hércules como uma pessoa pode tá colocando com um outro 
padrão de referência. Talvez a gente não consiga colocar em uma pessoa, né? 
Em um personagem... assim pro nosso teatro todas as características com as 
quais a gente tem citado como preconceito, vítima de preconceito, então eu 
acho que talvez trazer o Hércules para um bom coração, como sentimento, 
como poder, como algo maior. Acho que talvez fica mais oportuno do que 
colocar em personificação, talvez a gente não consiga trazer tudo o que a 
gente falou. 

ANA ELISA: É... É uma ideia. 

MARIA: Eu acho assim, que o Hércules poderia ser uma pessoa normal 
mesmo, podia ser uma mulher, negra, podia ser baixinha, gordinha, alta... sei 
lá. Enfim... ela podia ser assim e... acho que dentro dela... ela, pelo fato dela 
sofrer com os apelidos que a sociedade põe, que a sociedade chama e tal, ela 
podia acabar sendo insatisfeita com ela mesma e ir lutando contra o 
preconceito que ela tem com o próprio corpo, e essa ser a briga, a batalha, 
entendeu? 

ANA ELISA: Seria um conflito com o próprio Hércules que está dentro. 
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CAROL: Não na aparência, mas algo que todo mundo pode carregar dentro de 
si independente da aparência da pessoa. 

NÁDIA: Ela colocou em cheque a questão da personificação. Eu acho legal 
trazer essa questão da personificação pro contemporâneo, por conta dessa 
busca do seu lugar, dessa quebra dos padrões. É utilizando tudo isso, esses 
sentimentos, essas coisas, longe de estereótipos que simbolicamente é algo 
fora do padrão. Essa luta, essa busca (pausa) pela igualdade. Não acho legal a 
gente fechar o leque... enfim…  

ANA ELISA: A gente tá conversando, vamos ver o que vai acontecer.  

NÁDIA:  Essa luta é um trabalho interno e externo também. 

ANA ELISA: (para Juliano) E você que não falou ainda. 

JULIANO: Não vou falar não. 

MANU: Eu também acho que, na verdade ele podia ser uma força que ajuda os 
outros que não se aceitam, ou que não são aceitos, a se sentirem melhor e a 
entenderem que não tem um padrão certo. O certo é como a gente se vê, bem 
e bonito do jeito que a gente [?] não do que os outros digam. – Ah! Você tá 
muito gordo. Ou você tá muito magro, é muito baixo, é muito alto. Você é 
negro, você é branco... Se aceitar. 

KAUÃ: É... Eu acho que o Hércules podia ser tanto homem quanto mulher, 
porque a sociedade hoje em dia tem muito racismo por causa de pessoas trans 
ou então homossexuais, e eu acho que a gente podia puxar essa ponte pra 
tentar tirar o racismo desse mundo que a gente vive. 

(silêncio) 

MARIA: Eu não acho que tenha uma raça tipo – é negro, é branco. É... 
amarelo, é roxo, cor de abóbora... (risos) Não tem uma raça tipo, na verdade só 
tem uma que no caso é a raça humana, né? Então a gente não tem que focar 
nas diferenças como se fosse um rótulo. E também tem uma coisa que quero 
apontar é tipo... a nossa sociedade discrimina muito que as pessoas com 
alguma doença. Elas não conseguem fazer as coisas, então elas... – Ah! Esse 
daí não vai conseguir fazer isso! Mas às vezes elas superam as coisas. 

CAROL: (tímida) Só mais uma coisa. Porque quando eu olho pra roda eu vejo 
que todas essas diferenças que vocês falaram na verdade já tá tudo aqui. 
Quando escuto vocês falando a impressão que eu tenho é que a gente tem 
vários Hércules aqui na sala, que todo mundo carrega uma coisa muito forte, 
essa força, essa vontade de querer enxergar em si mesmo o belo e a força de 
poder fazer o que desejar fazer. Eu acho que a gente podia ter vários Hércules 
em um só. 

ANA ELISA: (levanta e puxa um grito de guerra e a criançada acompanha) 
Ééééé! Hérculessss! Háááá! Hôôôô! Hérculessss! Éééééé! Vamos lá... Ôpa!  
Peraí... Vamos organizar as almofadas... 
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Relinchos exorcistas para o humanismo ingênuo 

 

Elizinha e Cufinu sempre foram grandes amigos. Quando Elizinha nasceu 

Cufinu já tinha cinco anos. E quando Elizinha fez nove anos, seu pai deu Cufinu 

para ela - um lindo asno de pele cinzenta.  Hoje, eles caminhavam como de 

costume pelas estradas barrentas de Interiolândia. O solo estava ainda 

ressecado com as marcas do verão que custava a se despedir naquele início de 

outono. O descampado acalmava a mente de Elizinha, uma menina negra de 

doze anos, com vivos olhos castanhos, cujo sonho era ir para a universidade 

estudar filosofia.  

Embora suas condições de vida fossem precárias naquela roça distante, ela não 

desistia de sonhar com seus estudos quando ficasse adulta. Cufinu era sem 

dúvida o seu melhor amigo. Asno amoroso, dedicado aos cuidados de sua 

pequena dona, não media esforços para agradá-la, protegê-la e compreender 

suas divagações filosóficas. 

Naquela manhã, Elizinha encontrava-se muito inquieta. Na noite anterior ela 

ouvira um áudio no SoundCloud do professor de Teoria Política Cesar Kiraly 

da Universidade Federal Fluminense (RJ). Este áudio a deixara com muitas 

pulgas atrás das orelhas. Era um áudio de um colóquio intitulado - Atos em 

Diálogo: Observações Céticas sobre a Querela do Humanismo. Nesse áudio, o 

professor Kiraly tecia várias considerações sobre a forma de lidar com o 

conceito do humanismo. Elizinha ouvira o áudio até o final e ficara muito 

intrigada. Até então, ela acreditava que o humanismo fosse algo que remetia às 

qualidades virtuosas do ser humano; ser bondosa, ajudar os outros, saber 

interagir coletivamente com amorosidade e assim por diante. Mas ao ouvir as 

palavras do professor Kiraly, ela ficou decididamente alterada.  

Cufinu já havia percebido que a amiga não estava lá nos seus melhores dias, 

caminhava silenciosa com o olhar meio perdido ao longe, até que ele não 

agüentou mais e quebrou aquele silêncio com um relincho de sacode.  

CUFINU: Fala alguma coisa! Esse seu silêncio tá me matando. 

ELIZINHA: E esse seu relincho me assusta. Já te pedi pra não fazer isso Cufinu. 

CUFINU: Mas eu não agüento mais esse seu não falar nada. 

Elizinha: Tô bolada amigo. O áudio que escutei ontem do professor Kiraly me 

deixou boladona. Ele disse que o humanismo tem uma série de visões e que uma 

delas tem a figura do homem como sendo um conceito necessário, relevante, ao qual está 
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atrelado, um certo conjunto de dignidades92. Agora entendi porque relacionava o 

humanismo à moral da bondade. Mas ele não parou por aí. 

CUFINU: (sem graça) Preciso te confessar uma coisa. Não fica chateada comigo 

não, mas...  

ELIZINHA: Fala logo! 

CUFINU: Eu também ouvi tudo que o professor Kiraly falou ontem.  

ELIZINHA: O que?! 

CUFINU: Grudei meus orelhões na sua janela pra escutar... o papo tava muito 

bom. 

ELIZINHA: Mas que invasão de privacidade é essa! 

(Cufinu baixa as orelhas em sinal de pedido de desculpas) 

ELIZINHA: Tá, então fala logo o que você escutou? 

CUFINU: (animado) Isso. Lembro que ele disse que o humanismo se liga à 

percepção de que existe um modo correto de vida, uma maneira correta de viver, uma 

imagem certa de homem e nesse sentido; se não um esforço de conversão religiosa, um 

duro esforço de conversão material de outras formas de vida a essa forma de vida 

associada ao humanismo. Mas você acha que os homens tratam os animais de um 

modo correto? E hoje existem tantas religiões, todavia... devo dizer que pelo 

observar de determinadas ações humanas tô preferindo ser asno.  

(Cufinu sorrilincha) 

ELIZINHA: Putz! Você tem cada uma. Fiz algumas relações com alguns livros 

que li falando sobre isso, mas todos eles com o humanismo grudado no 

renascimento. Por exemplo, essa historiadora que tô lendo agora (tira o livro da 

mochila e mostra pra ele), a Teresa Acker93, não faz muita distinção entre os 

tipos de humanismo quando coloca que os filósofos de uma maneira geral no 

renascimento defendem o homem como a mais importante criatura de Deus, 

porque pode através do uso da razão explicar os fenômenos do mundo. 

CUFINU: Ah tá! Eu também sei explicar muitas coisas. Acontece que as pessoas 

não me perguntam, esse é que é o problema. A maioria me confunde com um 

 
92 Todas as palavras do Professor Cesar Kiraly transcritas do áudio - Atos em Diálogo: Observações 
Céticas sobre a Querela do Humanismo estão em itálico neste ensaio. 
93 Acker (1992, p.29) 
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burro. Burro é burro. Asno é asno. Tenho a ancestralidade, o DNA das éguas no 

meu sangue. Mas os humanos não tão nem aí pra isso. 

ELIZINHA: Sei. (sorri) Para de reclamar, senão vou te chamar de burro. 

CUFINU: (relincho de aborrecido) Não faz isso não Zinha. Vou ficar de mal. 

ELIZINHA: Me escuta vai. Essa historiadora, a Teresa, tocou muito nesse ponto, 

de que a experiência individual passou a ser um grande valor humanista entre 

o século quatorze e dezesseis. Chega a dizer que “a experiência era valorizada 

como um complemento da razão, o atributo humano mais considerado nesse 

momento de passagem do mundo medieval para o mundo moderno, uma vez 

que por meio dela o homem podia conhecer, inventar e tornar-se distinto dos 

animais”94. 

CUFINU: Sempre o homem se sentindo superior a tudo; até aos animais. Você 

acha que se existissem só animais e não existissem os homens, o planeta estaria 

tão vulnerável como está? Hein? Me responde! Até nesta história aqui. Quem é 

a protagonista? Vo-cê: uma humana. Eu tô aqui de ator coadjuvante. 

Cufinu sai de perto de Elizinha e vai comer capim (aborrecido). Elizinha baixa o 

olhar. Sente vergonha pela própria espécie que destrói o planeta. Nada 

responde. Segue para uma árvore e senta-se para descansar um pouco. Bebe um 

pouco d’água, abre o livro da Teresa na página 46 e lê o seguinte: “Não basta a 

noção de um mundo inteligível, posto à contemplação; é preciso um mundo 

modificável e passível de subversão pela consciência humana que, então, 

compreende que é detentora da história”.  

Elizinha buscava sentidos para entender o que os filósofos estariam chamando 

de humanismo, lembra que o Kiraly havia dito que ao humanismo também 

concerne à valorização do homem enquanto concepção metafísica e transcendente. Ela 

tentava costurar os sentidos, mas estava difícil. O que ela queria mesmo era 

fazer um contato com o professor Kiraly, tirar dúvidas, investigar seus 

pensamentos. Pegou o caderno que sempre carregava consigo para fazer 

anotações e começou a escrever uma mensagem que depois enviaria por e-mail 

para ele. 

 

 

 
94 Acker (1992,  p.29) 
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Oi Professor Kiraly, 

Bom dia! 

Meu nome é Elizinha e eu moro aqui em Interiolândia - um lugar a 

noroeste da cidade do Rio de Janeiro. Sempre fui muito curiosa sobre as 

coisas do mundo. Essa coisa de querer saber os porquês das coisas, sabe? 

Quando crescer quero muito estudar filosofia como o senhor fez. Posso te 

chamar de você? Acho que você não deve ser tão velho assim. Eu estudo do 

meu jeito porque gosto muito de ler. Agora que já tem internet lá em casa, 

eu passo horas fuçando curiosidades sobre o mundo. Uma das perguntas 

que não quer calar dentro de mim é: O que é ser humano? O que é que a 

gente tá fazendo aqui, neste planeta? Têm muitas coisas que não consigo 

entender. O senhor... ou melhor, você me aceitaria no seu face? Quero 

conversar mais...  

Abraço, 

Elizinha 

 

Assim acho que está bom (pensou). Mal tinha acabado de guardar seu caderno 

quando vê Cufinu vindo em sua direção esbaforido. Ele trotava como um louco. 

Seu relincho era um grito de pavor. O que será que havia acontecido? 

CUFINU: (apavorado) Sobe agora nesta árvore! 

ELIZINHA: O que? 

CUFINU: Sobe agora nesta árvore. Eu estou mandando. Se você nunca 

obedeceu a um asno na sua vida, faça isso agora se quiser salvar sua vida. 

ELIZINHA: Você está... 

CUFINU: Soobeeeeeee!!! (relinchando-gritando) 

Elizinha não discute, percebe o apavoramento do amigo e sobe na árvore. Ele 

fica embaixo de sentinela. Está ofegante. Elizinha avista do alto da árvore uma 

nuvem de poeira subindo pela estrada. A nuvem vem se aproximando. Cufinu 

monta guarda embaixo da árvore para proteger Elizinha sem saber se teria 

alguma chance frente ao que estava por vir.  
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O tropel vai se aproximando. Com os olhos esbugalhados e as bocas 

escancaradas, as Éguas de Diomedes se aproximam velozmente. Estão famintas. 

Famintas como sempre. Um filme de terror olhar para aquelas terríveis eqüinas. 

Elizinha chora temendo pela morte do amigo e pela sua também. Elas se 

aproximam intimidadoras. Cheiravam a sangue. 

CUFINU: Saiam daqui, essa história não é a de vocês. 

ÉGUAS: (arrogantes) Quem é você pra falar assim com a gente? Isso não te 

interessa! Colocaram a gente nessa história e a gente resolveu ficar. Se a gente 

quiser ir embora, é uma decisão que a nós pertence. Nós agora estamos livres. E 

estamos com fome também. Muita fome! Sentimos o cheiro de um prato 

delicioso que está bem aqui, em cima desta árvore (apontam para Elizinha). 

CUFINU: Mas vocês acabaram de comer o seu rei Diomedes. O Héracles jogou 

o Diomedes pra vocês. Não estão de barriga cheia? 

ÉGUAS: Nós somos insaciáveis (gargalincham todas). Fomos criadas para sentir 

fome e comer carne humana. Nunca estaremos de barriga cheia. 

CUFINU: O Héracles não devia ter deixado vocês fugirem. 

ÉGUAS: O Héracles não está com nada. Ele quis nos domar à força com aquelas 

correntes. E quer saber? Não basta ser homem branco e ter um bom par de 

músculos pra nos deter. Nós somos muito mais espertas do que aquele brocha 

peidão. Bastou dar um pouco de ouzo pra ele... que o idiota apagou 

(gargalincham debochando). 

CUFINU: Ouzo?! 

ÉGUAS: Bebida. Fogo-Paulista, seu idiota. Bem se vê que tu é burro! 

Quando Cufinu escutou aquela palavra – burro, endereçada a ele... ser chamado 

de burro era a pior das ofensas. Ele ficou uma fera. Era coice pra todo lado. As 

gigantes éguas rirlinchavam como nunca. 

ÉGUAS: Talvez nós devêssemos experimentar uma carne de sabor diferente... 

(disse uma delas com um olhar congelante) Mudar o cardápio. Até que uma 

carne de burro mal passada não deve ser tão ruim. 

As Éguas começam a fechar o cerco em torno de Cufinu para devorá-lo. Ele se 

borra de medo. Coitado! Quando a mais violenta de todas se aproxima para dar 

a primeira abocanhada... Cufinu olha bem dentro do olho dela e fala sem 

pestanejar. 
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CUFINU: Você vai ter coragem de fazer isso? De matar um ser da mesma 

espécie? Vai fazer a mesma coisa que os humanos fazem? Vai seguir o 

propósito de seu antigo dono humano, um rei que se divertia às suas custas 

enquanto via os viajantes que passavam pela cidade serem devorados por sua 

bocarra? Diomedes insultava com sangue a lei da hospitalidade. Você vai se 

igualar a ele? É isso mesmo?... 

 

 

Campo Grande - RJ,16 de abril de 2020. 

 

Caro Kiraly, 

Saudades! 

Tudo bem com você?  

  

Confio que você esteja bem apesar de toda esta turbulência pandêmica 

na qual nos inserimos nesses últimos tempos. Tempos difíceis, não é mesmo? 

Te considero um amigo nosso. Um amigo do Grupo Atos, que com sua 

generosidade sempre está disponível a dialogar sobre filosofia no alargamento 

de nossos conhecimentos e estudos no campo epistemológico da educação e 

da linguagem. 

Quero aproveitar para mais uma vez te agradecer por sua imensa 

contribuição no meu exame de qualificação. Dizer o quanto foi importante seu 

questionamento sobre o teatro como potência humanizadora. A visão alargada 

do humanismo que não precisa ser necessariamente antropomórfico, mas que 

pode se estender para além das relações do homem com o próprio homem, e 

seguir pelas relações do homem com a terra, com os animais; incitou-me a te 

responder no gênero fábula - uma escritura de processo compreensivo, que o 

próprio tema com sua visão ampliada permite. Nesta ação, busco dar conta da 

depuração dos sentidos que o humanismo me provocou. E foi na literatura, As 
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Viagens de Gulliver95 - texto por ti mencionado - que encontrei aportes para 

laborar um pouco mais sobre nossas discussões. 

Outro momento de diálogo potente contigo foi sem dúvida o Atos em 

Diálogo - Observações Céticas sobre a Querela do Humanismo (junho/2019). 

Um encontro inesquecível para todos nós, com falas instigantes, bolo, 

conhecimento, salgadinhos e café cowboy. Hum... Bom demais! Depois de 

muito elucubrar sobre o áudio-transcrito desse encontro, consegui tomar a 

decisão de escrever uma carta para ti. Um ensaio com pegada epistolar, que 

tal? Uma carta para continuarmos essa conversa tão gostosa, no desejo de 

trazer mais sabores aos elementos de compreensão por ti trazidos. Esta carta 

que você está lendo agora.  

O humanismo é tão vasto. Tão multifacetado. Ainda existem muitas 

indagações, mas o inacabamento tem a chave para o aberto. Isto me alicia. 

Na verdade, quando falei no meu texto de qualificação sobre a potência 

humanista do teatro não tinha a verdadeira noção de em que cumbuca estava 

enfiando a minha mão. A confusão que se aportava girava em torno de uma 

imagem de homem desenhada pela moral do bem. Só que não podemos falar 

de um humanismo apenas, correto? O pensamento humanista recebe muitos 

tingimentos em locais diferentes na Europa Iluminista. Lembro-me quando você 

falou sobre a necessidade de depurarmos o conceito do humanismo. Todas 

essas questões vieram à tona e é claro, não posso dizer que tudo está 

compreendido. Tudo é uma palavra muito difícil de usar, ela é muito extremista, 

mas talvez possamos arriscar dizer que nós-confusos foram desatados dessa 

trama e as nuvens já não estão tão carregadas de obscurecimentos a esse 

respeito.   

A noção mais premente que geralmente ecoa quando escutamos a 

palavra humanismo é a do sujeito colocado no centro de sua própria 

investigação e atitudes. “Se na Idade Média, esse indivíduo deveria estar 

conformado às verdades teológicas, no Humanismo, ele será sujeito da 

 
95 Jonathan Swift (2003, Parte Quatro) 
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ação”96. É excitante este movimento de não seguir as ideias dogmáticas, 

acabadas, prontas – é obviamente uma revolução na maneira de pensar e de 

encarar a si mesmo e o mundo dos fenômenos. O homem deslocado para falar 

a respeito de si, enxergando o mundo a partir de si mesmo. Nesse movimento, 

constata-se a saída da visão de um universo teocêntrico para um universo 

antropocêntrico, onde o homem - agora sujeito - passa a encarar as questões 

da natureza-vida com os próprios olhos e não com óculos anuviados por uma 

fé religiosa. 

Entretanto são questões que não param no encarar, pensar, observar; 

elas avançam para o fazer, o intervir no mundo através de uma possível 

clareza sobre si mesmo, no uso da inteligibilidade de como as coisas podem 

ser usadas no manipular da natureza em benefício próprio. Nesse exercício de 

consciência para a compreensão de si, do existir das coisas e da relação entre 

essas duas, o homem se afirma como sujeito detentor da história. Veja, são 

meus rabiscos de compreensão. Corrija-me os enganos, por favor. 

Nesse sentido, o homem sai de seu lugar de contemplador-espectador 

para o lugar de sujeito que pode e deve interferir na natureza e na história. 

Nepomuceno97 vai dizer: “Não basta a noção de um mundo inteligível, posto à 

contemplação; é preciso um mundo modificável e passível de subversão pela 

consciência humana que, então, compreende que é detentora da história”. 

Então, digamos assim, o homem precisa compreender o mundo pelas suas 

próprias faculdades de inteligibilidade e seguir adiante como agente 

transformador do mesmo. 

É possível engrossar esse caldo trazendo um pouco da visão 

existencialista sartreana a respeito, se me permite. Sartre98 questiona a forma 

de se olhar para o humanismo como uma teoria “que toma o homem como 

meta e como valor superior” e que atribui um valor a esse homem “em função 

dos atos mais elevados de certos homens”. Ele diz que ele mesmo, Sartre, não 

construiu aviões. Então, como ele poderia se considerar respeitável por uma 

invenção que não foi dele? Como ele poderia se colocar numa posição de 

 
96 Nepomuceno (2008, p.39) 
97 Nepomuceno (2008, p.46) 
98 Sartre (1987, p.21) 
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superioridade por conta disso? Sabe que lembro que já fiz isso muitas vezes. 

Dizia: Nós, seres humanos somos superiores porque inventamos o smartfone. 

Quem inventou o smartfone? Eu, com certeza não fui. 

Sartre vai dizer que isso é um despautério, porque somente um ser de 

outra espécie, um cachorro ou um cavalo (ele cita), poderia fazê-lo. Ele afirma: 

“Não podemos admitir que um homem possa julgar outro homem. O 

existencialismo dispensa-o de todo e qualquer juízo desse tipo: o 

existencialismo não colocará nunca o homem como meta, pois ele está sempre 

por fazer. (...) O culto da humanidade conduz a um humanismo fechado em si 

mesmo, como o de Comte, e, temos de admiti-lo, ao fascismo. Este é um 

humanismo que recusamos”99. 

No nosso colóquio, você colocou dois vetores importantes para a 

compreensão do humanismo. Um que caracterizava o humanismo como plural, 

quer dizer, existe mais de um tipo de humanismo e que a acepção a ser 

adotada dependerá do lugar e do momento sócio-cultural em que a questão 

estava sendo discutida. Sendo assim, existe o humanismo francês, italiano, 

alemão; o humanismo como movimento literário, artístico, e por aí vai. O outro 

vetor importante olha para esse ponto onde Sartre põe o dedo e faz pressão – 

a recusa do humanismo comteano, fechado em si mesmo e produtor de um 

possível fascismo. A recusa do humanismo comteano seria o fluxo da corrente 

anti-humanista? Fiquei com essa dúvida. 

Acho que concordamos que não será possível nesse ensaio abarcar 

todos os aspectos do humanismo que você mencionou no nosso colóquio. 

Contudo, vale a pena investigar o fio que apresenta o humanismo atrelado a 

uma cultura severa e dura do comércio, já que o mesmo entrecruza com ideias 

fascistas, no ponto mesmo em que a relação que se estabelece entre a 

severidade do comércio e a exploração das riquezas naturais, também se 

conecta a exploração do homem pelo homem – a ideia da colonização. Em 

pensar que é nessa bola-de-nós-rígida-como-uma-pedra que estão contidos os 

legados humanistas... Onde a civilização humanista produz a colonização, 

produz a exploração (...). 

 
99 Sartre (1987, p.21) 
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Foi difícil ouvir aquele momento em que você citou o Adorno100 para 

dizer que: O humanismo aprofunda e encontra sua apoteose com os campos 

de extermínio. Porque os campos de extermínio seriam a máxima realização 

das capacidades da técnica. Seria o uso da computação, seria o uso dos 

telégrafos, seria o uso da mecanização, da realização em massa, seria o uso 

daquilo que o homem olha para si e se orgulha por ter sido capaz de realizar, 

sendo capaz de produzir sua própria antítese, exatamente – o extermínio da 

própria espécie. Neste momento o humanismo deixou definitivamente de 

significar qualquer tipo de culto da bondade para mim.  

E não dá para ser ingênua numa discussão de tamanha relevância como 

esta, não é mesmo Kiraly? A barbárie atrelada ao processo civilizatório e a 

figura do homem como o realizador da técnica contra o próprio homem não têm 

como ficarem de fora do legado humanista. Terrível esta constatação! Ao 

mesmo tempo isto nos impõe importante pergunta: De qual grupo humanista 

fazemos parte? 

Outro ponto importante que não pode ficar de fora desse debate, já que 

estamos dentro dos Doze Trabalhos de Héracles, é a figura do próprio 

Héracles, concorda? A figura do herói cujo humanismo não é abstrato, que 

possui um posicionamento axiológico advindo da realidade do qual faz parte e 

que traz consigo um plano-discursivo-valorado instaurado na figura de homem.  

Sendo assim, trago para nossa discussão as enunciações da roda de 

conversa que tive com as crianças e professoras do Sítio Esperança em 2017, 

a fim de problematizar a figura humana contida nesse herói. Sinto que naquela 

ocasião, na Escola Agroecológica, por mais que estivéssemos bebendo na 

mistura de raízes da mitologia greco-romana, o Héracles precisava ser 

ressignificado no aquecer dos sentidos do momento. Tirar a materialidade 

social, não levar em consideração a interação do grupo social concreto seria 

transformar o Héracles-enunciação em um Héracles-abstração. “Uma 

enunciação concreta (e não uma abstração linguística) nasce, vive e morre no 

processo de interação social dos participantes da enunciação. (...) Ao arrancar 

a enunciação deste chão real que a alimenta, perdemos a chave que abre o 

 
100Dialética do Esclarecimento. 
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acesso de compreensão tanto de sua forma quanto de seu sentido; em nossas 

mãos ficam ou uma moldura linguística abstrata, ou um esquema abstrato de 

sentido (...)”101. 

Nessa perspectiva, o Héracles do Sítio precisava ser filho de uma 

enunciação coetânea, adubada pelo grupo social que estava chamando o mito 

para conversar. Para incrementar nosso diálogo, trago as enunciações das 

crianças na tarde de vinte e um de novembro de 2017.  

A proposta foi a de que as crianças compartilhassem por escrito, o 

Hércules de sua imaginação para o Sítio, escrevendo ou desenhando o que 

fosse mais importante. Respondendo as perguntas: Qual a arma ou armas o 

nosso herói ou heroína deve usar? Como é o nosso Hércules? Quem ele é? 

Quem ela é? Por que ou por quem precisa lutar? 

 

 
 

Figura 20 – Hércules de Maria Eduarda – 2017.  

Arquivo pessoal da pesquisadora. 

 

João Vitor - Nosso Hércules é forte, é negro, tem cabelos encaracolados, é 
grande, é obeso, é moreno, é alto. A arma do nosso Hércules é sua mente e ter 
um coração puro. 

 
101 Volochinóv/Bakhtin (2011, p.165) 
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Maria Clara - O nosso Hércules pode ser homem ou mulher, o que ele quiser. 

Sua arma: a sabedoria. 

Duda - Nosso Hércules pode ser um índio de olhos azuis, ser trans, pode ser 

negro, pode ser branco dos olhos marrons e pode ter uma espada de ninja. 

Cleberson - O Hércules pode ser branco ou moreno, pode ser forte ou fraco, 

pode ser baixo ou alto. A arma do Hércules é uma espada que corta tudo do 

mundo. 

Ana Letícia - Nosso Hércules é muito paciente, é negro, baixo, magro, 

bondoso, fraco e mulher. As armas são a sabedoria, fogo, gelo, voar e água. 

Felipe - Nosso Hércules pode ter vários poderes. Eu acho que a arma podia ser 

uma espada da luz. 

Chico - Nosso Hércules pode ser um animal, um espírito da natureza ou um 

Ciclope. A arma dele é ser transmorfo, poder mudar de forma. 

Verônica - Nosso Hércules não segue os padrões de beleza. Nosso Hércules 

pode vir do mar ou do céu. Nosso Hércules não precisa ser um deus. Arma: 

sabedoria. 

Juliano - O meu Hércules ele não precisa ser forte e nem fraco. Arma: fuzil com 

balas de bondade. 

Eduardo - O meu Hércules não precisa ser branco. Pode ser da cor que a 

gente quiser. Ele pode ser um bicho. Arma: espada. 

Nahomy - Nosso Hércules pode ter super poderes! Uma capa!! Pode ter um 

tridente!!! É um grande herói. 

Kauã - O nosso Hércules não precisa ser hetero ou homem, ele pode ser 

mulher, homossexual ou trans. Arma: sabedoria.  

Manoella - Nosso Hércules é uma mulher forte e corajosa que luta pro fim do 

bullying e se aceita como é. Arma: uma pedra da sabedoria. 

 

As enunciações dessas crianças trazem um escopo de possibilidades 

para pensarmos a figura do Héracles na contemporaneidade vivida por elas e 

por nós também. O Héracles poderia ser uma mulher negra, poderia voar; ser 

um caçador, ter vários poderes, vencer barreiras determinadas por 

inseguranças e medos. Ela ou ele poderia ser alguém que está lutando para 

conseguir algo de bom para si, poderia ser paciente e relaxar quanto às 

dúvidas da vida. Ele ou ela poderia ser quem impede ladrões de assaltar 

bancos. Alguém que luta contra a altura, contra o sono, que luta contra o 

crescimento do pé e explica curiosidades para as pessoas. É capaz de ressoar 
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a verdade do universo, usar uma katana, ser uma mulher que luta capoeira. 

Poderia ser um homem ou uma mulher que luta contra o preconceito com as 

pessoas trans e homossexuais, que luta contra qualquer tipo de bullying. 

Poderia ser obeso ou muito magro, poderia ser muito alto ou muito baixo, 

poderia ser de qualquer classe social. 

A ideologia firmada nesse chão social enuncia um Héracles que não 

precisa ser branco de olhos azuis com uma força muscular descomunal para 

ser um herói. O Héracles do Sítio encarna sua força nos valores positivos da 

pedagogia da Escola sem perder sua cadeia enunciativa pelas possibilidades 

abertas que o mito e o dialogismo nos trazem. Vamos escutar as crianças! 

 

 
 

Figura 21 – Hércules da Disney e Héracles da Mitologia Grega102. 

 

Penso, Kiraly, que a potência discursiva do mito se revela enquanto 

questões que o próprio mito de Héracles levanta sobre si mesmo, no seu 

próprio corpo como materialidade alteritária, formado nessa cultura identitária 

cheio de desejos, metas a seguir, modos de se conduzir. No caráter aberto do 

mito, a discussão sobre o herói se atualiza, a palavra antiga se renova em 

respostas ao: como teria sido, como deveria ser, como poderia ser e como é no 

 
102 http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/hfe/protagoras2/links/heracles.html 
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momento em resposta. Após as crianças terem passado pela experiência do 

dizer compartilhando por escrito, elas passaram pela experiência do dizer 

compartilhando com seus corpos em movimento. Vitória, Thiago (o professor 

de capoeira) e eu, fizemos uma leitura dramatizada sobre Os Doze Trabalhos 

de Héracles, que foi fertilizada com uma proposta de expressão corporal ao 

som de uma música de batalha épica. As crianças lutaram como se fossem o 

próprio Hércules, imaginando como obstáculo algo contra o qual quisessem 

vencer. Te convido a assistir ao espetáculo desta aventura-mítica-enunciativa 

no próximo ensaio – Os Estábulos de Áugias. 

 

 
         

   Figura 22 – Foto tirada por Vitória Rosa. Luta como Hércules 2017. 

          Arquivo pessoal da pesquisadora. 

 

 

Esse debate não se esgota... Existem tantos embates com quais temos 

que ter uma força emocional hercúlea para vencer. Nesse jogo de 

compreensão responsiva do humanismo através da figura do herói, encontrei 

essas crianças fantásticas, encontrei também um filósofo que gostaria de trazer 

para a nossa conversa. É o Giambattista Vico. Este encontro aconteceu por 

intermédio de um texto escrito pelo Ernesto Grassi, intitulado: Vico y el 

humanismo103. Grassi fala que Vico coloca o mito de Hércules por seus feitos 

 
103 Ernesto Grassi (1999, p.63) 
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extraordinários – Os Doze Trabalhos de Hércules – como o fundador da 

sociedade humana, dando enfoque principal à sua vitória sobre o Leão (aqui 

significando “a grande selva antiga da terra”).  

Hércules realiza a transformação da natureza vencendo-a 

simbolicamente ao colocá-la a serviço do homem através do trabalho. A auto 

afirmação do homem se dá pela submissão da natureza. Ora, isto não é muito 

diferente do que estamos estudando, mas essa relação que o Vico propõe de 

olharmos para o mito de Hércules, me parece bem interessante, não acha? 

O Héracles pode ser entendido como o exercício do homem que vai se 

transformar no sujeito histórico através do trabalho. Para tal, ele precisa 

submeter a natureza aos seus desígnios. Acredito que aqui podemos deslocar 

as próprias palavras do Althusser104 para ampliar este ponto da nossa 

compreensão:  

Althusser (1967): Com a história e a dialética entra aí também o conceito 
hegeliano de trabalho, que realiza, aos olhos de Marx, o encontro teórico 
miraculoso de Hegel e da Economia Política sob a bênção da feuerbachiana 
Essência do Homem. (...) O que fez a Economia Política (entenda-se os 
Economistas) moderna? Ela reconduziu, diz Marx, todas as categorias 
econômicas à sua essência subjetiva: o trabalho. O que fez de extraordinário 
Hegel (na “Phénoménologie”)? Ele, diz Marx, “concebeu a essência do homem 
como trabalho”. Sujeito, Homem, Trabalho. Sujeito = Homem = Trabalho. O 
homem é o sujeito da história. A essência do Homem é o trabalho. O trabalho 
não é nada mais do que o ato de objetivação das Forças Essenciais do Homem 
nos seus produtos. 
 

Se a essência do homem é o trabalho, o humanismo no homem é o 

trabalho. A comprovação de sua humanidade estaria dentro daquilo que o 

homem pode produzir manipulando a natureza, isto é, pondo a natureza a seu 

serviço. Acho que faz sentido, a visão que o Vico traz ao dizer que o Héracles 

“inaugura” esse momento de alguma forma. Marisol diz que o Héracles é “a 

instauração do macho fálico”105. Isto encontra consonância com o que você 

disse sobre a relação entre os homens brancos, cristãos e os outros homens. 

Essa é a primeira relação. Interessantemente tinha um amigo meu que 

costumava dizer isso, quando o humanismo fala o homem, ele está falando - o 

homem. Ele está falando o gênero – homem. Não são os homens e as 

 
104 Althusser (1967, p.31) 
105 Atos em Diálogo: Observações Céticas sobre a Querela do Humanismo. 
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mulheres. As mulheres são uma categoria suplementar. São os homens e as 

mulheres quando elas se colocam na posição dos homens.  

 Concordo com vocês em gênero, número e grau. Abraçando essa 

construção-debate sobre o Héracles e refletindo sobre os atributos a ele 

impingidos tidos como necessários para a superação de suas vicissitudes e 

feitos extraordinários; indiciamos a presença firme de uma cultura marcada 

pela instauração do macho, branco, musculoso-forte, galã, como o único capaz 

de vencer e dominar a natureza. Talvez por isso, o mito se apresente na figura 

de um semideus, onde a presença da parte humana se justifica pela 

instauração do humanismo por ele vivido. Faz sentido? 

 A gente vai percebendo o quanto que a nossa cultura está impregnada 

desse humanismo de diversas formas e o quanto que essa mesma cultura é 

responsável pelos malefícios que ela reclama. Estou falando das formas pelas 

quais estamos vivendo que segue um curso muitas vezes de nos 

desqualificarmos uns aos outros, das segregações existentes, da exploração, 

do segregador-explorador. Parece que para qualquer lugar que se vá, esse 

humanismo categorizador se apresenta. Muitas vezes com uma roupagem 

singela, suave, mas por trás daquela cara de anjo de olhos azuis ou não, está o 

demônio instaurador de processos desumanizantes. Já nem sei se posso usar 

esta palavra aqui - desumanizante. 

O professor Augusto Ponzio106 fala que “de fato, “humano” é utilizado 

para realizar guerras em nome do humano, ou, sempre em nome dele, para 

internar, segregar, para eliminar o outro porque, no fim das contas, haverá 

sempre alguém “mais humano” e alguém, em grau diferente, “menos humano”, 

até chegar ao “inumano””. O que seria este inumano? Arrepios... 

Ainda assim, é importante tomarmos consciência de que é na vivência 

da própria cultura que esses processos se dão. Entender que a cultura, como 

você diz, como o agente da sua própria doença de pele por assim dizer, que 

seria num juízo um pouco mais negativo, pessimista como Nietzsche diria: ela 

é a própria doença de pele, ela não é a causadora da doença de pele da Terra. 

 
106 Ponzio (2010, p.22) 
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Ela é a própria doença de pele da Terra. Não tenho muito que discordar disso. 

Acho que nós somos uma doença de pele fora de controle e... Infelizmente, 

isso me reporta ao que estamos vivendo exatamente agora com a pandemia do 

Coronavírus. Seria muito bom ter argumentos para discordar do que você está 

colocando, entretanto... 

E o que diria Bakhtin sobre esse humanismo que tanto estamos 

empenhados em investigar? Ponzio promove o encontro de Bakhtin e Levinas 

em sua obra A Revolução Bakhtiniana. Nela, o professor traz à tona o 

humanismo da alteridade, no qual “o fato primário da existência não é o ‘si 

mesmo’ nem o ‘para si’, mas ‘o outro’”107. Ele diz que tanto em Bakhtin quanto 

em Levinas, “a alteridade se encontra no interior do sujeito, do eu, que é o 

mesmo diálogo, relação eu-outro. Não existe nenhum privilégio ontológico da 

consciência do eu, dado que a consciência é inseparável da linguagem, e a 

linguagem é de outros antes que se converta em “própria”, antes que se 

identifique com a própria consciência e expresse suas próprias intenções, o 

próprio ponto de vista”108. 

O humanismo, como prática da alteridade parece bastante fecundo no 

meio disso tudo. É alargador pensar o humanismo em bases fora do 

hermetismo do culto da subjetividade, de um eu supostamente individual e 

solitário, porque mesmo cada um sendo único, não é um único ontológico “é 

único existindo em relação, na relação com o outro” (Ponzio, 2010, p.23). A 

saída da visão de mundo centrada na subjetividade do eu para a compreensão 

da vida centrada na relação eu-outro é a revolução bakhtiniana que o professor 

Ponzio nos traz, afirmando ser o diálogo a chave para nossas experiências 

enquanto humanos. Porque o “diálogo não é uma proposta, uma concessão, 

um convite do eu, mas uma necessidade, uma imposição, em um mundo que já 

pertence a outros”109. 

Não sei se você concorda comigo Kiraly, acho um reducionismo 

observar os fenômenos do mundo a partir de perspectivas individualistas e 

polarizadas. Bakhtin nos guia para uma perspectiva do mundo real, onde os 

 
107 Ponzio (2015, p.215) 
108 Ponzio (2015, p.203) 
109 Ponzio (2015, p.23) 
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“momentos concretos fundamentais estão baseados na arquitetônica do eu-

para-mim, o outro-para-mim e eu-para-o-outro”, não existe um individualismo 

que se comprove aqui: “todos os valores da vida real e da cultura se dispõem 

ao redor destes pontos arquitetônicos fundamentais do mundo real do ato: 

valores científicos, estéticos, políticos (incluídos também os éticos e sociais) e, 

finalmente religiosos. Todos os valores e relações espaço-temporais e de 

conteúdo-sentido tendem a estes momentos emotivo-volitivos centrais: eu, o 

outro, e eu-para-o-outro”110. Assim sendo, é a partir dessa esfera bakhtiniana 

que vejo hoje o caminho para a potência humanizadora do teatro, que é em si 

uma experiência no dialogismo. Faço um aprofundamento dessa perspectiva 

para o teatro no nono ensaio da tese – A Hidra de Lerna. 

O humanismo a partir de um homem macho com seus pensamentos e 

elucubrações sobre as coisas... me parece estranho agora, entende? Como se 

as mulheres ou os homens não estivessem o tempo todo em interação uns 

com os outros. E com a própria natureza que não existe a meu ver 

simplesmente para ser explorada e sim para ser parceira. Posso até dizer que 

estou mais para ser uma anti-humanista do que humanista, nesse sentido. Isto 

é, corroborar com a acepção humanista centrada numa história estruturada por 

uma hierarquia que não consegue pensar o mundo de outra forma que não 

seja dual e segregadora; onde o eu e o outro estão separados e independem 

um do outro... Sinto-me relutante em aquiescer com esse prisma teórico. Não 

obstante, longe de mim querer fechar quaisquer possibilidades-outras de 

pensarmos sobre o assunto.  

Concordo muito com Marisol111, quando ela diz que “o humanismo é um 

constructo complexo, uma luta pelos direitos do ser humano, um complexo que 

nos constitui, que constitui inclusive a nossa maneira de pensar”112. Ela 

continua dizendo que o humanismo é uma armadilha gigante, que “nós 

 
110 Bakhtin (2012, p.114) 
111 Marisol Barenco Correa de Mello é professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal 
Fluminense, doutora em Educação pela PUC-RJ, pesquisadora do Grupo de Estudos Bakhtinianos – 
ATOS/UFF, no qual pesquisa autorias infantis, processos de escolarização e alfabetização de crianças. 
112 Transcrição - Atos em Diálogo: Observações Céticas sobre a Querela do Humanismo. 
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construímos e que se torna o mundo humano por todas as questões, que são 

as questões problemáticas que as filosofias se debruçam pra resolver”113.  

Contudo, é muito interessante perceber o quanto as crianças foram 

além. Um mito enquanto uma narrativa fundamental, ele tem o poder de criar 

certo tipo de visão, que para nós pode ser negativa também. Hércules – o 

homem macho que submete pela violência. As crianças não ficaram nisso, elas 

nos mostraram a força renovadora da linguagem. Elas escutaram outra coisa. 

A festa da renovação da palavra é isso que essas crianças fizeram. Olha o que 

as crianças podem fazer com um mito pregnante europeu! Elas renovaram o 

mito com seu ato responsável.  

Esses legados humanistas estão aí a nos cutucar até hoje. Pensava que 

a face principal do humanismo como organização social, teórico-oficial, poderia 

dar conta de nos distinguir da selvageria, mas não é o que se observa. Neste 

exato momento, recebi uma mensagem pelo whatsapp mostrando o Pantanal 

ardendo em chamas com muitas espécies animais literalmente torradas pelo 

chão. E o que é pior... sabemos que são incêndios humano-criminosos.  

Desejo sinceramente que esteja tudo bem contigo nestes tempos de 

isolamento-distanciamento social. Despeço-me com muito carinho. Você não 

está curioso para saber se Cufinu virou o almoço das Éguas de Diomedes? 

Elizinha conseguiu escapar? Pois eu estou doida para te contar o que 

aconteceu. Estou que não me agüento. Lá vai... 

 

CUFINU: Você vai ter coragem de fazer isso? De matar um ser da mesma 

espécie? Vai fazer a mesma coisa que os humanos fazem? Vai seguir o 

propósito de seu antigo dono humano? Um rei perverso que se divertia às suas 

custas, enquanto via os viajantes que passavam pela cidade serem devorados 

por sua bocarra? Diomedes insultava com sangue a lei da hospitalidade. Você 

vai se igualar a ele? É isso mesmo? 

As Éguas se entreolham e dão um passo pra trás. As palavras de Cufinu 

adentram avançando. 

 
113 Transcrição - Atos em Diálogo: Observações Céticas sobre a Querela do Humanismo. 
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CUFINU: Vocês são minhas ancestrais. Meu DNA a vós também pertence. Que 

destino trágico o de vocês - seguirem sendo assassinas. Vocês se acham livres 

de Diomedes que as encarcerou e de Hércules que as acorrentou só para 

realizar mais um trabalho em benefício próprio e garantir ideologicamente a 

supremacia de macho-branco. Porém, as correntes agora são outras. Invisíveis? 

As correntes do desejo de só se satisfazer pela matança do outro mesmo com a 

barriga cheia. Isso é a cara do capitalismo-inscrito. Você está de barriga cheia, 

mas quer mais. É isso que vocês chamam de liberdade?  

ÉGUA: Escuta aqui ô... 

CUFINU: Cufinu. Meu nome é Cufinu! 

ÉGUAS: Escuta aqui ôôô Seu Cufinu. (sorrilinchos de canto de boca) Você tá 

querendo nos engambelar? Se a gente quiser, vamos devorar você e a sua 

protegida aí em cima da árvore. 

(Elizinha aos prantos) 

CUFINU: Não tenho dúvidas disso. Mas se assim vocês fizerem estarão 

comprovando que só sabem reproduzir a má educação que tiveram e que são 

incapazes de decidir por si mesmas. Seguir princípios educativos com bases na 

destruição do outro é destruir a si mesma. 

A Égua mais vaidosa joga sua longa crina para o outro lado dizendo. 

ÉGUA: A gente vai ficar aqui ouvindo... 

CUFINO: Bakhtin diz que: “Uma reação indiferente ou hostil é sempre uma 

reação que empobrece e desintegra o objeto: passa longe do objeto em toda a 

sua diversidade, o ignora e o supera”114. O que está em jogo aqui não é só a vida 

de Elizinha, a minha vida, ou as vidas de vocês, é a vida de todo o planeta que 

está em jogo - a vida da Terra - este objeto-orgânico gigantesco que nos habita, 

suspenso no ar pela gravidade e sem dúvida muito diverso, exponencialmente 

múltiplo. Já pensou, que vocês podem terminar como as duas-últimas fêmeas 

rinocerontes que são vigiadas dia e noite por guardas armados até os dentes? O 

homem já matou todos os outros rinocerontes brancos. Tanto orgulho por 

chifres de sangue! Que liberdade tem nisso? Mas é o que vai acabar 

acontecendo se todas as espécies fizerem como vocês.  

ÉGUA: Os humanos com o domínio da tecnologia não tardam em exterminar a 

todas nós por dinheiro. Já estamos vendo isso acontecer. O que é o Pantanal 

ardendo em chamas? 

 
114 Bakhtin (2012, p.128) 
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CUFINO: Nós somos todos interdependentes em compreensão respondente. 

Não há vida sem um outro. Não há beleza sem vários outros. 

Ouve-se relinchos aquiescentes. 

ÉGUA: Pelo que estou entendendo, comer ou destruir o outro é pôr correntes 

no pescoço. 

CUFINU: Exatamente. Vocês são lindas e podem ser selvagens-livres ao 

quebrarem a corrente histórica de um condicionamento cruel. Será que vocês 

não percebem o quanto foram oprimidas? E agora vocês querem me oprimir. 

ÉGUA: Nós podemos mudar o curso da nossa própria história?  

CUFINU: É claro. “Ser um entre outros é a nossa força”115. 

ÉGUA: Tô começando a gostar desse papo. Fala mais aí Seu Cufinu.  

CUFINU: Existe um sábio pedagogo, chamado Paulo Freire, que disse o 

seguinte: - Somente quando os oprimidos descobrem nitidamente o opressor, e 

se engajam na luta organizada por sua libertação, começam a crer em si 

mesmos, superando assim, sua “convivência” com o regime opressor116.  

Revolucionários-relinchos preenchem o espaço. 

 

CUFINU (em transe pitonísico) 

 

Ó Éguas! 

Vocês nunca foram de Diomedes nem de Hércules 

Vocês são de vocês mesmas 

Livres 

Recordem do baloiçar da crina ao sabor do vento da liberdade 

Memorem o poder de ir e de vir 

Apaguem da boca o desejo pelo sangue 

Salvem sua espécie 

Salvem outras espécies 

Salvem a si mesmas pelo caminho humanista da alteritária liberdade. 

 

 
115 Marisol (apontamentos de orientação) 
116 Freire (2018, p.72) 
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ÉGUAS: Posso sentir agora “o gosto da liberdade gerando-se no amor à 

vida”117. Honraremos nosso DNA. Obrigada Cufinu. Próxima parada: Pantanal! 

Temos muito o que fazer. Vamos! 

As Éguas começam a bater aceleradamente suas patas no chão. Crinas em 

polvorosa. A poeira começa a subir. Algumas levantam suas patas dianteiras. 

Os relinchos são ensurdecedores. Livres, elas saem em disparada entre poeiras e 

sorrilinchos... 

Elizinha desce da árvore sem palavras para expressar sua gratidão. Abraça o 

coração do amigo demoradamente. Caminham serenos. Era hora do almoço.  

 

Gratidão a ti Kiraly, 

Bjs, 

Ana Elisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
117 Freire (2015, p.251) 
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Os Estábulos de Áugias 
(6º Trabalho) 

 
Interlocuções sobre a questão do texto teatral na escola 

 
 

A primeira oficina de teatro com as crianças do Sítio em 2017 aconteceu 

na semana de 14 de março. Foi uma oficina focada na história da origem do 

teatro. Neste momento estavávamos buscando um caminho que deslanchasse 

o projeto do ano, que culminaria com um espetáculo no dia da formatura. Pelo 

menos, era o que pensávamos naquele momento. Assistimos a vídeos118 sobre 

o teatro grego e sobre o teatro de sombras. Meu objetivo era o de abrir as 

perspectivas quanto às possibilidades de formas cênicas em que o teatro pode 

apresentar-se. Fizemos exercícios de voz, jogos integrativos, exercícios de 

expressão corporal e improvisações. 

Ao final da oficina pedi às crianças que pensassem sobre o espetáculo 

que gostariam de encenar naquele dois mil e dezessete. Até então, o 

espetáculo era quem comandava o jogo. Já tinha na minha cabeça uma 

proposta, então perguntei – Vocês gostariam de montar o Hércules?   

Por não residir em Lambari, às vezes se abria um espaço de tempo 

muito grande entre uma oficina e outra. Por conta disso, Cláudia sugeriu que 

gravasse um vídeo para as crianças no intuito de manter o vínculo e a chama 

do teatro acesa nos períodos de longa ausência. Em junho enviei um vídeo 

dizendo o quanto estava com saudade delas; lembrei um pouco sobre o nosso 

caminhar no encontro de março e fiz novamente a proposta de montarmos um 

espetáculo sobre o Hércules. – Vocês topam? Disse também que se elas 

topassem fazer este espetáculo, seria importante pesquisar um pouco em livros 

ou assistindo ao filme que a Disney produziu.  

 
118 A Origem da Tragédia - Montagem de vídeo e narração: Lindomar Araújo. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=Jy8vS4MPiZI&ab_channel=LindomarAraujo  
Shadow Theatre Group – Programa de TV Britain’s Got Talent 2013. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=6MfyCdQoGm0&ab_channel=lestarscar 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Jy8vS4MPiZI&ab_channel=LindomarAraujo
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A partir dessa resposta, uma segunda oficina foi planejada. Ela 

aconteceu nos dias 4, 5 e 6 de setembro. Presentes nesta oficina estavam: Ana 

Letícia, Maria Eduarda (Duda), Maria Clara (Maria), Manoella (Manu), Nahomy, 

Verônica, Samira, Bruna, Francisco (Chico), Carlos Eduardo (Cadu), João 

Vitor, Miguel, Kauã, Cleberson, Juliano, Alisson, Felipe e Eduardo (Dudu). Em 

sua maioria estudantes do quarto e do quinto ano, que tinham na época entre 

dez e doze anos.  

Dessa vez, assistimos ao filme da Disney e partimos da história e dos 

personagens presentes no filme para a montagem da peça. Tinha como 

preocupação o desejo que todos ficassem satisfeitos com seus personagens e 

que todos que quisessem entrar no palco como atrizes ou atores tivessem igual 

oportunidade de mostrar seu trabalho de interpretação. Hoje, tenho certeza de 

que isso era algo com o qual eu não deveria me ocupar naquele momento. 

Após assistirmos ao filme, conversamos sobre as possibilidades de 

encenação da peça e o grupo foi dividido em três. Cada grupo criou sua própria 

improvisação tendo como base os personagens que cada um gostaria de fazer. 

A disposição abaixo mostra a escolha de cada um em relação aos 

personagens do filme. 

Francisco – Hades 

Bruna – Séquito de Hades 

Alisson – Hércules 

Kauã – Zeus 

Miguel – Filoctetes 

Maria – Herculina 

João Victor – Amigo de Herculina 

Verônica – Hera 

Nahomy – Medusa 

Duda – Narradora 

Juliano – Zeus 

Eduardo – Hades 

Cadu – Séquito de Hades 

Manu, Samira e Letícia – As Mégaras 

Felipe – Hércules 

 

Retornei para o Rio de Janeiro pensando nas cenas que eles 

improvisaram e com essa estrutura de personagens para construir o texto da 

peça. Começaram os estranhamentos... Refletindo, percebi que o que estava 
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me incomodando era o fato de a construção do espetáculo estar atrelada a 

ideologia de um produto-consumo Disney. Uma ideologia sedimentada na 

elaboração de um herói prototípico branco, alto, musculoso, forte. Nesta 

perspectiva o negro é o monstro e as princesas também são brancas (em sua 

grande maioria). Uma pergunta nos salta aos olhos. Por que toda menina tem 

que ser princesa? Nenhuma escola deveria assistir Disney para ter acesso à 

literatura. 

Algumas situações sinalizaram essa questão. O Juliano é um menino 

negro e não se mostrou interessado em fazer o Hércules. Ele entrou na 

improvisação como Zeus (pai do Hércules) apenas porque eu sugeri: – Juliano, 

por que você não faz o Zeus? A Nahomy é negra, o seu grupo havia decidido 

que ela seria a Medusa – um monstro ctônico do sexo feminino. A maior parte 

das meninas só queria fazer o personagem da Meg, a moça pela qual Hércules 

se apaixona. Acharam que o Felipe por não ser tão alto não fosse ficar bem 

fazendo o personagem do herói. Essas questões precisavam ser debatidas. Ou 

seja, as crianças não estavam criando um Hércules, estavam tentando se 

encaixar ou simplesmente reproduzir de alguma forma o contexto do filme ao 

qual haviam assistido. Essa forma de fazer teatro faz com que encenemos a 

vida burguesa sem fazer crítica a ela. O teatro precisa ser vivido na escola de 

maneira crítica, com atenção para não ser incorporado à indústria cultural.  

O tempo foi passando e não conseguia escrever o texto dentro do que 

havia sido improvisado. Outra crise. Por que – eu – tinha que escrever o texto? 

Por que a professora de teatro tem que fazer isso?  

Eureka! A metodologia que estava seguindo não era bakhtiniana. O texto 

deveria ser escrito pelas crianças. O texto deveria ser escrito com as 

enunciações delas, a partir do modo de compreensão delas sobre o mito de 

Hércules, em suas singularidades, em seus modos de viver, e de ver o mundo 

à sua volta. A encenação estava sendo gerada sem o angu-crítico em sua 

própria base temática. Nesse percurso automatizado não havia a firmeza do 

chão histórico-social com os créditos valorados dos que iriam fazer a peça de 

teatro.  
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Onde estava o existir único de Hércules para essas crianças? Onde 

estava o meu ato responsável? A verdade não está no conteúdo, mas sim no 

encontro, no contexto concreto da realização, do que se faz juntos em 

equipolência. “(...) O ato não vê somente um contexto único, mas também o 

único contexto concreto, o contexto último, com o qual relaciona tanto o seu 

sentido assim como o seu fato, em que procura realizar responsavelmente a 

verdade única, seja do fato seja do sentido, na sua unidade concreta” (Bakhtin, 

2012, p.79). 

É uma verdade dizer que só fui olhar para a questão do texto teatral na 

escola a partir desse estudo científico-filosófico que por hora me aventuro a 

escriturar. Até então, me parecia natural que a professora de teatro, que eu me 

incumbisse de escrever, ou adaptar, ou organizar, ou decidir (o que é pior) 

sobre o texto.  

Olho para trás... Abro minha pasta de recordações da primeira escola 

que entrei no município do Rio como concursada em 1998. Removo a poeira e 

folheio os textos amarelados pelo tempo. Mais uma vez sou dissuadida do meu 

lugar de certezas por uma lufada bakhtiniana, porque percebo na minha 

trajetória enquanto uma professora de teatro a violação do direito dos 

estudantes de escreverem o próprio texto e o direito de liberdade da leitura. 

Sinais de não certezas. Bons sinais, não acham? Incômodos, coceiras, 

espirros, flatos malcheirosos. Esse timão tinha que girar para outra direção. 

Mas como?  

Era meu dever concreto seguir investigando na vereda esclarecida por 

Marisol, minha orientadora – dar um passo para trás avançando. Abrir espaço 

em uma agenda densa no mês de novembro (2017) para viajar novamente 

para Lambari e retomar o processo de maneira a desconstruir a montagem da 

peça atrelada ao produto-Disney e criar o Hércules gerado pelas enunciações 

desse grupo social singular. Um Hércules dessas crianças. Um Hércules no e 

do espaço-tempo Sítio Esperança. Pois, “na base da unidade de uma 

consciência responsável não existe um princípio como ponto de partida, senão 

o fato do reconhecimento real da minha própria participação no existir como 

evento singular, coisa que não pode ser adequadamente expressa em termos 

teóricos, mas somente descrita e vivenciada com a participação; aqui está a 
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origem do ato e de todas as categorias do dever concreto singular e 

irrevogável119.  

Preciso viver esse Héracles junto com essas crianças, pensei. Por eles, 

da boca deles, com eles, deles. É claro que uma distância de seis horas 

dificulta a fluidez de um trabalho artístico que precisa ser acompanhado, porém 

não é motivo suficiente para seguirmos pelo falso-homologado caminho mais 

fácil. Ou seja, eu mesma, a professora de teatro escrever o texto pelas 

crianças. Infelizmente, é o que geralmente acontece nas escolas que têm aulas 

de teatro. A professora escreve a “pecinha” a ser encenada nas festas e datas 

cívicas.  

A terceira oficina teve como propósito, então, o desconstruir a principal 

possibilidade apontada como diálogo com o mito de Hércules – o filme da 

Disney. Investigar a origem do mito era o plano: discutir, moer conversas outras 

com as histórias desse mito lendário. A narrativa que se segue discorre o dia 

que poderia ter sido o mais difícil da terceira oficina. O dia em que quase 

ninguém conseguiu chegar à escola por causa das fortes chuvas que 

submergiram parte da Estrada do Serrote (a principal estrada de acesso à 

escola). 

Manhã de 22 de novembro de 2017 

A chuva havia castigado Lambari demasiadamente na noite anterior. A 

consequência foi sentida na ausência de quase todos os alunos da escola. Só 

havia na parte da manhã sete alunos na escola inteira – os sete eram do teatro: 

Ana Letícia, Juliano, Francisco, Miguel, João Vitor, Cadu e Duda. Sendo que 

Cadu e Miguel haviam faltado no dia anterior. Sentia-me muito insegura. Será 

que a gente consegue “terminar”? – indaguei a mim mesma. O que havia 

planejado seria repetir as cenas improvisadas no dia anterior, gravá-las em 

áudio e fazer a transcrição das falas para compor o texto. Mediante à força da 

natureza, decidimos fazer o que fosse possível mesmo com a ausência da 

maioria. 

 
119 Bakhtin (2012, p.96) 
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Quais os personagens que vocês gostariam que estivessem na peça? 

Além dos já mencionados ontem, vocês gostariam de acrescentar mais algum? 

Eles iam respondendo e anotando no quadro. 

O espetáculo teria como base as três improvisações do dia anterior, ou 

seja: Hércules teria que salvar Prometeu, lutar com a Hidra e pegar o Cinturão 

da Hipólita. As crianças passo a passo foram apontando soluções para as 

questões do espetáculo. Como Cérbero é um cão que tem três cabeças, eles 

decidiram que seriam três atores com os braços entrelaçados. No caso da 

Hidra que tem nove cabeças, quando sugeri a eles que a Hidra poderia ser 

feita com máscaras, assim como o Cérbero, tiveram a seguinte ideia: seriam 

três atores ou atrizes, uma máscara ficaria no rosto e as outras duas – uma em 

cada mão. Isso nem de longe havia passado pela minha cabeça. 

Ao final do encontro, conversamos bastante. Como vocês estão se 

sentindo? Agradeci muito por terem ido, fizemos a dedicação120, nos 

abraçamos e encerramos a terceira oficina. E a chuva caindo...   

 
                 

 Figura 24 – Processo de composição dos personagens. Cadu. 

                   Arquivo pessoal da pesquisadora. 

  

 

 
120 “Oferecemos e dedicamos todos os nossos pensamentos positivos, toda nossa fala bondosa e todas 
as ações de ajuda que criamos hoje para todos os seres. Que o sofrimento de todos os seres possa ser 
reduzido e que eles possam encontrar felicidade temporária e definitiva. Que em todos os países, a 
doença, a guerra, a fome e a pobreza possam diminuir e que todos os seres possam ter o que quer que 
necessitem. Possam as qualidades positivas do amor, da compaixão e da bondade crescer agora e no 
futuro”. (Palavras ditas pelas crianças, professoras e funcionários da escola ao final de qualquer 
atividade realizada no intuito de agradecimento e benefício de todos os seres) 
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*-*-*-*-* 

 

 

No ponto dessa narrativa em que nos encontramos, sou forçada por um 

movimento de contemplação trazido pela força das águas da chuva, a adentrar 

no trabalho de Héracles intitulado “Os Estábulos de Áugias”. É muito curioso, 

pois é o único trabalho em que Héracles não precisa matar ou domar uma 

criatura perigosa para conseguir expurgar seus pecados. Mas nem por isso, o 

trabalho mais fácil. O gado era enorme, centenas de cabeças a perder de vista. 

Retirar o estrume acumulado por anos a fio daqueles currais seria uma tarefa 

muito trabalhosa e poderia demandar muito tempo. Imaginem o volume de 

esterco a ser carregado! O fedor pestilento já se apropriava da cidade. “Os 

pastos do vale tinham uma camada tão profunda de excremento, que não mais 

podiam ser arados para o plantio”121. A missão de Héracles era limpar as 

cavalariças em um único dia. Perante o Rei Áugias, ele se compromete a 

realizar tal tarefa nesse prazo em troca de um décimo do gado. O rei concorda. 

Mas... apenas por achar impossível que ele pudesse consumar este serviço no 

tempo afirmado. O que fez Héracles então? Com sua força descomunal, 

removendo pedras gigantescas, ele desviou o curso dos rios vizinhos, Alfeu e 

Peneu. A forte correnteza dos rios unidos atravessou os estábulos tão 

intensamente, que levou consigo toda a imundície que lá jazia. 

Água, força, limpeza; purificação do sedimentado, endurecido. Saída do 

texto-teatral-escolar chafurdado nas cacas do apagamento das vozes das 

crianças. A chuva intensa transbordando, arrancando paralisados parasitas 

podres de tantos anos num teatro de não-resposta à palavra da criança. Ainda 

bem que a contingência estava a favor. O que estava parecendo ser um fiasco, 

por um olhar preocupado com espetáculos, estava se tranformando no teatro 

do fluxo da vida, onde a criança não sobe no palco para recitar a palavra do 

outro, mas para dizer sua própria palavra refratada em autoria no teatro da 

experiência dialógica. 

Dessa forma, a força hercúlea descomunal estava sendo direcionada 

para deslocar a pedra gigantesca do apego-ao-conhecido-teatro-espetaculoso-

 
121 Graves (2004, p.165) 
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camuflado-do-fracasso-monológico. Uma fedorenta enxurrada necessária. Saí 

do Sítio ensopada das enunciações de todos os que haviam participado dessa 

terceira oficina como um todo. Completamente deslocada, inoculada de vozes. 

Chegou lá uma Ana Elisa e saiu de lá uma outra – assim como são os 

encontros bakhtinianos. A alteridade precipitou-se em trovoadas fazendo a 

faxina que precisava ser feita em pouco tempo. A fluvial-revolução girou o 

timão à procura do diálogo, que “não é uma proposta, uma concessão, um 

convite do eu, mas uma necessidade, uma imposição, em um mundo que já 

pertence a outros. O diálogo não é um compromisso entre o eu, que já existe 

como tal, e o outro: ao contrário, o diálogo é o compromisso que dá lugar ao 

eu: o eu é esse compromisso, o eu é um compromisso dialógico – em sentido 

substancial, e não formal – e, como tal, o eu é, desde suas origens, algo 

híbrido, um cruzamento, um bastardo. A identidade é um enxerto122.  

Consigo ver agora que, na minha monologia em querer escrever um 

texto de teatro sozinha baseado na imitação de um produto fílmico de 

qualidade artística duvidosa, não havia espaço para o outro, não havia espaço 

para os outros. Não estava reconhecendo o enxerto identitário. O tesouro mora 

em nos abrir para aprender com o outro dialogicamente dentro de uma 

cumplicidade alteritária. Penso ser assim a oportunidade da festa de 

renovação, pois a vida sempre se renova quando aprendemos uns com os 

outros. Eram essas as palavras que estavam me provocando: “Só aprendo 

quando me abro ao Outro. Só aprendo quando ele me povoa com seu mundo. 

Quando a voz do outro povoa meu eu, então sou chamado à vida”123. Deixo de 

existir quando não existe o outro para me interpelar, para me olhar, para dizer 

de mim que estou viva.  

 Hora de escutar, juntar, ruminar e escrever com palavras próprias-

alheias um roteiro cênico fidedigno para o Hércules do Sítio Esperança. Está aí 

posta novamente a situação. O que fazer? Não veria mais as crianças até a 

semana da formatura em dezembro, e o texto da peça deveria estar pronto até 

lá. A formatura havia sido marcada para o dia 15 de dezembro. Fiquei 

aguardando as sugestões dos que não puderam comparecer no último 

 
122 Ponzio (2015, p.23) 
123 Moura (2014, p.200) 
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encontro, mas a escola entrou num ritmo de provas, avaliações e recuperação 

de final de ano, então...  

Foi muito difícil o diálogo à distância para decidir e resolver as questões 

que ficaram faltando. Desse modo, parti para a escritura do texto fazendo 

mesclas com o que havia sido produzido na segunda oficina, pensando em 

cada aluno, na sua capacidade de projeção de voz, sua desenvoltura no palco, 

expressão corporal, desinibição e amadurecimento nas oficinas. Pensei em 

cada um de maneira que eles pudessem se sentir bem e ficassem satisfeitos 

com o que estariam fazendo no palco.  

Vitória Rosa, minha sobrinha e colaboradora do Sítio, escreveu um 

prólogo para situar os espectadores (os pais dos alunos principalmente) sobre 

o tema e o processo de criação do grupo. Reescrevi algumas partes inserindo 

o conteúdo das falas dos alunos que estavam nos áudios de gravação das 

conversas. O áudio foi uma ferramenta primorosa para que pudesse reportar 

na íntegra as falas dos personagens ditas nas improvisações. O texto coletivo 

teve então esta característica da palavra reportada na junção de diferentes 

vozes em um conjunto polifônico. A palavra “colada” não foi desintegrada 

respeitando-se os princípios do discurso indireto livre124, para manter vivo cada 

enunciado num enunciado coletivo. 

O texto-roteiro foi escrito finalmente numa mistura de lembrar, ver, ouvir, 

amar, transcrever, reportar, sentir. Enviei por e-mail o texto junto com uma 

proposta de distribuição de personagens. As crianças poderiam aceitar ou não. 

Elas gostaram, deram seu aval e chegamos à composição que se segue. 

 

Atrizes/Atores – Personagens 

Ana Letícia – Amazona 1 

Maria Eduarda – Hipólita 

Maria Clara – Herculina 

Manuela – Amazona 3 

Nahomy – Amazona 2 

Verônica – Alcmena 

Samira – Amazona 4 

Bruna – Amazona 5 

 
124 Volóchinov (2017, p.292) 
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Cleberson – Iolau e luta com Hércules 1 

Juliano – Zeus 

Alisson – Hércules 1 – vence o Gorila 

Francisco – Héracles Ciclope (cena do roubo do cinturão) 

Cadu – Hidra (cabeça central que se comunica) 

João Victor – Cérbero 

Miguel – Prometeu 

Kauã – Héracles 3 (vence a Hidra) 

Felipe – Héracles 2 (cena do roubo do cinturão) 

Eduardo – Hades 

Obs: 1 – na cabeça central da Hidra está Cadu, Bruna (mais duas atrizes) 

2 – Cérbero – João Victor (mais duas atrizes) 

 

 

Figura 25 – Vitória Rosa lendo o Prólogo.  
Arquivo pessoal da pesquisadora.  
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Prólogo: Hércules ou Héracles? Quem é? De onde veio? Como veio? É hoje! 

No Sítio Esperança! Héracles é originário da mitologia grega. Um semideus. 

Filho de Zeus com uma mortal - Alcmena. Hércules é um mito!  Vocês sabem o 

que é um mito? Para nós, do grupo de Teatro do Sítio Esperança, mito pode 

ser uma coisa alegre ou uma coisa triste, pode ser uma verdade, pode ser uma 

mentira, ou uma mistura dos dois. Mitologia é imaginação. É uma coisa que a 

gente inventa na nossa cabeça. São histórias mágicas. Seriam nossas alegrias 

e tristezas transformadas em uma história que não é real. É tudo que vemos 

dentro da nossa imaginação? É o que passamos de geração em geração? Mito 

pode ser aquilo que escolhemos acreditar. Se é real ou não... aí já é uma outra 

história. 

O Hércules do Sítio Esperança é ainda mais especial. Ele é somente nosso. 

Aquele Hércules construído pela Disney, que não nos representa, ficou 

somente nos filmes. Nosso Hércules é forte, enfrenta perigos, desbrava o 

mundo, e luta pelo bem! Por um mundo longe do racismo, ou de qualquer outro 

tipo de preconceito. Suas armas são espadas que cortam toda a maldade, é a 

sabedoria, é a mente bondosa, o tridente, um fuzil com balas de bondade. 

Nosso Héracles pode ter o poder do fogo, pode vir do mar ou do céu. Ele ou 

ela, vence as barreiras determinadas pelas inseguranças e medos. Nos ajuda a 

vencer o que precisamos. Medo de cigarra. Não deixa que ladrões assaltem 

bancos. Luta contra a fome. Contra o sono e a preguiça. Pode ser muito alto, 

muito baixo, gordo ou magro. Não importa. Pode ser uma mulher negra. É uma 

força emocional muito poderosa! Hoje vocês vão conhecer o Hércules ou 

Héracles, como preferirem. Porém... não qualquer Hércules, e sim, o nosso 

Hércules. Com vocês... Héracles: o mito. 

 

Vencendo o Gorila 

(OUVEM-SE RUGIDOS DE GORILA. HERAKLES ENTRA NA CAVERNA 

ONDE O GORILA ESTÁ ESCONDIDO. FECHA TODAS AS ENTRADAS E 

SAÍDAS. ESCUTA OS FORTES RUGIDOS DA FERA. O GORILA APARECE E 

A LUTA COMEÇA. UMA LUTA DIFÍCIL, DE FORÇA, ASTÚCIA. HÉRCULES 1 

QUASE DESFALECE, MAS SEM ARMAS, COM AS PRÓPRIAS MÃOS E A 

FORÇA DE TODO O CORPO CONSEGUE VENCÊ-LO.) 

HÉRACLES: (LEVANTANDO A PELE DA CABEÇA DO GORILA) Venci o meu 

orgulho! 

 

O Roubo do Cinturão 

(MÚSICA. AMAZONAS ESTÃO CAÇANDO COM ARCO E FLECHA. 

AMAZONA 2 TOCA O BERRANTE. OUVE-SE O SOM AO LONGE. AS 

AMAZONAS PEGAM OS CAVALOS E SAEM A GALOPE. ENTRA A RAINHA 
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HIPÓLITA PREOCUPADA. AS AMAZONAS CHEGAM. DEPARAM-SE COM A 

PREOCUPAÇÃO DA RAINHA.) 

 

 
 

Figura 26 – Vencendo o Gorila. Héracles 1: Cadu. 
Arquivo pessoal da pesquisadora. 

 

 
 

Figura 27 – Reunião das Amazonas: Letícia, Nahomy, Bruna, Duda, Manu e Samira. 

Arquivo pessoal da pesquisadora. 
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AMAZONA 1 e 3: Viemos o mais depressa possível. 

AMAZONA 4 e 5: Estamos preocupadas. 

AMAZONA 4: O que aconteceu? 

HIPÓLITA: Hera mandou avisar que o Cinturão será roubado. 

AMAZONAS: (ASSUSTADAS) O que? Como? 

AMAZONA 3: Impossível! O cinturão foi muito bem guardado. Só nós sabemos 

como chegar lá. 

HIPÓLITA: Tem certeza? 

AMAZONA 3: Absoluta! 

HIPÓLITA 5: Ninguém vem a essa ilha. Nem aparece no mapa. 

HIPÓLITA: Mas o Cinturão tem muito poder. E onde tem poder, tem luta. 

AMAZONA 1: Tem razão. 

HIPÓLITA: Temos que estar preparadas pra tudo. 

TODAS: Vamos preparar os cavalos. AHÔÔÔ Guerreiras! 

 

(HÉRACLES CICLOPE E HÉRCULES 2) 

 

HÉRCULES 2: Como vamos pegar o Cinturão da Hipólita? Precisamos desse 

poder! 

HÉRAKLES CICLOPE: É! A gente precisa achar o Cinturão e roubar pra gente. 

HÉRCULES 2: Precisamos chegar antes delas.  

HÉRAKLES CICLOPE: Mas você sabe o atalho? 

HÉRCULES: Sim. 

HÉRCULES 2 E HÉRAKLES: Vamos! 

 

(ELES PEGAM O ATALHO E ENFRENTAM MUITOS OBSTÁCULOS NO 

CAMINHO. AO CHEGAREM NAS PROXIMIDADES ONDE ESTÁ O 

CINTURÃO SÃO FLAGRADOS PELA AMAZONA SENTINELA. AO TOCAR O 

BERRANTE AS OUTRAS AMAZONAS AVANÇAM RAPIDAMENTE.) 

 

AMAZONAS:  Vocês estão tentando roubar o Cinturão!!! 

AMAZONA 2: Tinha que ser os irmãos Herakles. 
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HIPÓLITA: Eu não estou usando o Cinturão, porque vocês usariam? 

HÉRAKLES E HÉRCULES 2: Queremos seu poder. 

AMAZONA 1: Ah! Vocês não vão conseguir. 

HIPÓLITA: Vocês só pegarão o Cinturão passando por cima do meu cadáver. 

HÉRCULES 2 E HÉRAKLES: Agora a jurupoca vai piar. 

 

 

 
 

Figura 28 – Héracles Ciclope procurando o Cinturão: Francisco. 
Arquivo pessoal da pesquisadora. 

 

 

 

(GRITOS DE GUERRA. LUTAM. A CENA TERMINA CONGELADA. SEM 

DEMONSTRAR VENCEDORES) 

 

O Resgate de Prometida 

(ZEUS ESTÁ SENTADO NA SALA VENDO TELEVISÃO. CHEGA ALCMENA 

PREOCUPADA. ANDA DE UM LADO PARA O OUTRO.) 
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Figura 29 – O desespero de Alcmena e Zeus: Verônica e Juliano.  

Arquivo pessoal da pesquisadora. 

 

 

 

ALCMENA: Zeus, precisamos conversar. 

ZEUS: Agora não dá, tô vendo o jogo. (FICA TORCENDO COM O OLHO 

GRUDADO NA TV) 

ALCMENA: Zeus, preciso falar com você – agora! (DESLIGA A TELEVISÃO) 

ZEUS: Mas será possível que não posso ver o jogo sossegado? 

ALCMENA: Será que você não entende? Herculina pegou as armas e está 

pronta para ir pro inferno salvar Prometida. Ela vai enfrentar seu irmão Hades. 

ZEUS: E o que é que você quer que eu faça, Alcmena? Ela já é maior de idade, 

uai! 

(ENTRA HERCULINA PRONTA PARA A BATALHA) 

HERCULINA: (ENTRANDO) Meu tio Hades dessa vez passou dos limites. 

Prendeu minha melhor amiga só porque ela deu a paz pros humanos. Ridículo 

esse meu tio. 

ZEUS: Olha! Mais respeito com o seu tio. 

HERCULINA: Está tudo aqui. A pedra da sabedoria, meu tridente, o fuzil com 

balas de bondade e minha capa transmorfo. Fui! 

 

(HERCULINA SOBE EM SUA MOTO E SAI EM DISPARADA. OS PAIS FICAM 

ATÔNITOS. NO INFERNO PROMETIDA ESTÁ SOFRENDO NAS MÃOS DE 

HADES.) 
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Figura 30 – A fúria de Hades: Dudu. 
Arquivo pessoal da pesquisadora. 

 

 

 

 
 

Figura 31 – Prometida na masmorra: Manu. 
Arquivo pessoal da pesquisadora. 
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HADES: (FURIOSO) Porque você roubou a paz dos deuses e deu pros 

humanos? 

PROMETIDA: Os seres humanos precisam de paz. Para que haja amor, 

compaixão, você sabe... 

HADES: (GRITA) Mas eu não queria isso! 

PROMETIDA: Mas eu queria. 

HADES: Eu queria guerra. Confusão. 

PROMETIDA: Eu queria a paz, e daí? 

HADES: Você vai pagar caro, Prometida. Acabem com ela!!! (PARA 

CÉRBERO) 

 

 
 

Figura 32 – O ataque do Cão Cérbero: Samira, João Vitor e Duda. 

Arquivo pessoal da pesquisadora. 

 

 

(O FEROZ CÃO CÉRBERO SE APROXIMA DE PROMETIDA PARA COMÊ-

LA, MAS EIS QUE ENTRA HERCULINA. COM INTELIGÊNCIA DOMA O CÃO 

CÉRBERO. LIBERTA PROMETIDA E FOGEM DE MOTO.) 

HADES: (CHEGANDO) Herculinaaaaaaaa!!! Voltem aqui. Eu devia saber. 

(OLHA FURIOSO PARA CÉRBERO) Vocês falharam. Agora vão ficar um 

século sem comer uma gota de nada. (CÉRBERO AVANÇA PRA CIMA DE 

HADES) 
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Vencer a Hidra  

(A HIDRA ENTRA EM CENA COM O SEU ARSENAL DE EMOÇÕES 

AFLITIVAS. ATACA A PLATÉIA.)  

HIDRA: Vou comer todos vocês!!! (COM OS OLHOS ESBUGALHADOS) 

HÉRCULES 3: Seu estômago vai ficar vazio seu monstro.  

HIDRA: Quem é você? Ah! O filhote de Zeus. Hércules seu fracote. Pensa que 

tenho medo?! 

HÉRCULES 3: Deveria. Porque eu vou acabar com você.  

HIDRA: Vai nada. Tem muita gente que gosta de tristeza, de raiva, de falação. 

Esse mundo está cheio de corruptos. (A HIDRA DÁ UMA GARGALHADA) 

HÉRCULES 3: Você não passa de uma ilusão. 

HIDRA: É o que veremos. Vem cá seu fracote. Filhote de Zeus. Ah!Ah!Ah! 

 

 
 

Figura 33 – Hidra vai dar o bote: Cadu, Manu, Samira, Bruna e Duda. 
Arquivo pessoal da pesquisadora. 

 

 

(LUTAM. HÉRCULES ENCONTRA O PONTO FRACO DA HIDRA E COM UM 

GOLPE CERTEIRO ACABA COM ELA) 

 

 

*-*-*-*-* 
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Para falar do processo de construção do texto de Héracles – o mito, 

precisamos falar também sobre o processo de construção do espetáculo em si, 

que muito se assemelha ao processo de teatro denominado colaborativo. 

Nessa perspectiva, tudo o que diz respeito à montagem da peça teatral é 

realizado pelos participantes do grupo, inclusive o texto, embora haja um 

dramaturgo responsável para isso125. Independente da função dos envolvidos – 

atrizes, atores, diretores, figurinistas, iluminador – todos, sem exceção, 

participam do processo criativo do espetáculo. “Tal dinâmica se fôssemos 

defini-la sucintamente, constitui-se numa metodologia de criação em que todos 

os integrantes, a partir de suas funções artísticas específicas, têm igual espaço 

propositivo, trabalhando sem hierarquias – ou com hierarquias móveis, a 

depender do momento do processo – e produzindo uma obra cuja autoria é 

compartilhada por todos”126.  

No contexto do teatro colaborativo, todos se envolvem na carpintaria da 

construção do espetáculo e não existe meu texto, minha cena, meu figurino. As 

questões que envolvem a peça são lançadas numa arena de debates até que 

democraticamente segue-se o acordo de vozes. O dramaturgo não vai escrever 

o texto sozinho em casa. Ele ou ela labora o texto na vivência com os próprios 

integrantes do projeto artístico-teatral numa sequência sem sequência de 

sugerir, improvisar, comentar, propor soluções.  

O dramaturgo reescreve. O grupo ensaia novamente; opina, sugere, 

improvisa de novo e assim segue até o ensaio geral, que geralmente acontece 

nas vésperas da apresentação para o público127. O texto vai encarnando as 

palavras através das interações verbais do grupo social do qual faz parte, 

sendo consolidado nas permutas enunciativas dos participantes. Ao 

dramaturgo confere a palavra reportada dessas palavras na estética da 

linguagem teatral e ao que é mais importante: reportar as palavras mantendo 

vivo o fluxo-emotivo-volitivo das situações de suas enunciações. 

O texto teatral na escola enquanto palavra reportada não é diferente. Um 

problema com o qual nos deparamos, logo de início, com o bojo de significados 

 
125 Abreu (2004, p.143) 
126 Araújo (2002, p.127) 
127 Abreu (2004, p.72) 
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que o próprio vocábulo evoca. Reportar pode ser recuar no tempo, remontar 

algo; atribuir, referir ou imputar algo a alguma coisa. Contar, narrar, referir. De 

toda maneira, importa esclarecer o lugar de onde vem essa palavra e como vai 

essa palavra para quem a reporta. Reportamos palavras-alheias o tempo todo, 

mas na compreensão de um fenômeno social é preciso reportá-la com o 

máximo de fidedignidade, pois “a palavra é o esqueleto que se enche de carne 

viva somente no processo da percepção criativa e, por consequência, somente 

no processo da comunicação social viva”128. 

 Estamos falando da interação social viva. Estamos articulando escola, 

crianças, jovens, adultos, sujeitos os mais diversos em relações de todo tipo. 

Estamos enunciando o texto do teatro no reporte de vozes em textura volitiva 

enganchado numa dada realidade, que se mostra no espaço-tempo 

condensado por determinadas experiências de vida. Importante afirmar que 

colaboração aqui não tem um sentido capitalista, em que os estudantes 

estariam ajudando em subserviência às decisões da professora ou da escola. 

Mas a colaboração que honra o sentido de sua etimologia (lat – collaborare): 

fazer junto, fazer com; no dialogismo equipotente da seara coletiva assinada 

pravdamente129 por todos sem distinção. Nessa matriz de valores impregnada 

pela concretude de ações vivas, escrever um texto teatral com as vozes dos 

outros caracteriza uma atitude responsável, onde os estudantes são sujeitos do 

ato; responsavelmente incluídos “na singularidade única reconhecida do ser-

evento” 130 teatral.  

A palavra reportada no texto teatral é palavra humana em resposta, viva, 

dialogada, nunca um produto a ser tratado como objeto de consumo. Quando a 

palavra viva é mortificada o “objeto foi privado da liberdade, o ato de 

conhecimento quer circundá-lo de todas as partes, quer isolá-lo de sua 

incompletude, portanto da liberdade, do futuro provisório e semântico, de sua 

irresolução e da verdade interior”131. Uma professora sem atenção ao calor do 

 
128 Volóchinov (2013, p.91)   
129 Bakhtin “faz a distinção entre a verdade, “istina”, como valor abstrato, a veracidade, o verdadeiro, 
como universalmente incontestável, mas do qual não há no ato o reconhecimento efetivo, e a verdade, 
“pravda”, como entonação do ato, como a sua afirmação, ou seja, para o qual tende e pelo qual é 
aferida e o afere (Bakhtin, 2012, p.17). 
130 Bakhtin (2012, p.95) 
131 Bakhtin (2019, p.41)   
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valor enunciativo dos estudantes pode sim mortificar as vozes daqueles que 

oferecem sua cultura de vida na composição de um texto. A professora 

também é sujeito valorado nesse processo, não mera transcritora das vozes, 

mas trabalha na montagem, na orquestração - sua autoria é a da direção.  

As dinâmicas axiológicas do teatro incidem na escritura do texto, na 

escritura dos corpos, na voz que é o próprio corpo, no corpo que é voz. Texto 

coletivo ou não, seguindo à risca um texto clássico ou não; improvisado, 

declamado ou lido em voz alta. Texto dramatizado, performatizado, sucumbido 

ou colado. Adaptado (adaptado pode soar sorrateiro, traz no lombo, adequado 

ou mesmo acomodado) faz a gente pensar em caber, ajustar; um problema que 

pode inibir a vontade de quem quer dizer e do que se quer falar. O teatro é 

enunciação transformadora, para mudar o mundo, não para adequar as 

pessoas a ele.  

A questão fica mais profunda quando olho para trás e vejo que 

praticamente fiz todas, todas as adaptações dos textos teatrais, sejam eles 

clássicos ou não, seja com uma visada coletiva ou não. Em minha trajetória 

como professora de teatro escrevi muitos textos de teatro. As Preciosas 

Ridículas, Sonho de Uma Noite de Verão, Corno’s Bar, A Era de Hormônios, 

Azul ou Rosa?, Darwin, Chapeuzinho Carioca, A Lenda da raposa que queria 

ser mãe, Ballerina apaixonada, Antropofagia, Negros, Sopas do Ventre, O Perú 

Nicolau, Drogas, por que?, Planeta Esperança, Carequinha, As Aventuras de 

Chin Powan e por aí vai... É realmente um fato sem motivo de orgulho. Será 

que isto aconteceu por uma osmose não indagativa na minha formação como 

professora? Parecia tão natural... Agora já não é. Qual é o lugar das 

professoras e dos professores de teatro no conjunto do ato responsável do 

teatro na escola? 

Até escrevia na sinopse: Texto - Criação Coletiva. Mas será que era 

assim mesmo que eu sentia ou havia um gosto de – meu texto? Todas essas 

questões foram transbordando no abraço amoroso dos princípios enunciativos 

do círculo bakhtiniano, cujos alicerces são aquecidos no calor do método 

sociológico de sentir a vida e o mundo em interdependência constante. 
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O estudo com e em Bakhtin nos faz pensar muito nas relações que 

tecemos com o mundo em que vivemos. A inversão do olhar da realidade em 

bases individuais-subjetivistas para o olhar sociológico-interativo é uma luta. 

Nessa disputa em concentração focada nas múltiplas possibilidades do viver (o 

mundo em relação com os outros) refletimos sobre o caráter em si da 

enunciação com a riqueza de suas valorações compartilhadas. É uma reflexão 

extensa na ética do ato responsável, do ato em resposta, do ato em 

compreensão respondente, que nos desloca para o lugar que nos impede de 

eximir nossa responsabilidade pelo outro, este outro mesmo que nos concede 

sua palavra, que nos concede a própria existência. 

“O enunciado não é determinado por sua relação apenas com o objeto e 

com o sujeito-autor falante (e por sua relação com a linguagem enquanto 

sistema de possibilidades potenciais, enquanto dado), mas imediatamente – e 

isso é o que mais importa para nós – com outros enunciados no âmbito de um 

dado campo da comunicação. Fora dessa relação ele não existe em termos 

reais, (apenas como texto). Só o enunciado pode ser verdadeiro (ou não 

verdadeiro), correto (falso), belo, justo, etc”132.  

A palavra-reportada enquanto enunciação mora na “célula viva do falar, 

tem sempre que a ver com a palavra outra, porque é escuta e se realiza na 

escuta, responde e pede uma resposta”133. Nesse jogo de escuta e palavra, 

entre palavra e escuta vale a pena entrar e viver um processo sem horizontes 

acabados e restritos, sem as amarras de um futuro e sem aprisionamentos do 

passado. As palavras vêm e vão, dançando na ciranda do encontro enquanto 

evento singular aberto - onde a vida fervilha em todas as cores.  

A tomada de consciência na nova trajetória fortaleceu o hábito de parar 

de perceber o teatro apenas como um espetáculo a ser construído e 

apresentado. Caminho para longe de pensar no futuro (a apresentação em si) 

para longe de me atrelar com culpa ao passado. Tenho que gozar, apreciar e 

aprender no movimento do processo alteritário não doutrinário que está 

acontecendo agora enquanto também enuncio essas palaras. Deleuze134 nos 

 
132 Bakhtin (2011, p.328)  
133 Ponzio (2019, p.9)    
134 Deleuze (2010, p.34) 
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diz que Carmelo Bene se interessava mesmo era pelo meio, ou seja, pelo 

modo como as coisas se teciam, os processos criativos das encenações, os 

ensaios em si, já que passado-futuro seria história e o que importava mesmo 

era o devir, a velocidade da trajetória no movimento do acontecimento.  

Não era meu desejo ser autoritária, monológica; muito menos fazer 

projeções ventrilocando palavras de crianças e jovens. Contudo, isso se repetiu 

muitas e muitas vezes como fruto de uma formação em bases identitárias. 

Agora, sinto um alívio quando escuto que a arte é social, que a vida é social 

por excelência. É tão rico e expansivo, a arte e a vida comungando em 

diversos círculos mergulhados na esfera sociológica, onde uma fertiliza a outra 

todo o tempo. Volóchinov afirma que “os métodos que subestimam a essência 

social da arte, tratando de encontrar sua natureza e suas peculiaridades 

isoladamente na organização da obra enquanto objeto, na realidade se veem 

obrigados a projetar a inter-relação social do criador e contemplador sobre os 

diversos aspectos do material e dos procedimentos de sua composição 

formal”135. Em se tratando do teatro, essa arte tão complexa, difícil (quase 

impossível) alcançar sua resposta ao mundo sem levar em consideração sua 

natureza iminentemente social.  

Então escutem este engano! Este terrível engano nascido da descrença 

do potencial criador-escriturístico dos estudantes das classes populares. Por 

que eles não podem escrever o texto do teatro deles? – Ah! Coitados! Eles não 

sabem escrever direito! Tenho que ajudá-los. É mesmo? Mais um solavanco. 

Bakhtin diz que “aquele que sente piedade é sempre superior àquele que induz 

à piedade. A piedade humilha o homem, ignora sua liberdade, o faz acabado e 

até mesmo o reifica. Não se pode contrapor a piedade ao amor, ela deve ser 

parte inseparável do amor”136. 

A piedade que humilha pode obstruir processos criativos-libertários. 

Valorizar a palavra escrita ou oralizada independente se viço está escrito com 

dois (ss) ou (ç). Penso que podemos investir em trilhas de poder, contando 

com os pobremas que nos fortalecem a alma. A ortografia também vai ter sua 

festa de renovação. Agora a festa é a da enunciação, com direito a um 

 
135 Volóchinov (2013, p.76)  
136 Bakhtin (2019, p.61) 
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banquete na dança-interativa de corpos em consciência e voz. São muitos e 

tantos os questionamentos que vêm nesse momento. As palavras – essa 

matéria no fluxo da linguagem – participam do movimento axiológico com a 

força das bocas que as pronunciam.  

“O amor não fala do objeto na sua ausência, mas fala dele com ele 

mesmo. A palavra-violência pressupõe um objeto ausente e mudo, que não 

escuta e não responde, não se dirige a ele, nem exige o seu consenso, é uma 

palavra em ausência”137. O amor convoca-se para essa arena dialógica para 

deixar vir em concreta-firmeza a palavra não silenciada.  

“O pior mal que pode acontecer à palavra é a ausência de escuta”138. 

Portanto, cultivar um texto de teatro na escola sem amorosamente escutar as 

ideias, valores e canções dos estudantes; sem se abrir ao outro 

equanimemente... a palavra-semente que brota é violenta e a que vem em 

resposta não é respondente. Os galhos se retorcem secos, excluindo os 

sentidos. Os estábulos se enchem com as cacas do orgulho e da identidade. O 

sentido só faz sentido se está encharcado da prática do viver de sujeitos 

concretos com os quais se vive uma experiência única. 

QR CODE DO ESPETÁCULO139. 

 

 

 

 
137 Bakhtin (2019, p.43) 
138 Ponzio (2019, p.10) 
139 Figura 34 – Aponte a câmera do seu celular para QR Code e abra o link para assistir ao espetáculo. 
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Figura 35 – Foto ao final do espetáculo. O grito de Héracles. 
Arquivo pessoal da pesquisadora 
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O TOURO DE CRETA 

(7º Trabalho) 

 

Teatro e Escola140:  

paixão em alteridade a caminho de conquistas 

 

 

 

TEATRO: 

(raiva) Tô saindo fora. Cansei de você. 

 

ESCOLA: 

Me deixa explicar. Tá havendo um mal entendido. Calma! 

 

TEATRO: 

Não tá havendo mal entendido nenhum não. Cansei de 
bancar o palhaço, só isso. 

 

ESCOLA: 

Eu não te traí, você tá tão nervoso que nem consigo 
explicar... 

 

Teatro e Escola estavam brigando novamente. No corredor. Ali mesmo, na 

saída do auditório as vozes se enraiveceram. Faltava apenas um dia para a 

festa de aniversário de Escola e Teatro a seu pedido (muito à contragosto, 

diga-se de passagem) iria se apresentar. Ele estava muito feliz com o 

 
140 Teatro e Escola – Em letra maiúscula são tomados como personagens alegóricos, como 
personificação de princípios revestidos de atributos e propriedades definidas (Pavis, 2015, p.11). 
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envolvimento dos estudantes mesmo sabendo que o espetáculo não era o mais 

importante. Mas ao saber que não poderia haver ensaio... 

  

TEATRO: 

Como assim a gente não pode ensaiar? 

 

Toalhas, mesas e cadeiras foram postadas simetricamente postadas no espaço 

do auditório após o almoço. Formatação esta que não poderia ser alterada. 

Aquela decisão autoritária em ausência dos estudantes deixou Teatro muito, 

mas muito furioso. E quando Ele ficava assim...  

 

TEATRO: 

Tem nada pra explicar não. Tá tudo muito claro. Não 
pode tirar suas cadeiras do lugar. Não pode fazer 

barulho. Não pode ensaiar em outro horário. Não pode 
fazer festa que não seja cívica. Não pode baixar as 

músicas no seu computador. Não pode tirar os armários 
do lugar. Não pode montar peça com temas polêmicos. O 
que seriam temas polêmicos? Não, não e não. O que mais 
é não? Até Olodum você diz que é macumba. Já nem sei 
mais com quem estou lidando. Se isso não é traição o 

que que é então? Que tipo de escola é você? Tô 
sufocado, porra! 

 

Em meio àquela revolta, a terrível metamorfose. Se Teatro ficasse muito 

nervoso... Ai, ai, ai. Agora já não dá mais tempo. É irreversível! Teatro começa 

a se contorcer em espasmos musculares. Hiperventilação à vista. Que som 

estranho é esse? Um mugido de revolta estreme as paredes de Escola. Com o 

pouco de sanidade que ainda lhe restava, Teatro sai correndo em quatro patas, 

arromba os portões com seus chifres já enormes e ganha o mundo correndo 

como um louco. Sim! Teatro havia se transformado no indomável Touro de 

Creta. Um touro de qualidades extraordinárias, poupado por Minos do sacrifício 
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ao deus Poseidon. Indignado, o deus Poseidon amaldiçoou o touro fazendo 

com que fosse tomado por uma fúria incontrolável. Hércules havia recebido a 

incumbência de capturá-lo141.  

Já deu para perceber que este touro não era de brincadeira. Muito perigoso! 

Em seu novo estado de consciência, Teatro corre pelas ruas da cidade 

cuspindo fogo pelas ventas, causando terror. Naquele momento, sua cólera era 

incontestavelmente irrefreável. Todos temiam que acontecesse algo de terrível 

com Ele antes que sua fúria amainasse. Esse guerreiro de tantas vicissitudes 

corria, corria e corria completamente transtornado; seguia disparado, 

assustado pelo barulho das buzinas dos carros. De súbito, a trombeta 

ensurdecedora de uma carreta monológica estronda nos ouvidos. Pancada 

brusca. Gritos de pavor! E flutuou no ar como se fosse sábado. E tropeçou no 

céu como se ouvisse música... E se acabou no chão feito um pacote tímido142.   

 

 

Teatro 

Transfigurado 

Touro abatido estava. 

Assassina! Ignominia-Monológica! 

Nós vamos protestar 

No torpor sem esvaziar 

Mas... sua força lá se vai 

O ar entra... O ar sai... 

O ar entra... O ar sai... 

Entra......... 

Sai............................................... 

 

 
141 Graves (2004, p.166) 
142 Letra da música Construção de Chico Buarque.  
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A trajetória de Teatro aqui no Brasil nunca foi fácil, sempre caminhou tendo que 

brigar pelo seu direito à palavra-gesto-libertária. E sua luta por uma escola 

democrática nunca foi menor. Muito pelo contrário, sempre foi muito intenso na 

peleja de “dar” vozes aos estudantes. Cansado estava de ser encarado apenas 

como um instrumento pedagógico. Embotado estava como ferramenta-ajuste 

de jovens indisciplinados. Então é isso? Eu sou obrigado a transmitir 

comportamentos entendidos como socialmente aceitos? Era só o que me 

faltava, pensava.  

Consumido estava de ser usado como artefato para aprendizagem de línguas 

estrangeiras. Ainda hoje, Teatro “é pensado exclusivamente como meio eficaz 

para alcançar conteúdos disciplinares extrateatrais ou como objetivos 

pedagógicos muito amplos como, por exemplo, o desenvolvimento da 

criatividade”143. Esgotado estava de ser percebido como potencial didático para 

o ensino de outras disciplinas. Exaurido estava do seu papel constrangedor de 

bobo da corte nas festas cívicas. Ele só queria ser ele mesmo. Polimorfo, 

fecundo, divertido. Não que estivesse se recusando a ser parceiro dos 

complexos encontros da Escola; mas ele queria (precisava para sobreviver) 

viver sua complexidade de seu lugar único.  

“Para ser educativa, a arte precisa ser arte e não arte educativa”144. Isso! Era 

isso! Ele sabia. Sua batalha era essa, sempre foi essa na escola. Para educar, 

Teatro só precisava ser ele mesmo. Uma experiência de caráter estético-

formativo pela própria praxis e um fenômeno de emancipação para todos os 

envolvidos em sua pesquisa na ação altero-coletiva. Para além, para além, 

muito para além do confinamento nas estruturas didático-abstratas. Mas agora 

ele estava lá. Desfalecido. Entre a vida e a morte. Abatido pela carreta 

monológica, abarrotada da carga pesada do mundo homologado na voz de um 

só sem escuta para o outro. 

A história conta que Teatro chegou aqui no Brasil para catequizar os índios145. 

Que sina! Séculos se passaram e ele ainda se perguntava. – Será que já 

consegui sair desse fake-lugar de catequizador de alguma coisa? Será que me 

 
143 Japiassu (2001, p.29) 
144 Kramer (1998, p.210) 
145 Magaldi (2004, p.16) 
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livrei do papel de atividade recreativa? De qualquer maneira nosso Touro-

Teatro não estava em condições de discorrer em pensamentos lógicos. Lutava 

com ânsia por sua vida e pela vida da vida enviesada por sua arte. Num 

esforço a mais, de se manter no humano-sujeito, lembrava de todos os que 

lutaram e que ainda lutam por ele com fervor.  

Antes que partisse para o Céu das Artes146, generoso que sempre foi, 

agradecia aos amadores-fazedores-estudantes-teóricos-companheiros-

professores de combate. Um a um agradecia sem saber se teria forças para 

chegar até o fim. Agonizava o nosso herói! Lágrimas escorriam dos seus olhos 

esbugalhados quase cerrados. Era tenso... Sofrido demais... Nem consigo 

explicar... Nesses momentos a gente sente que nem tudo (ou quase nada) é 

tão passível de explicação.  

Foram muitos os que trabalharam arduamente para manter o teatro vivo dentro 

da escola. Ana Mae147, arte-educadora brasileira, reconhecida na luta por uma 

arte no lugar da arte dentro da escola, pisou firme na crítica aos mecanismos 

que alicerçavam a arte como mais um elemento preparador do povo para o 

trabalho. Que lástima! Foi um custo para Teatro fazer parte definitivamente do 

currículo escolar. Somente com a luta dos escolanovistas isto foi possível 

através da Lei 5.692 de 1971148, que incorporou obrigatoriamente o ensino da 

educação artística nas escolas (música, dança, artes visuais e teatro). Mesmo 

sendo apenas duas aulas semanais, já era um começo. 

“Sob a égide da pedagogia tradicional, a penetração do teatro na escola 

consistia somente na comemoração de datas cívicas ou montagem de 

espetáculos para animar solenidades. Contudo, a partir dos anos de 1940, 

quando o movimento escolanovista difundiu-se em um Brasil que passava por 

transformações políticas da maior importância e planejava a expansão da 

escolarização, a arte ganhou status novo, passando a ser vista como 

experiência que leva ao aprendizado e ao desenvolvimento expressivo” 

(Santana, 2002, p.248). 

 
146 Céu das Artes – criação da autora. 
147 Mae (2010) 
148 Hansted (2013, p.209) 
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Courtney quando coloca Teatro na base de toda educação criativa afirma que 

dele fluem todas as artes: “O homem primitivo expressou-se antes 

dramaticamente: dançava mimeticamente, criando os sons. Depois, necessitou 

a arte para pintar-se, ou cobrir-se com peles de animais, ou magicamente 

representar suas ações nas paredes das cavernas; e a música foi essencial 

para dar ritmo e tempo à sua dança dramática”149. O próprio conjurador da 

ciranda de todas as artes Ele era e sempre foi. Infinitas são as possibilidades 

na dialogia do seu fazer: cantar, pintar, dançar, interpretar, jogar...   

A metodologia de melhor conversa e que fez o Teatro acontecer por aqui, foi 

sem dúvida, o princípio do jogo, pois “(...) ele se insinua como atividade 

temporária, que tem uma finalidade autônoma e se realiza tendo em vista uma 

satisfação que consiste nessa própria realização”150. Nadando por esse prisma, 

Teatro se sentia em casa, já que o jogo suspende o mecânico da vida comum e 

propõe um gesto outro em diagonal para lidar com a realidade.  

Quem fomentou o circuito dos jogos teatrais na educação foi a professora-

pesquisadora Ingrid Dormien Koudela (ECA/USP), a partir de seus extensos 

estudos sobre o sistema de jogos teatrais-improvisacionais de Viola Spolin151. 

Os jogos improvisacionais, segundo Desgranges, “possibilitam que os 

participantes exprimam de diferentes maneiras os seus pontos de vista, 

fomentando a capacidade de manifestarem sensações e posicionamentos, 

tanto no que se refere ao microcosmo das suas relações pessoais, quanto no 

que diz respeito às questões da sua comunidade, do seu país e do mundo”152. 

Teatro sempre curtiu seus momentos de bons jogos com a garotada. Quando a 

galera começava a ver o mundo com olhar crítico se divertindo, dentro ou fora 

do palco, ele se sentia pleno. Não foi à toa que Spolin disse que “quando o 

aluno-ator responde com prazer, sem esforço, o professor-diretor saberá que o 

teatro está de fato presente”153. - Eu não vim para acalmar. Cheguei para 

provocar! Teatro sempre repetia essas palavras.   

 
149 Courtney (2003, p.56) 
150 Huizinga (2010, p.11) 
151 Japiassu (2001, p.25) 
152 Desgranges (2017, p.88) 
153 Spolin (2015, p.31) 
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Atualmente, o ensino de Teatro nas escolas “segue teoricamente” o documento 

da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que diz o seguinte: 

“O Teatro instaura a experiência artística multissensorial de encontro com o 

outro em  performance. Nessa experiência, o corpo é lócus de criação ficcional 

de tempos, espaços e sujeitos distintos de si próprios, por meio do verbal, não 

verbal e da ação física. Os processos de criação teatral passam por situações 

de criação coletiva e colaborativa, por intermédio de jogos, improvisações, 

atuações e encenações, caracterizados pela interação entre atuantes e 

espectadores” (2018). 

Embora o discurso da BNCC tocasse em pontos cruciais do fazer teatral na 

escola, Teatro acreditava mesmo na atitude lúdica como norteadora das ações 

pedagógicas. Uma atitude, que segundo Soares, chama a cada instante a 

poesia e a teatralidade das formas para encontros de mudanças e 

singelezas154. Teatro gostava do teatro do Boal, onde todo mundo é ator 

porque age e é espectador porque observa. Um teatro onde todos somos 

espect-atores155. 

A essa altura, Teatro já vislumbrava um clarão em forma de túnel a convidá-lo. 

Dionísio com um sorriso embriagado e um cálice na mão surge no portal de 

entrada do Céu das Artes para recebê-lo. Seria esse o seu fim na escola? 

Dionísio derrama o elixir-derrisório contido em seu cálice na cabeça do nosso 

agonizante. Teatro ainda sob o efeito de sua metamorfose taurina estrebucha a 

escutar risos, muitos risos, longe, perto, vocalizados, agudos, sonoro-

explosivos; era como se um saco gigante de gergelim tivesse explodido cheio 

de gargalhos com bocarras escancaradas. Eram risos com peidos de todas as 

idades. 

 

(uma luz se acende num canto do palco) 

 

APRESENTADOR (eufórico): 

 
154 Soares (2010, p.95) 
155 O Teatro de Augusto Boal será evidenciado no ensaio A Doma de Cérbero.  
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E com vocês -  Aaas Irmãããs Gorduraaaa156. 

 

Sutiã de frigideira cobrindo os peitos masculinos 

Pança nua bamboleante com shortinho 

Imagem costurada no riso ambivalente 

Exagerado-Carnavalesco 

Cômico-Grotesco 

Funkesco 

Alto grau de toxidade dardejada aos corpos esculpidos pela lei. 

 

No auge do refrão-no-batuque-do-funk, Gabriel, um jovem de 14 anos, 

exsudando por todos os seus poros e orifícios, agarrava suas banhas com as 

pontas dos dedos e as sacudia vigorosamente. Escândalo. Escândalo de 

caráter libertário! O auditório lotado da escola se mijava de tanto rir. Sem 

dúvida, um acontecimento que nos reporta às fontes populares medievas da 

cultura na praça pública, onde o cômico destrona as regras e quaisquer 

possibilidades hierárquicas. As Irmãs Gordura botaram pra quebrar 

literalmente. Quebraram o sério. A imagem artística por elas produzida 

deslocou pelo riso, o sério enfadonho-fabricado no cotidiano escolar. Fomos 

para bem longe das bundas amassadas por horas numa cadeira, mergulhamos 

nas águas fronteiriças entre arte-vida e nos refrescamos ao sabor das ondas 

cômico-grotescas. 

As bocas se escancararam e escarraram de tanto rir. As gargalhadas 

gargalhantes expulsaram o medo da culpa pela opressão. Não havia espaço 

para consciências dominadas naqueles instantes de êxtase libertador. O riso 

ambivalente, não excludente, alegre, festivo e regenerador157, partiu como bala 

de canhão explodindo os grilhões da seriedade que oprimem um corpo livre. A 

figura provocativa da alegria reinante nesse existir-evento-único havia 

perfurado as barreiras canônicas do corpo trancado, “um corpo perfeitamente 

 
156 Irmãs Gordura – personagem criado e apresentado pelo estudante Gabriel do nono ano em 2018 na 
Escola  Municipal Sidharta da cidade Rio de Janeiro. 
157 Bakhtin (2013, p.10) 



159 
 

 
 

pronto, acabado, rigorosamente delimitado, fechado, mostrado do exterior, sem 

mistura, individual e expressivo”158.  

Estamos vivendo numa cultura em que, segundo Certeau159 (...) o direito se 

“apodera” dos corpos para fazê-los seu texto. Texto este que a escola 

confinante de inúmeras grades e cadeados escreve pelos seus rituais 

cotidianos, as regras e hábitos condicionantes do corpo preso no escafandro 

da assinatura abjeta da ordem dominante pela modelação das carnes160. Não é 

à toa que muitos estudantes saem correndo para as aulas de educação física, 

para as aulas de artes, no intuito de escapar do espaço comprimido pelo tempo 

da lei organizada numa ordem social.  

Todavia, o riso ambivalente está aí, está aqui, está lá, acolá. Agora mesmo.  

Totalmente disponível. Ludibriante que é, elixir curativo. Às Irmãs Gorduras, 

nossas homenagens pela contrapalavra producente da religação ao corpo 

grotesco de lei cósmica-universal. Honrarias aos momentos de expurgo das 

forças canônicas do corpo fechado circunscrito na lei. Louvores aos orifícios do 

corpo aberto na unificação dos corpos por um riso só. 

 

O céu foi testemunha naquele dia calorento. 

Teatro expulsou a lei narrada pelos corpos. 

    ...Entrou pela boca do pinto... 

                                                                 ...Saiu pelo cu do pato... 

Quem quiser que conte quatro! 

 

Mas o que é isso? Nosso Touro se estrebucha mugindo convulsivamente e 

num pinote se levanta. Ele solta gargalhos extravagantes em direção ao céu e 

volta a correr em disparada. Dessa vez sabia para onde ia... Corria em direção 

ao mar...    

 
158 Bakhtin (2013, p.279) 
159 Certeau (1998, p.231) 
160 Certeau (1998, p.235) 
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Era um pôr do sol daqueles de hipnotizar baleias. O tom vermelho alaranjado 

se estendia no horizonte longínquo e tinha um sabor muito peculiar o 

adormecer daquele dia quente. Ao que parece, Poseidon havia se 

compadecido do sofrimento do nosso herói. O mar que parecia de ressaca, 

com ondas em movimento anormal rebentando com violência na praia, foi se 

acalmando, acalmando... Dissipando os sentimentos de fúria. A metamorfose 

se desfaz e Teatro vem à tona novamente. Sentado na areia fina daquela praia 

quase deserta, diria que Ele mirava para além do que os olhos podiam ver. 

Estava tão exausto dos repúdios à sua dignidade nas esferas autoritárias, que 

parecia apenas descansar.  – É meu amigo, tem dias que a gente não aguenta 

mesmo. O Teatro chora! Chora muito! Suas lágrimas se misturam com a brisa 

molhada que vem do oceano. É choro de soluço. 

Teatro começou a refletir sobre sua relação com Escola, queria compreender 

por que brigavam tanto. Ele se sentia muito oprimido quando Ela tomava 

decisões autoritariamente. Começou a pensar sobre como ele gostaria que as 

coisas fossem. Ele sabia que tanto Ele quanto Escola, ambos eram de campos 

diferentes da cultura, mas ele pretendia que a relação entre eles fosse uma 

relação de encontro na unidade da responsabilidade de cada um. Ele estava 

disposto a constituir-se na relação em alteridade com Escola, mas não sabia se 

Ela estaria disposta a isso também.  

Escola também estava aprendendo a viver e a se transformar todos os dias 

num espaço dialógico, num lugar de encontro entre os sujeitos da cultura. 

Sujeitos estes, que estão aprendendo a conviver, dinamizando conhecimentos 

através da ciência que os interpela no próprio exercício do cotidiano. Escola é 

também confusão. Por que será? Quem vive sem estar em confusão está num 

lugar fantasioso que não remete a realidade concreta do viver. Escola habita 

ideias de muitas tribos em arena de lutas ideológicas. Complexa, cheia de vida, 

pulsante, cavada com alteridade fervilhante, Escola vivia entre choros, risos, 

gritos, saberes e alegrias. Ao longe, sem ser percebida, Ela se aproxima de 

Teatro. 

 

ESCOLA:   
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Sabia que ia te encontrar aqui. Podemos conversar? 

 

TEATRO: 

Tá. (fungando o nariz) Eu só queria saber por que você 
não gosta de mim. É aversão? 

 

ESCOLA: 

Não é nada disso. Não é uma questão de gostar ou não 
gostar. É que muitas vezes você é perturbador. Os 

alunos ficam muito agitados contigo, só querem montar 
peça de sexo. 

 

TEATRO: 

Perturbadora é a vida. Se o sexo também é perturbador 
eles querem discutir. É um direto deles. Você existe 
para eles, por causa deles. Não tem outro motivo para 
sua existência. Ainda mais porque você é pública. Você 

pertence a eles. 

 

ESCOLA: 

Tem razão. (assentindo com coração). Você tem toda 
razão. Mas eu também estou aprendendo na vida, não é só 

você. Nem sempre minha composição se baseia no 
dialogismo. Conjugo muitas forças no meu espaço. Nós 
dois somos complexos. Você tem uma história difícil, 
mas eu também tenho. Tem horas que nem sei mais pra 
onde estou indo. O que é que você quer que eu faça? 

Diga lá. (silêncio) O que você propõe? 

 

TEATRO: 

Não tenho nada pra propor a não ser o diálogo. 

 

ESCOLA:   

O diálogo. 
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TEATRO: 

Como escuta respondente. 

 

ESCOLA: 

(suspira fundo) Eu já comecei a ler os textos 
bakhtinianos que você me enviou. 

 

TEATRO:   

Sério? (sorri) 

 

ESCOLA: 

É. Tem muita coisa interessante. Achei tão bonito o 
Augusto Ponzio dizer que “(...) é o outro a te 

solicitar que saia da própria identidade, o outro que, 
com uma outra identidade, coloca em questão a tua 

identidade, os privilégios da tua identidade, te pede 
para participar das vantagens da tua alteridade, te 

pede ajuda, acolhimento, hospitalidade, te pede 
escuta”161. 

 
 

TEATRO: 

É isso que estou te pedindo. Estou te pedindo que me 
acolha. Até porque eu sou mais velho que você. 

 
 

ESCOLA: 
 

Ah, não vem com essa não. Quem nasceu primeiro o ovo ou 
a galinha?  

 

 

Nesse ponto da conversa as couraças estavam desfeitas. Eles conversavam 

animadamente. A palavra circulava solta no tom da amizade. 

 

 
161 Ponzio (2019, p.100) 
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TEATRO: 

“Do ponto de vista de uma filosofia ética, a vida é 
diálogo, movimento, acontecimento imprevisível e 

irrepetível”162. 

   

ESCOLA: 

Na arquitetônica eu-outro. Experimentando a vida sem 
abstraí-la de seu lugar nas dinâmicas concretas do 

viver. 
 

TEATRO:  

(aplaudindo) Assim é. “A alteridade é exatamente o 
elemento que abre o sujeito, que o torna inacabado, que 

o faz recolher a diferença como fundamento da sua 
incompletude, que revela seus domínios culturais”163. 

 

ESCOLA: 

E onde tem o eu... tem o outro que lhe concede 

existência. 

 

TEATRO:   

Tudo isso é muito bonito, mas viver assim é difícil, 
né? Eu te acho muitas vezes séria demais e aí você fica 
sem graça. Tem que brincar, sair da norma vazia. Tem 
que ir pra praça sambar com os/as estudantes. A vida 

monovocal impede a renovação da vida, Escola. 
 

ESCOLA:   

Nosso encontro está tão filosófico. (sorri) Mas é isso 
mesmo. Na alteridade eu posso empoderar você e você 

pode me empoderar sem lugares hierarquizados. E o que é 
melhor, nós dois juntos podemos empoderar e sermos 

empoderados pelos estudantes. Na radiação desse poder: 
a força da transformação. 

 

 
162 Mello (2018, p.86) 
163 Pajeú (2014, p.127) 
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TEATRO:   

A gente tem que quebrar o poder institucionalizado do 
dizer. Nós dois podemos fazer isso juntos mergulhados 
em valores humanos vivos. Se tem que ter regra, então 

que a regra seja da palavra desenhada nos nossos 
encontros dialógicos com os estudantes, com toda a 

comunidade escolar. 
 

ESCOLA:   

É... tô entendendo que a verdade é a verdade da 
relação. Que tudo está em relação. Tenho refletido 

muito sobre isso. De que adianta minha existência se 
não escuto os estudantes? Se não escuto os outros? 

 

TEATRO:   

De que adianta minha existência contigo se também não 
te escuto? A gente precisa escutar as vozes do lugar 
onde estamos e caminhar na disciplina do tamojunto. 

 

 

ESCOLA:   

Teatro, você faz a gente filosofar a vida na vida. 

 

TEATRO:   

Parece que sim. (tímido) E os estudantes? 

 

ESCOLA:  

Está tudo bem. Eles ficaram ensaiando Romeu e Julieta 

pra amanhã. 

 

TEATRO:   

Sério? Você permitiu que eles ficassem sozinhos no 
auditório? 

 

ESCOLA:   



165 
 

 
 

Você não perde uma, hein! Sempre fazendo suas 
picardias... Sinal de você já está ótimo. Bom te ver 

sorrir. Você fica lindo sorrindo, sabia? 
 

TEATRO:   

Você também fica linda assim, descontraída, sem normas 
abstratas. 

 

ESCOLA:   

Pois é... (meio sem graça) Vamos! A gente tem muito 
trabalho pela frente. 

 

TEATRO:   

Vamos. Amanhã será um dia muito especial. Você iniciará 
um novo ciclo. 

 

No dia seguinte, no pátio de Escola, em meio a uma grande roda - a 

encenação de Romeu e Julieta solevava. Estavam todos lá (ou quase todos). 

Estudantes, merendeiras, pais, professoras, diretores, funcionários, todos 

juntos. Uns sentados no chão, outros em cadeiras, muitos em pé. Cada um 

mexendo seu corpo para o melhor ângulo de visão. Escola havia se organizado 

de maneira que todos pudessem participar daquele ato-político-ético-estético-

único. Um grande círculo se formou onde o acontecimento – teatro – convergia 

forças por uma arquitetônica de escuta. A tragédia de William Shakespeare 

viajava no tempo. Música de valsa. Entra um coro de Julietas com máscaras. 

Romeu entra depois com sua camisa quadriculada. Todos eram estudantes do 

oitavo ano, muito tímidos, mas estavam enfrentando aquela platéia, que para 

eles era uma multidão. Uma das meninas do coro dança com Romeu. 

Rodopiam em olhares ao som da valsa164.  

 

 
164 Esta encenação aconteceu em novembro de 2019 na Escola Municipal Sidharta. O texto foi gerado a 
partir do vídeo de gravação do evento e adaptado para esta situação. O grupo de estudantes que 
participou deste trabalho partiu de uma sinopse do texto de Romeu e Julieta encontrado nas Obras 
Completas de William Shakespeare (1988, vol. I). Ao longo de vários improvisos o texto foi se 
corporificando. O processo desta oficina teatral será delineado no próximo ensaio - As Aves de Estínfale. 
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NARRADORA165: (falando ao microfone) Romeu e Julieta se 
conheceram numa festa. Foi amor à primeira vista. 
Apaixonaram-se loucamente. Mas a rivalidade entre suas 
famílias seria o grande empecilho para viverem esse 
grande amor.  

(O operador de som abaixa o som da música).  

ROMEU: (olhando para a doce Julieta) Eu te amo!  

JULIETA e CORO: Eu também te amo!  

(Entra a música tema - Romeu e Julieta de Tchaikovski) 

 

Nessa altura as estudantes e os estudantes já estavam aos gritos pedindo um 

beijo. Sabe como é a juventude cheia de hormônios.  

 

NARRADORA: O pai de Julieta havia prometido sua mão em 
casamento a outro rapaz. Julieta não pôde suportar. 
Pensava em Romeu noite e dia. Para fugir desse 
casamento ela resolve tomar uma poção mágica que a 
faria dormir como se estivesse morta. Ao tomar a poção 
ela desmaia completamente num sono profundo. 

Enquanto ocorre a narração, a estudante-atriz encena o desmaio de Julieta ao 

tomar a poção. O coro assiste a tudo com expressão de pesar.  

NARRADORA: Numa peripécia da vida, quando Romeu chega 
para se encontrar com ela... com sua amada... encontra 
Julieta desfalecida.  

ROMEU: (chorando desesperado) Meu amor, meu amor...  

Acorda! 

 

 

 
165  Ana Elisa – a professora de teatro. 
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Figura 37 – Romeu e Julieta: Vagner e Maíra.  

Arquivo pessoal da pesquisadora. 

 

 

NARRADORA: Romeu atormentado que estava, sente que sua 
vida a partir daquele momento não teria mais sentido. 
Então, Romeu ergue um punhal e se mata. Julieta ao 
acordar encontra o terrível cenário. Seu amado já não 
vivia. 

JULIETA: Romeu. Romeu... (chora desesperadamente)  

NARRADORA: Ela pega o punhal de Romeu e resolve tirar a 
própria vida também.  
 
CORO: Oh Romeu! Quero estar eternamente com você.  

(O Coro apunhala-se junto com Julieta e todas caem).  



168 
 

 
 

NARRADORA: E assim selaram o seu amor para toda a 
eternidade.  

 

O operador de som aumenta a música tema. As estudantes levantam-se para 

agradecer. A plateia vem abaixo de tantos aplausos, gritos, zoações, 

agradecimentos, congratulações. A professora Ana Elisa está chorando. Há 

muito tempo ela não sentia tanta alegria no seu trabalho como professora de 

teatro. Ela abraça os estudantes e agradece profundamente. Na pós-

apresentação, Teatro circula como um louco num ritual de bacantes. Escola 

está plena! A alegria foi o melhor presente de aniversário que Ela poderia 

ganhar.  

No encontro batizado por Dionísio, Escola e Teatro finalmente se abraçam e 

ficam ali juntinhos por alguns momentos. No impulso da paixão-altera Teatro e 

Escola se beijam. Como assim? Assim. No meio da concretude de toda a 

comunidade escolar como testemunha, Escola e Teatro selam sua relação 

convocadora-prococadora-não coincidente-dialógica-em-sua-natureza. Se ao 

final do espetáculo já era alvoroço, agora são urros por toda parte. Todos 

comem o bolo da renovação na festa do regozijo. Os discursos imobilizadores 

de perspectivas hegemônicas haviam sido implodidos no encontro de salivas 

daquele beijo transformador. O índice da mudança selado estava. 

 

ESCOLA: 

Quer jantar lá em casa hoje? 

TEATRO: 

Demorou! “Que seja eterno enquanto dure”!166 

 

 

 

 
166 Vinícius de Moraes – Soneto de Fidelidade. 
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As Aves de Estínfale 
 

(8º Trabalho) 
 
 
 

Dizem-nos que os Mistérios de Eleusis 

limitavam-se a encenar um certo número de 

verdades morais. Creio, antes, que deviam 

encenar projeções e precipitações de conflitos, 

lutas indescritíveis de princípios, vistas sob 

esse ângulo vertiginoso e escorregadio em que 

toda verdade se perde ao realizar a fusão 

inextrincável e única entre o abstrato e o 

concreto e penso que, através das músicas dos 

instrumentos e das notas, das combinações de 

cores e formas de que não temos mais a menor 

noção, aqueles mistérios deviam, de um lado, 

satisfazer esta nostalgia da beleza pura cuja 

realização completa, sonora, límpida e 

despojada, Platão deve ter visto pelo menos 

uma vez neste mundo; de outro lado, deviam 

resolver através de conjunções inimagináveis e 

estranhas para nossos cérebros de homens 

ainda despertos, deviam resolver ou mesmo 

aniquilar todos os conflitos produzidos pelo 

antagonismo entre matéria e espírito, a ideia e 

a forma, o concreto e o abstrato e fundir todas 

as aparências em uma expressão única que 

devia ser semelhante ao ouro espiritualizado. 

 

Antonin Artaud 
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Rio de Janeiro, 09 de janeiro de 2020. 

 

Querido Artaud, 

Começo esta carta dizendo da minha profunda admiração 

por seus corajosos escritos sobre o teatro. Sou lançada ao ler suas 

palavras na proeza da dimensão ritual-poética dessa linguagem 

milenar. E isso acontece com tanta intensidade, com tanta 

intensidade e verdade, que nessa relação de profunda alteridade 

me sinto com certeza deslocada. É uma questão que me interpela e 

que me lança com força para longe de um teatro puramente 

representativo, imitativo; pernóstico até eu diria.   

Quero avidamente conversar contigo Artaud, sobre este 

lugar do teatro que se mexe nessa anarquia sensível longe do 

confinamento de domínios conhecidos; que perturba o fluxo dos 

pensamentos, que expurga a cópia intrêmula do cotidiano. Como 

assim o teatro não treme?! Conversar contigo sobre este teatro em 

que “diante de nossos olhos trava-se então uma batalha de 

símbolos, embolados uns contra os outros num massacre 

impossível; é que só pode haver teatro a partir do momento em 

que realmente começa o impossível e em que a poesia que acontece 

em cena alimenta e aquece os símbolos realizados”167.  

Você atravessou o século passado e se foi desta vida sem que 

eu nem ao menos tivesse nascido ainda. Ah! Que heresia! E já em 

sua época você se insurgia contra a cultura ocidental burguesa, 

bradando inconformado pelo retorno às origens sagradas da vida 

e do teatro em potencial. Um teatro, diga-se de passagem, onde o 

 
167 Artaud (1984, p.40) 
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público não é voyeur. Não deve ter sido nada fácil esse 

enfrentamento contra a cultura burguesa de então.   

Sua proposta é a de supressão do viés meramente 

espetaculoso do teatro em favor da vida, é isso mesmo? Um teatro 

do despertar de inércias estabelecidas socialmente que remonte às 

fontes humanas: um teatro mágico, ritual, que valoriza o corpo, o 

gesto, pelo arrebatamento pantomímico. O teatro que você batizou 

- Teatro da Crueldade. Confesso que a palavra crueldade me 

assusta (um pouco mais... um pouco menos), porém sua escolha, 

melhor dizendo, sua ideia por esta palavra é brilhante. 

Você diz: No plano da representação, não se trata desta 

crueldade que podemos exercer uns contra os outros ao 

despedaçarmos mutuamente nossos corpos, ao serrarmos nossas 

anatomias pessoais (...) trata-se de uma crueldade muito mais 

terrível e necessária que as coisas podem exercer contra nós. Não 

somos livres. E o céu ainda pode desabar sobre nossas cabeças. E o 

teatro existe antes de mais nada para nos falar sobre isso168. 

 Você enche meu coração de alegria borbulhante ao falar do 

Teatro da Crueldade como esse lugar, essa experiência, melhor 

dizendo, que nos possibilita um caminho para a liberdade. Daí já 

gosto da palavra crueldade, compreendida como malquerença ao 

que nos tolhe de sermos abertos e livres nas experiências do viver. 

Pelo que estou conseguindo alcançar, o Teatro da Crueldade busca 

nos abalar bruscamente pela veracidade de suas sensações numa 

linguagem de interlocução forte entre gesto e pensamento: onde 

sons, luzes, figurinos, formas, onomatopéias e toda e qualquer 

carpintaria teatral permaneça envolvida em uma evocação para 

longe de um intelectualismo puramente lógico e que permita nos 

 
168 Artaud (1984, p.103) 
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aproximar de forças provocadoras por todo nosso circuito 

sensorial. É isso mesmo?  

Você enuncia uma estética teatral que precisa valorizar que 

“a sensibilidade seja colocada num estado de percepção mais 

aprofundado e mais apurado, já que é esse o objetivo da magia e 

dos ritos, dos quais o teatro é apenas um reflexo”169. Muito 

profundo tudo isso que você nos faz pensar com tanta 

propriedade. O que você fala faz meu estômago tremer só de ouvir 

sobre essa “crueldade” pela necessidade do profundo viver. 

No prefácio escrito por Guinsburg, organizador do livro 

Linguagem e Vida, com os seus escritos sobre teatro, cinema, 

pintura, poesia e vida, existe uma pegada para a sua estética 

teatral conectando-a com a semiótica. Guinsburg170 aborda que na 

estética provocadora, chocante, sensorial, manipulada por você 

em produções cênicas, os signos cênicos estariam agregados na sua 

qualidade predominantemente icônica, no sentido de enfraquecer 

as indicialidades em favor do surgimento de uma qualidade outra 

de estado, de ação, de compreensão sobre e pela vida. E nessa 

combinação de signos icônicos que se dá no espaço cênico pelo 

corpo, movimentos, objetos, sonorizações, luzes, novos horizontes 

de significados são possíveis para o alargamento da consciência 

pela própria vida.  

 Fascinante! Sua ousadia nos encanta. Sua proposta de 

invadir o inusitado abandonando o realismo pelo impossível, pela 

criatividade, nos faz atirar para o ostracismo a visão do teatro 

apenas como entretenimento, estendendo este aspecto tanto no que 

diz respeito aos laboradores teatrais, quanto aos espectadores-

apreciadores da arte teatral. Sua proposta criativa cria um solo 

 
169 Artaud (1984, p.117) 
170 Guinsburg (2011, p.14) 
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muito fértil para que pensemos o teatro como um texto de 

afiguração, segundo o pensamento de Luciano Ponzio. 

Imagino, Artaud, que você deve estar achando minha carta 

um tanto quanto despropositada talvez, mas não quero adiantar 

nada por enquanto. Gostaria que você escutasse alguns amigos que 

também estão me ajudando a compreender melhor o universo 

teatral, assim como você. Eles disseram coisas que cruzam com a 

sua visão sobre o teatro e suas possibilidades criativas.  

O Luciano Ponzio171 refere-se ao texto artístico como texto de 

afiguração ou escritura. Em se tratando do teatro podemos pensar 

na encenação, na obra artística teatral produzida como um texto 

afigurativo. Esta encenação-texto, nessa perspectiva, relaciona-se 

por sua vez a uma organização de signos onde o processo de 

afiguração extrapola a representação e permite uma 

multiplicidade de sentidos. Percebo aproximações do seu sentido 

de teatro com o que o Luciano nos diz, porque a sua visão do 

teatro nos remete a uma densidade sensorial provocadora de 

reflexões muito para além da reprodução de uma realidade em 

caráter representativo-histórico.  

“A afiguração recupera o ‘sentir duplo’ em que aquilo que se 

vê evoca algo que não se vê, a presença diz a ausência, aquilo que 

se oferece remete a algo fugidio”172. Essas palavras fazem sentido 

para você, quando você pensa nos objetivos dos seus efeitos 

cênicos? Na minha leitura, nesse algo fugidio que o Luciano traz 

pode haver a excitação poética de que você tanto fala... A ida aos 

sonhos na palpitação emotiva atualizada por gestos. O gesto é 

matéria importante no seu teatro. É por aí que devo compreendê-

lo? 

 
171 Ponzio (2017) 
172 Ponzio (2019, p.147) 
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“Fugir”. “Criar mitos, esse é o verdadeiro objetivo do teatro, 

traduzir a vida sob seu aspecto universal, imenso, e extrair dessa 

vida imagens nas quais gostaríamos de nos reconhecer”173. 

Ampliar-se, ver além, abrir-se ao inacabamento de nós mesmos na 

reverência aos mistérios da vida, é o que vem à minha mente 

quando te escuto.Você propõe o cultivo singular da criatividade 

artística na matéria da cultura em diálogo com a filosofia do 

existir, se é que estou entendendo sua proposta. 

Luciano aprofunda ainda mais essa visão da afiguração 

dizendo que: “A afiguração tem um caráter icônico porque, nessa, 

a alteridade se torna visível, permanecendo alteridade absoluta; 

essa revela a sua invisibilidade. Por isso, a afiguração se 

diferencia da representação, que se deixa reduzir ao referencial e 

ao visível. A afiguração revela aquilo que, mesmo se dando no 

visível, não se exaure no visível, aquilo que, mesmo se dando no 

olhar, não se deixa capturar por esse”174. 

Pois é, Artaud, há nesse mundo de infinitas possibilidades 

muito mais coisas que não vemos do que as que vemos ou 

percebemos, e ainda assim não podemos ter certeza absoluta de 

nada. Mas isto não nos impede do exercício de conversa com a 

condição aberta-icônica da vida através da arte, através do 

teatro. Na tentativa de compreender e abraçar relações que se 

estabeleçam entre o Teatro da Crueldade e a afiguração, quero 

compartilhar contigo uma experiência de montagem cênica que 

tive com estudantes do ensino fundamental em uma escola pública 

da cidade do Rio de Janeiro. Foram jovens do sétimo ano e do 

oitavo ano, com os quais tive oportunidade de trabalhar numa 

 
173 Artaud (1984, p.148) 
174 Ponzio (2019, p.148) 
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oficina de teatro escolar em 2019. Esta experiência me marcou 

profundamente – selou em mim o tesouro que é a escola pública.  

Após mais de dez anos trabalhando nessa escola dentro de 

uma grade curricular em que as artes cênicas têm dois tempos de 

aula de 50 minutos cada, com turmas de aproximadamente 40 

estudantes (alguns com vontade de fazer teatro e outros não), 

finalmente pude dinamizar uma oficina de teatro só para 

estudantes interessados em se aprofundarem na linguagem 

teatral. A oficina foi denominada – Poéticas Teatrais. O nosso 

grupo se formou aproximadamente com trinta estudantes e nos 

reuníamos às quintas feiras após o almoço em dois tempos de aula 

de cinquenta minutos. Ao buscar traçar um percurso em nossos 

encontros, propus que refletíssemos sobre a origem do teatro. Que 

desafio, não acha? 

A partir do sinal verde dado por elas/eles, assistimos ao 

vídeo175 - A Origem do Teatro – do canal Arte Animada no 

youtube. Um vídeo que condensa pontos cruciais da história do 

teatro desde o seu surgimento. Vários elementos relevantes sobre a 

passagem do teatro pelo mundo (que chegaram até nós) são 

abordados: dramaturgia, pintura em cavernas, teatro grego, 

máscaras, Commedia dell’Arte, Shakespeare, saltimbancos, teatro 

de fantoches, dentre outros. 

Aprofundamos alguns desses pontos em conversas e debates, 

onde cada um enunciava o que já sabia ou o que gostaria de 

estudar a respeito. Em nossos encontros sempre fazíamos 

exercícios de corpo, de voz, e destacávamos algum aspecto da 

história do teatro para criar uma encenação-improvisada. Os 

membros do grupo sempre se alternavam para que processos 

alteritários diversos fossem experienciados. Veja nesta foto: 

 
175 Canal Arte Animada (2018). Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=4lzEAu3tT-s    

https://www.youtube.com/watch?v=4lzEAu3tT-s
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Figura 39 – Aquecimento corporal. Oficina de Teatro 2019. 
Arquivo pessoal da pesquisadora. 

 
 

Contudo, ao indagar sobre o que gostariam de construir 

cenicamente a partir do estudo que fizemos, eles disseram quase 

unanimemente que queriam encenar o teatro primitivo dos 

homens das cavernas. E que o teatro grego das máscaras também 

era importante, assim como os saltimbancos e Romeu e Julieta de 

Shakespeare. Que desafio! Eu te convido, Artaud, a entrar nessa 

junto com a gente, mesmo à distância e em outro tempo.  

Conversamos, discutimos, indagamos, alargamos em certa 

medida situações históricas do teatro, porém o caldo só começou a 

engrossar mesmo quando começamos a improvisar repetidas vezes 

as situações cênicas escolhidas para serem levadas à experiência 

corporal. O texto que trago aqui foi composto por palavras 

minhas-alheias, contando a posteriori o que foi apresentado, 

tomando como base o vídeo-produto do espetáculo. Acho 

importante enfatizar que as ideias e dizeres partiram dos 

próprios estudantes em nossos estudos e improvisos.  
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Na busca por uma experiência singular-sincera no chão do 

mito da origem do teatro e outras histórias, fizemos uma 

composição de cinco performances, que apesar de contar com 

todos os alunos da oficina e com outros alunos do oitavo ano, foi 

concebida, idealizada e dirigida pelos estudantes: Patrick, Breno, 

Augusto, Vitor, Regina, Pablo, Letícia, Carlos, Kauã, Yasmin, 

Pedro e Nícholas (todos do oitavo ano, com 13-14 anos). A abertura 

da nossa experiência teatral aconteceu para o público escolar no 

espaço do auditório da Escola Municipal Sidharta no final de 

novembro de 2019.  

 

 
 

Figura 40 – Os idealizadores da encenação. Origem do Teatro 2019. 
Arquivo pessoal da pesquisadora. 

 

 

Trouxe para você o roteiro do teatro primitivo e do teatro 

grego. Estou doida para saber o que você acha.  
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Teatro Primitivo 
 

 

Música de flauta e tambor. A aldeia primitiva dorme. Os 

habitantes da caverna acordam, se espreguiçam e começam a 

desenhar nas paredes fazendo mímica.  

 

 

  
 
 

Figura 41 – Homens da caverna.  
 Arquivo pessoal da pesquisadora. 

 

 

Em seguida entra uma música de tambor ritmada que leva a cena 

para uma emoção de luta e ação. Começa a caçada. Os aldeões 

começam a marcar o ritmo com batidas no chão instigando luta. 

Gritos e urros vão ficando mais fortes dando o colorido emotivo 

da cena. A caça é morta. Carregada. A tribo comemora com brados 

de vitória. Em seguida, ouve-se o estrondo de um terremoto. Os 
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habitantes se assustam e o líder espiritual toma a frente do 

acontecimento. Os olhos de todos estão arregalados ao longe. É 

como se uma onda gigante se aproximasse. A tribo unida grita em 

uníssono sob o comando do líder espiritual. Estão temerosos, mas 

enfrentam. Dançam ritmicamente em círculo batendo os pés no chão 

para apaziguar as forças da natureza. Bramidos de enfrentamento 

para o sobrenatural. A natureza se apazigua. O pavor se dissipa. 

Os habitantes da aldeia saem de cena por todos os lados 

possíveis do palco. O líder espiritual faz um dança-ginga-solo 

com seu bastão de poder. A tensão da cena é quebrada. 

 

 

 

 
 

Figura 42 – Vencendo o medo do desconhecido.  
Arquivo pessoal da pesquisadora. 

 

 

 

 

Dionísio e o Teatro na Grécia 
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Figura 43 – Dionísio: Breno.  
Arquivo pessoal da pesquisadora. 

 
 

 

Tietes: Bichaaaa! É Dionísio! 

Dionísio: O que vocês estão fazendo aqui? 

Tietes: A gente tá com fome. 

Dionísio: Por que vocês querem comer se existe algo muito 

melhor? 
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Tietes: O que? 

Dionísio: Vinho. 

Tietes: Mas o que é? 

Dionísio: Vocês não sabem o que é vinho? 

Tietes: Não. 

(Mímica: Dionísio põe vinho no copo de cada um. Bebem) 

Dionísio: Gostaram? 

Todos: Vinho! Vinho! Vinho!  

(Dançam. Levantam Dionísio e o carregam. Saem) 

Apresentadores sobem no palco e anunciam o Festival de Teatro de 

Atenas. Música de suspense. Entram três atores. Situação de 

briga. Ouve-se um tiro.  

 

 
 

Figura 44 – Performance Tragédia Grega: Carlos e Pedro. 

Arquivo pessoal da pesquisadora.   

 

O ator com a máscara que representa a tragédia chora a morte do 

amigo. (música de desespero) 
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Entra novamente Dionísio e seus tietes já embriagados. 

Dionísio: Então... Vamos beber, festejar, vamos comemorar o 

teatro. Comigo, Dionísio! 

Todos: Deus do vinho, da festa e do teatro! 

Dionísio é levantado pelos tietes e carregado nos ombros. Música 

dançante escolhida pelos jovens. Entram todos os que 

participaram e produziram o evento no palco. Dançam e em seguida 

agradecem a platéia. 

 

O que consigo dizer nessa dinâmica de busca compreensiva, 

é que mesmo não tendo trabalhado com a sua visão de teatro 

como suporte teórico para esta prática-teatral, sinto que a 

crueldade do seu teatro foi instalada de alguma forma, quando o 

fio da trama entre o pequeno e o grande tempo foi puxado. Esses 

jovens-estudantes-atores ao encenarem o mito do teatro primitivo 

acessaram no tempo pequeno o tempo grande que remonta à era 

mitológica e suas explicações sobre a origem da vida e da 

linguagem. Nós não temos como acessar a vida dos homens das 

cavernas, mas as palavras que chegam até nós, possibilitam 

afigurar a vida como poderia ter sido vivida naquela época. Eles 

encarnaram o texto teatral da vida já representada em 

linguagem. 

Essa contra-assinatura fecunda (a meu ver) a valência 

icônica que foi proporcionada por esta experiência no campo 

afigurativo. Mesmo porque foi um trabalho de parceria criativa e 

não algo elaborado como uma representação de um texto já 

escrito. Foi através de conversas, estudos e debates sobre o tema – 

a origem do teatro - que as improvisações enquanto produção 

ativa de refração de texto - tomaram seu curso afigurando em 

cada ensaio o espetáculo em questão. 



184 
 

 
 

 Artaud, vejo que aí temos uma faísca, concorda? Um ponto 

de triboluminescência – esse adentramento de encontro entre a 

memória do passado com o presente. Miotello176 vai dizer que isso é 

revolucionário, “viver uma vida profundamente arraigada em 

seu cotidiano e viver uma vida aberta ao universal, ao mais além, 

ao diálogo com os mitos de origem. Viver essa dupla dimensão com 

potência. E então viveremos entre o aqui-agora e o mais além”.  

 Pelo que estamos a conversar até agora, parece (e aí você me 

diz se está sentindo isso também), que uma das possibilidades para 

que o teatro possa ser um encontro na afiguração, ele precisa 

trazer essa abertura para o encontro do pequeno e do grande 

tempo. Isso também é reforçado pelo Luciano quando ele diz que 

no caminho da afiguração, “as cenas da vida de cada dia são 

retiradas da cotidianidade, da contemporaneidade, e 

transportadas, como diria Bakhtin, para um “tempo grande”. São 

consideradas como se fizessem referência a “problemas últimos”, 

como se os personagens, em seus inevitáveis “atos de drama 

corpóreo”, recitassem não mais nos contextos limitados e 

circunscritos da vida individual, no horizonte restrito do atual e 

em vista de um futuro próximo”177. 

Isso é cruel. Isso empurra e pica o ator e o espectador com 

princípios afigurativos, não acha? 

Meu intuito não é o de proporcionar uma derrocada da 

representação na dimensão artística da vida, como se ela fosse um 

estorvo, um impedimento de compreensão da vida. Mas o teatro 

está adiante de ser simplesmente o espelho da vida, cópia do 

cotidiano. Seria importante estabelecer certa clareza de até onde 

 
176 Miotello (2017, p.143) 
177 Ponzio (2019, p.97) 
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podemos ir pelo caminho adotado; seja este da representação ou 

da afiguração.  

A representação está conectada com o utilitário, com o de 

consumo imediato, e a afiguração com a transformação do 

funcional, com a valoração do infuncional, com o inconsumível. Se 

quisermos revolucionar o obsoleto que cheira a mofo, temos que 

sair correndo da representação. No teatro a representação está a 

serviço de uma desvalorização dos aspectos do grande tempo. As 

coisas ficam pequenas, consumíveis, funcionais – a serviço do 

mercado, do capitalismo.  

Contudo, Artaud, penso que podemos bordear e aprofundar 

questões que nos remetam a um entendimento mais consistente de 

aspectos artísticos enunciativos e de deixar claro para nós 

mesmos a nossa intenção pelo caminho escolhido. Penso que 

podemos optar por patinar em fronteiras desde que tenhamos 

consciência do que queremos encontrar. Mesmo que isto seja uma 

incógnita. 

Você deve estar se perguntando o porquê de estar te 

contando tudo isso. Bom, é claro que essa encenação-performática 

não teve diretamente um apadrinhamento artaudiano, ou seja, a 

gente não chegou a estudar os pilares do seu teatro para criar essa 

encenação. Acredito não ter utilidade fazermos comparações 

entre o teatro profissional e o teatro de escola. Entretanto, acho 

que posso dizer que estamos lutando por um teatro afigurativo e 

não representativo, cujo conjunto de signos esteja conectado por 

uma qualidade preponderantemente icônica, que nos permita ler 

o mundo de várias formas, fora de convenções, causalidades ou 

contiguidades apenas.  
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Petrilli178 nos diz que no signo, “ainda que contenha traços de 

simbolicidade e de indicialidade, a relação icônica distingue-se 

pelo caráter de afinidade, atração, inovação, criatividade, 

dialogicidade e alteridade”. Pelo que estou entendendo, o 

fenômeno sígnico-icônico é um diálogo aberto com qualquer 

realidade que nos tome, foge de uma imposição ou convenção. 

Permite-nos criar por alteridade com aquilo que nos captura de 

alguma forma. 

Petrilli insiste que Iconicidade e dialogicidade estão 

estreitamente ligadas: ou melhor, o signo icônico atinge o grau 

máximo de dialogicidade. Não sendo a expressão de uma 

convenção, nem o efeito mecânico de uma causa etc., a iconicidade 

é ligada aos conceitos de “compreensão responsiva”, “participação 

ativa”, “avaliação dialógica”, “ponto de vista”, “materialidade 

semiótica”, “resistência no plano da identificação”, 

“irredutubilidade a uma situação de identidade” e “alteridade” 179. 

No processo de compreensão da realidade, o signo icônico 

nos permite florescer interpretantes que podem fazer relações com 

ideias por sua abertura responsiva. Acredito que o caminho do 

teatro pela afiguração é uma chave poderosa de potência 

transformadora. O grau carregado pela qualidade icônica numa 

escritura-cênica nos possibilita o aprofundamento da relação 

espetáculo-espectador, adentrando em níveis mais profundos de 

compreensão respondente.  

Nesse caso, o interpretante, ou seja, o(s) signo(s) que nos 

possibilita(m) interpretar o signo-objeto-encenação, seria(m) 

interpretante(s) de compreensão respondente que é “aquele que 

não se limita a identificar o interpretado, mas com ele estabelece 

 
178 Petrilli (2013, p.269) 
179 Petrilli (2013, p.269) 
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uma relação de envolvimento, de participação. Responde a ele e 

toma posição diante dele”180. 

Acho fundamental expor, o quanto abraço o processo da 

afiguração no teatro como um caminho de insubordinação à uma 

realidade cultural pautada na convenção de papéis em um mundo 

tomado como dado e não em movimento constante, próprio de um 

mundo representado, sem propostas de mudanças no atrito da 

cultura. Mortificador, não?! 

“A afiguração artística pode ter não apenas um caráter 

inovador no plano do conhecimento, mas também transformador, 

no que concerne à consciência no plano ético, chamando-a para 

uma responsabilidade que ultrapassa as convenções, os papéis, a 

distribuição das partes que é própria do mundo da 

representação”181. Ora, imagine se a arte se restringisse a 

representar a realidade tal qual ela é, como conversaríamos com 

a vida em movimento constante? 

Artaud, eu me arrisco a dizer que te acho um gênio na 

produção de um teatro afigurativo. Quero te convidar para ser o 

protagonista de uma encenação que estou produzindo sobre um 

dos Doze Trabalhos de Héracles: As Aves de Estínfale. Nesta 

encenação, precisamos banir aves gigantes de rapina, as quais se 

multiplicaram no Lago de Estínfale, situado na Arcádia da Grécia 

Antiga. A situação dessa multidão de pássaros ferozes, que 

bloqueiam os raios do sol, pode afigurar a angústia do que aqui 

nesta carta estamos a discutir, isto é, a questão do teatro 

afigurativo em contrapalavra ao teatro representativo, 

estritamente imitativo, cópia quase fiel da realidade (como se isso 

fosse possível).  

 
180 Ponzio (2007, p.94) 
181 Ponzio (2019, p.149) 
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Peço permissão aos deuses para usar este Trabalho de 

Héracles como interpretante nesta questão, que muito a nós de 

teatro é cara. Acho que os deuses não vão se chatear.  

És tu Artaud! 
Com tua potência magnânima de atração 

Por uma compreensão respondente libertadora 
Que deve tocar o címbalo do banimento. 

Expulsa 
Oh amigo! 

De nosso céu  
Essas aves sanguinárias. 

 
A caminho do Lago de Estínfale (agora um pântano fétido), já era 

possível sentir o cheiro pútrido da carniçaria no qual se 

transformara. Seria de dia? Seria de noite? Não podíamos saber 

ao certo, pois o imenso bando das enormes rapinas aladas cobria 

toda a extensão do triste lago. Os raios do sol estavam lá, mas 

era impossível vê-los ou senti-los de tão encobertos que estavam 

por aquela multidão de pássaros sanguinários consagrados ao deus 

da guerra - Ares. Seus bicos eram de ferro, polidos como uma 

espada; suas garras eram afiadíssimas - como lâmina de 

guilhotina, suas penas de bronze eram como facões que 

despencavam do espaço cortando a cabeça de quem estivesse 

passando; seus excrementos eram veneno penetrando em cortes. Uma 

vez abatida, a vítima agonizante era devorada em segundos por 

aquela nuvem negra de seres devoradores. Uma cena mortificante, 

inquestionavelmente (Graves, 2004, p.165). 

Ao chegar ao local onde deveria realizar sua façanha, Artaud 

presencia a carnificina de um animal que acabara de ser 

esfalfado pelas horrendas criaturas. Estes ataques deixaram toda 

a extensão de florestas em torno do lago sem cor, sem calor, sem 

vida: completamente inóspito.  

Eram muitos, muitos pássaros. Então, tentar abater um por um 

seria quase impossível.  

Nosso herói com sua astúcia e inteligência caminha camuflando-se 

por entre os galhos secos da floresta morta até chegar ao topo 

de uma colina. De lá, retira de sua mochila o incomparável 

Címbalo, os pratos de bronze que Athena (deusa da sabedoria) 

havia dado a Hércules. Era um címbalo muito raro, de bronze, 

feito na forja sagrada do próprio Heféstos – o deus metalúrgico. 

Artaud concentra-se consciente da missão de trazer os raios do 

sol para fertilizar o solo da encenação teatral, liberando-o das 



189 
 

 
 

garras, dos hábitos no caminho estreito representativo. Com sua 

força físico-mental, Artaud toca o címbalo produzindo sons em 

estrondo cadenciado. Estrondo esse - mais alto e mais agudo do 

que o gralhar daqueles pássaros nojentos. 

As sanguinárias começam a perder o rumo. Elas esvoaçam sem saber 

mais para onde estão indo. Umas caem se debatendo. Outras saem 

em disparada chocando-se com outras. Brigas, confusões, 

gralhares, mortes, fugas... Fugas... e mais fugas...  

Até que... os raios do sol pouco a pouco começam a afigurar 

gentilmente na superfície do lago.  

Uma visão de amplidão, de abertura se faz ver na paisagem até 

então escondida.  

Uma paisagem que sempre esteve ali apesar da maldição. 

Após longos tenebrosos anos de escuridão, raios de luz começam a 

afigurar gentilmente na superfície do lago.  

A lua cheia veio pentear seus cabelos no lago-espelho do 

anoitecer.  

 

Este é o roteiro. O que você achou? Aceita fazer o papel? 

Não consigo pensar em outro ator para fazê-lo. Você é tido como 

um dos homens de teatro mais marcantes da nossa época. Seus 

livros ganharam o mundo e suas experiências artísticas são selos 

de referência em laboratórios teatrais até hoje. Será uma honra se 

você puder aceitar. A apresentação está marcada para dezembro 

deste ano. Então? Quando podemos começar os ensaios? 

Aguardo uma resposta sua! 

Com muita admiração e afeto, 

 
Ana Elisa 
 
 

“(...) A afiguração revela 
aquilo que, mesmo se dando 
no visível, não se exaure no 
visível, aquilo que, mesmo se 
dando no olhar, não se deixa 
capturar por esse” (Luciano 
Ponzio, 2019, p.148). 
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A Hidra de Lerna 

(9º Trabalho) 

 

O teatro como resistência à exacerbação do consumo 

 

“Na época de Homero, a humanidade oferecia-se em espetáculo aos deuses olímpicos; 
agora, ela se transforma em espetáculo para si mesma. Sua autoalienação atingiu o 
ponto que lhe permite viver sua própria destruição como um prazer estético de primeira 
ordem”. 

Walter Benjamin 
 

 

            Caminhamos a passos rápidos... 

Estamos ansiosos... 

Indo rivotrileiramente sem sentir... 

Ou nos sentindo mal... 

Parecemos concentrados... 

Muito concentrados... 

Em que? 

Há muito que fazer... 

Atravessando ruas... 

Muitas pernas se cruzando no barulho dos carros... 

       Na respiração do ar poluído os mais apressados cortam os outros pela direita 

ou pela esquerda para chegarem mais rápido... 

Eles parecem mais determinados. Ou estariam atrasados mesmo? 

Muitos estão com seus celulares na mão... 

Gravando mensagens. Jogando, conversando... 

Digitando apressadamente no comer de letras... 

Poucos conversam com outros enquanto caminham... 

A maioria de nós segue... 



192 
 

 
 

Vamos seguindo a todo vapor ou gasolina... 

Hora do almoço! (pausa) 

 

Não há tempo a perder. Um sanduíche, um refri e olho no zap. Também é 

hora de atualizar as mensagens. São muitos grupos. Nada como um “bom” fast 

food para otimizar o tempo. Será? Comemos rapidamente e nos apressamos 

ainda mais. Há muito a fazer. Ritmo acelerado. Quase em marcha. Trabalhando, 

comprando, comendo, viajando, comprando, se entretendo... Comprando, 

usando, gastando, produzindo lixo. Muuuito lixo!  

Inseridos em pele, osso, sangue e carne, seguimos sem parar. Sem refletir 

sobre esse mundo tão acelerado. Volátil. Na angústia da sensação-percepção da 

aceleração do tempo caminhamos assoberbados de tarefas que não 

conseguimos realizar a tempo. Nesse tempo em que nos é cobrado eficácia de 

99% de nossos intentos.  

 É o tempo da “vida líquida”, visceralmente interligado ao preço da 

“modernidade líquida”. É o tempo do qual nos fala o sociólogo polonês, Zygmunt 

Bauman. “Líquido-moderna é uma sociedade em que as condições sob as quais 

agem seus membros mudam num tempo mais curto do que aquele necessário 

para a consolidação, em hábitos e rotinas, das formas de agir. A liquidez da vida e 

a da sociedade se alimentam e se revigoram mutuamente. A vida líquida, assim 

como a sociedade líquido-moderna, não pode manter a forma ou permanecer por 

muito tempo”182.  

Nessa perspectiva, estamos inseridos no tempo histórico da vida líquida, 

onde o ritmo das coisas é muito acelerado e nada se solidifica, pois não há tempo 

hábil para isso. O que se realiza; no processo mesmo de sua realização, 

velozmente já se torna ultrapassado. Tempo imprevisível para tendências futuras 

e onde “é cada vez mais difícil fazer cálculos exatos, uma vez que os 

prognósticos seguros são inimagináveis”183. É nessa insegurança que estamos 

surfando, aumentando o nosso desejo pelo ter como resposta ao medo instaurado 

pela impermanência das coisas. Assim, nos tornamos um prato cheio para o 

 
182 Bauman (2009, p.7) 
183 Bauman (2009, p.8) 
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mundo do consumo, um mundo sem fim, onde consumimos e somos consumidos 

por essa Hidra mercadológica aterradora, fruto do capitalismo selvagem. Na sua 

história mitológica, a Hidra é filha de Tifão e Equidna – os monstros mais terríveis 

da Mitologia Grega.  Ela foi idealizada por Hera para acabar de uma vez por todas 

com a vida de Héracles, o filho bastardo de Zeus - seu marido184. A Héracles foi 

delegada a tarefa de matar essa serpente-dragão-gigante de nove cabeças.  

No contexto de nossos questionamentos, a aliança entre o ambiente 

líquido-moderno-consumista com a sociedade do espetáculo, configura-se como 

genitora de uma horrífica Hidra. Destemida. Feroz. Com corpo de dragão. 

Devastadora, sedenta. Terrivelmente letal para a humanidade. Não existe uma só 

gota de seu sangue venenoso que seja a favor da vida. Assim sendo, não importa 

se vamos morrer envenenados a curto ou longo prazo, o que importa é se somos 

consumidores-consumistas. Isso basta.  

O medo que nos faz consumir desenha-se como “causa principal da 

variedade líquido-moderna de infelicidade”185. Chafurdados em desejos, no 

momento mesmo em que somos satisfeitos pela obtenção de algo, já estamos a 

produzir outros objetos como meta de consumo; fomentados que somos pela 

publicidade capanga do mercado consumidor. 

O regente dessa orquestra é sem dúvida, o consumo (sem reflexão) com 

seus mecanismos magnetizadores. Ele rege a entrada e saída de cada 

instrumento musical no tom do maior lucro a ser conquistado. As notas 

harmônicas são inscritas para atender aos modelos dos objetos de consumo. A 

publicidade é projetada para atrair, seduzir e satisfazer os prazeres humanos 

através das atividades consumistas. Incluímos neste pacote, uma regular 

obstinação atiçadora dos cuidados com o corpo no jogo do encantamento por si 

mesmo, bem como uma constante insatisfação-auto-crítica para alimentar os 

desejos por consumir186. 

 “Os mercados de consumo se alimentam da ansiedade dos potenciais 

consumidores, que eles próprios estimulam e fazem o possível para 

 
184 Graves (2004, p.161) 
185 Bauman (2008, p.63) 
186 Bauman (2009) 
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intensificar”187. Nesse sentido, pode parecer que o consumismo esteja ligado com 

a satisfação dos próprios desejos consumistas, mas na verdade o consumismo 

reside no pacto que se estabelece com a incitação do desejo para o ato de 

consumir incansavelmente. Pacto este renovado, sempre quando os desejos não 

podem ser saciados. Este mesmo é o objetivo, frustrar amiúde os desejos para 

que a demanda pelo consumo não se esgote e a economia não fique sem seu 

principal combustível. 

 Destarte, “A vida líquida é uma vida de consumo. Ela projeta o mundo e 

todos os seus fragmentos animados e inanimados como objetos de consumo, ou 

seja, objetos que perdem a utilidade (e, portanto, o viço, a atração, o poder, a 

sedução e o valor) enquanto são usados. Molda o julgamento e a avaliação de 

todos os fragmentos animados e inanimados do mundo segundo o padrão dos 

objetos de consumo”188. Lógico é que consumir faz parte da nossa condição 

humana. Nós precisamos comer, beber, vestir, morar... Estas necessidades 

intrínsecas à sobrevivência precisam ser atendidas, certamente. Mas o que aqui 

se coloca são os excessos produzidos pelas atividades do consumo. Não é nosso 

objetivo aprofundar os aspectos históricos que geraram a sociedade do consumo, 

mas tomar o ponto de como essa estrutura incide na vida social contemporânea; 

no ponto mesmo em que a dominação econômica incidindo no contexto social, 

desloca o ser para o ter, e fabrica o parecer.  

É no parecer então, que surge a sociedade do espetáculo como cenário 

resultante do modo de produção esculpido pelo consumo. “O espetáculo é a 

afirmação da aparência e a afirmação de toda vida humana – isto é, social – como 

simples aparência” (Debord, 1997, p.16). A ideia assim se funda: Quanto mais se 

tem, mais nos sentimos seguros, honrados; podemos exigir respeito, tratamento 

vip... Em vias disso, podemos parecer com o protótipo gerado pela vida líquida 

para um sujeito bem sucedido proferido pelo acúmulo de suas posses. 

Debord nos coloca a questão do espetáculo da vida social como um 

sistema ideológico de sujeição e negação da vida real, onde o espetáculo é em 

sua concretude “a expressão da separação e do afastamento entre o homem e o 

 
187 Bauman (2009, p.120) 
188 Bauman (2009, p.16) 
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homem”189. Nessa esfera ardilosa não precisamos nem pensar, é quase nosso 

dever sermos ignorantes, sermos desviados dos reais propósitos lucrativos a 

serviço do poder estabelecido daqueles que já são ricos. A condensação dessa 

alienação endossa um sujeito que vive para a exterioridade; sua fala é fabricada, 

seus gestos são fabricados, suas atitudes são fabricadas. Ela ou ele passa a ser 

um outro, que representa a si mesmo com antolhos (e o que é pior) sem a 

consciência disso.  

No pântano das promessas de felicidade, de satisfação, que só continuam 

ativas até o momento seguinte a serem propositalmente frustradas, a 

sobrevivência da nossa Hidra Mercadológica continua assegurada pelos 

contínuos desejos insatisfeitos transformados em vícios compulsivos. Não é de se 

estranhar, que ao cortar uma cabeça desta besta maquiavélica, duas outras 

apareçam no mesmo lugar. 

A razão não se sustenta nessa areia movediça remexida obstinadamente 

por emoções aflitivas consumidoras, as quais trazem para debaixo da terra 

qualquer pensamento de resistência à não participação no esquema consumista. 

É particularmente lamentável “que a sociedade humana encontre tão graves 

problemas no momento em que se tornou materialmente impossível fazer ouvir a 

mínima objeção ao discurso mercantil, momento em que a dominação – 

justamente porque o espetáculo a protege de toda reação a suas decisões e 

justificativas fragmentadas ou delirantes – acha que já não precisa pensar; na 

verdade, já não sabe pensar”190. 

Embora o discurso da dominação espetacular articulado com os projetos 

consumistas esteja travestido na bandeira: - Somos a favor da vida, dos seres 

humanos, do que for melhor para o planeta! A ideologia que subjaz é a dos altos 

lucros direto no bolso das elites inescrupulosas. Uma ideologia sedimentada em 

um caminho de ignorância produzida maquiavelicamente nos processos 

educativos, que furtam dos estudantes das classes populares e de tantos outros, 

a raiz dos problemas que versam sobre as relações entre o consumo exacerbado 

e as desigualdades de classe.  

 
189 Debord (1997, p.196) 
190 Debord (1997, p.196) 
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Realmente, vivemos tempos sombrios! 

A inocência é loucura. Uma fronte sem rugas 

denota insensibilidade. Aquele que ri 

ainda não recebeu a terrível notícia 

que está para chegar. 

Que tempos são estes, em que 

é quase um delito 

falar de coisas inocentes. 

Pois implica silenciar tantos horrores! 

Esse que cruza tranqüilamente a rua 

não poderá jamais ser encontrado 

pelos amigos que precisam de ajuda? 

É certo: ganho o meu pão ainda, 

Mas acreditai-me: é pura casualidade. 

Nada do que faço justifica 

que eu possa comer até fartar-me. 

Por enquanto as coisas me correm bem 

(se a sorte me abandonar estou perdido). 

E dizem-me: “Bebe, come! Alegra-te, pois tens o quê!” 

Mas como posso comer e beber, 

se ao faminto arrebato o que como, 

se o copo de água falta ao sedento? 

E todavia continuo comendo e bebendo. 

Também gostaria de ser um sábio. 

Os livros antigos nos falam da sabedoria: 

é quedar-se afastado das lutas do mundo 

e, sem temores, 

deixar correr o breve tempo. Mas 

evitar a violência, 

retribuir o mal com o bem, 

não satisfazer os desejos, antes esquecê-los 

é o que chamam sabedoria. 

E eu não posso fazê-lo.  

Realmente, 

vivemos tempos sombrios (...) 

 

 

(Aos que vierem depois de nós – Bertolt Brecht191)  

 

 
191 https://www.revistaprosaversoearte.com/aos-que-vierem-depois-de-nos/  
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Tempos sombrios e sem trégua, na materialização das nossas aflições 

perdidas na esfera cultural do consumo. A Hidra adquire vida própria e não exerce 

nenhuma distinção entre o que pode ou deve devorar, segue se alimentando de 

tudo o que vê a sua frente, que possa fomentar mais e mais as ideologias 

consumistas sem nenhum amor à vida.  

Um bom exemplo disso consiste na liberação para o uso de agrotóxicos na 

lavoura de alimentos. Quem ganha com isso? As grandes corporações que ficam 

milionárias duas vezes. A primeira, vendendo seus insumos venenosos para a 

produção de alimentos contaminados alegando que esta seja a única forma de 

produzir alimentos que sejam suficientes para toda a população. A segunda, 

vendendo remédios para o câncer do agricultor que manipulou seus produtos. Ah! 

Temos uma terceira – a venda de medicamentos - para o câncer das pessoas que 

ingeriram seus alimentos envenenados.  

É muito dinheiro que essas corporações ganham na economia do lucro 

irresponsável. Recentemente (2019), o governo brasileiro liberou mais de 450 

substâncias tóxicas para serem usadas na agricultura. Algumas delas, 

terminantemente proibidas em outros países192. 

A Hidra tem sua boca escancarada pela cultura do consumo. Quanto maior 

o desejo, maior a sua felicidade vil. Quanto maior a apropriação de objetos 

consumíveis, maior a sua satisfação insaciável. Quanto mais rápido for a 

desvalorização de um produto altamente promovido para o desejo do consumidor 

provocando-lhe frustração, mais a besta gargalha por termos caído mais uma vez 

em suas armadilhas diabólicas.  

Conforto, respeito, existência segura precisam ser conquistados a todo e 

qualquer custo. Esse é o lema. Lembremos ainda que não basta ter, é preciso 

exibir. A sociedade do espetáculo exige que anunciemos publicamente nossas 

posses, caso contrário, não pontuamos nos altos graus de respeitabilidade. 

Temos que exibir: seja uma galinha ou um BMW, seja um Iphone12 ou um celular 

Moto G3 fora de linha. Não importa. A ditadura da exibição permanece porque em 

terra de cego quem tem um olho é rei (é o que diz uma expressão popular).   

 
192 CartaCapital, 05 de julho de 2019. 
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Nessa gira de alta velocidade, desperdício, excesso, extravagância... os 

vínculos humanos são também mediados pelo mercado do consumo. O acúmulo 

de bens transforma-se na palavra chave para a atração das pessoas entre si. 

Quem não possui e não tem o que exibir vai para o ostracismo; é excluído, 

rejeitado, barrado, não aceito, desconsiderado.  

Os ataques dessa víbora tenebrosa incorporam ainda no seu campo de 

atuação um perverso e doído preceito: a deslealdade. Uma vez que se instaura 

um processo de individualização para uma vida autocentrada, reificada na 

significância dos pacotes providenciados pelo mercado, o egoísmo infla de tal 

forma que, preocupar-se com o outro é quase uma infração. A confiança, em 

decorrência disso acaba sendo sonegada. Ocupar-se com o outro seria perder a 

dianteira, perda de tempo. Amorosidade então?! Caramba! Essa é uma palavra 

que nem de muito longe cabe aqui, pois “a possibilidade de povoar o mundo com 

gente mais afetuosa e induzir as pessoas a terem mais afeto não figura nos 

panoramas pintados pela utopia consumista” (Bauman, 2008, p.68).    

Na maracutaia do jogo de interesses puramente lucrativos, a arte como 

produção cultural também é engolida pela Hidra como parte do plano de fomentar 

sempre novos e mais freqüentes clientes compradores. As técnicas do círculo 

capitalista são, pois, utilizadas para difundir as expressões artísticas com o firme 

propósito de gerar espectadores como massa de consumo. Não se pode 

generalizar, mas é um fato: a arte no mundo do consumo é abusada muitas vezes 

como um negócio para legitimar princípios consumistas da ideologia dominante. 

O desenvolvimento da arte de fácil consumo por meio de elaborações 

técnico-sistemáticas para a produção em massa com o objetivo de gerar lucros 

para a máquina das cifras - recebeu a denominação de Indústria Cultural por 

Theodor Adorno (1985). Arte e entretenimento, coligados por essa indústria, 

“reproduzem as pessoas tais quais as modelou a indústria em seu todo”193.  

Estamos falando de um esquema estruturado para infiltrar conteúdos da 

ideologia dominante, onde política, economia e estratégias governamentais se 

unem num compacto-pacote com o propósito de manter a todos, conformados 

com o sistema capitalista. Adorno nos diz que “a indústria cultural pode se ufanar 

 
193 Adorno (1985, p.105) 
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de ter levado a cabo com energia e de ter erigido em princípio a transferência 

muitas vezes desajeitada da arte para a esfera do consumo, de ter despido a 

diversão de suas ingenuidades inoportunas e de ter aperfeiçoado o feitio das 

mercadorias”194. 

Assim, as linguagens artísticas tanto pictóricas, verbais ou musicais, 

recebem o carimbo da imitação para sua existência como validação do curso das 

engrenagens industriais que trabalham para um sistema de ganhos sem 

variações. Na indústria cultural o poderio sobre os consumidores se encontra no 

potencial da diversão e identificação com a necessidade produzida. Ela é o 

alimento das horas de lazer, o escape do trabalho maçante, o anestésico para os 

problemas do dia a dia, o abandono do esforço intelectual. Ela oferece e priva. A 

ideia é a de que:  

Quanto menos promessas a indústria cultural tem a fazer, 
quanto menos ela consegue dar uma explicação da vida como 
algo dotado de sentido, mais vazia torna-se necessariamente a 
ideologia que ela difunde. A ideologia assim reduzida a um 
discurso vago e descompromissado nem por isso se torna mais 
transparente e, tampouco, mais fraca. Justamente sua 
vagueza, a aversão quase científica a fixar-se em qualquer 
coisa que não se deixe verificar, funciona como instrumento de 
dominação (Adorno, 1985, p.121-122). 

 

Nosso amigo, filósofo e sociólogo frankfurtiano não nos deixa dúvidas de 

que o aparelho da indústria cultural, cujo discurso tem suas bases no 

embotamento intelectual das grandes massas, funciona como ferramenta 

capitalista no esquema da reprodutibilidade mecânica com a extinção das forças 

criativas. Ao tratar do cinema, ele fala que “o filme não deixa mais à fantasia e ao 

pensamento dos espectadores nenhuma dimensão na qual estes possam, sem 

perder o fio, passear e divagar no quadro da obra fílmica permanecendo, no 

entanto, livres do controle de seus dados exatos, e é assim precisamente que o 

filme adestra o espectador entregue a ele para se identificar imediatamente com a 

realidade”195. Para onde vai então a nossa espontaneidade? Como fica a nossa 

incrível e rica capacidade de pensar sobre? A necessidade permanente de 

aprisionar o consumidor acaba por lhe atrofiar a própria imaginação. 

 
194 Adorno (1985, p.111) 
195 Adorno (1985, p.104) 
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E onde fica o teatro no meio disso tudo? Ele deve servir a sociedade do 

consumo-espetáculo ou o espetáculo deverá desmascarar sua própria ilusão? 

Para responder a essa pergunta, trago uma das matrizes teatrais que me é 

mais cara: a do teatro épico brechtiniano - um teatro de contraposição ao teatro 

de encadeamento causal do drama aristotélico (lacaio da sociedade do 

espetáculo). O teatro de Brecht corre na direção contrária ao teatro dramático 

rigoroso, fechado, tradicional, estruturado no diálogo interindividual no culto da 

ilusão. Rosenfeld (2012) nos fala “que o termo teatro épico vem sendo usado 

desde a década de 1920, depois de ter sido introduzido pelo diretor de teatro 

Erwin Piscator (1893-1966) e por Bertolt Brecht (1898-1956). A palavra épico é 

usada na sua acepção técnica, significando narrativo, que não deve ser 

confundida com a acepção popular, mais ou menos sinônima de epopéia, poema 

heróico extenso” (p.27).  

Tentemos compreender que o teatro dramático é o teatro como o próprio 

termo denomina - o teatro do drama; portanto o teatro da ação que se desenrola 

no aqui e agora. Nessa estrutura não existe o narrar ou relatar, não existe 

passado, nem existe narrador. Os atores vivem os personagens em seu âmago 

atraindo o público como mariposas na luz aprisionante da cópia fiel da realidade, 

que não deixa espaço para indagações reflexivas sobre a própria realidade. Logo, 

o potencial para transformá-la permanece adormecido, anestesiado.  

A platéia se identifica com os personagens, com o universo social 

representado e se libera emocionalmente no decorrer de uma catarse. Purificada 

das tensões, a platéia sai do teatro e segue o curso da vida sem questioná-la. 

Esse teatro da representação dramática mimética, da ilustração do drama escrito, 

criação da ilusão196, nossa Hidra não engole. Safada! Esse teatro ela nem 

persegue, deixa que ele passeie livremente. Sua voracidade se acende quando o 

arsenal do teatro épico brechtiniano se põe a elucidar as contradições sociais.  

O teatro épico rompe propositadamente com a linearidade temporal em prol 

da sua abertura. Assim, torna-se possível sua inscrição em vários episódios que 

vão além do diálogo interindividual nos saltos do tempo arquitetados com a 

interferência do narrador. São episódios que só poderiam ser entrelaçados uns 

 
196  Lehmann (2017, p.24) 
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com os outros sem os rigores das unidades de tempo, lugar e ação do teatro 

dramático-aristotélico.  

Rosenfeld197 nos diz que na visão socialista de Brecht a interdependência 

universal ou social dos seres e acontecimentos, o peso sobreindividual, meta ou 

infra-humano, não pode ser absorvido e expresso pelo diálogo interindividual. Daí 

a necessidade de afigurar as relações e as determinantes destas relações, onde o 

próprio sujeito afigura-se como o conjunto dessas relações sociais. O objetivo 

reside em fazer com que a platéia saia do transe, da mágica ilusionista, para o 

esclarecimento sobre a sociedade e a necessidade de transformá-la. Destarte, 

Para o palco, o público deixa de ser uma massa de cobaias 
hipnotizadas e se torna uma reunião de interessados, cujas 
demandas devem ser atendidas. Para o texto, a encenação 
não é mais uma interpretação virtuosa, mas controle estrito. 
Para a encenação, o texto não é mais uma base, mas 
coordenadas em que se registra, como novas formulações, o 
resultado. Para os atores, o diretor não passa mais orientações 
sobre efeitos, mas teses diante das quais é preciso tomar 
partido. Para o diretor, o ator não é mais o fingidor que tem que 
encarnar um papel, mas o funcionário que o inventaria 
(Benjamin, 2017, p.12). 

 

      O público se torna fórum; o palco tribuna. O teatro épico questiona até 

mesmo o caráter do teatro como entretenimento, retirando seu papel de serviçal 

da ordem capitalista. Aqui, já não dá mais para ficar no reino das sensações sem 

reflexões sobre o sistema de dominação das massas. É um teatro político que 

conclama mudança. Um teatro que possui a função ideológica da desilusão 

crítica, da crítica a catarse anestésica, que discute o teatro dentro da própria 

estética teatral buscando afirmar que: o palco é uma instituição moral que só se 

mostra legítimo em relação a um teatro no qual o conhecimento não é apenas 

transmitido, mas gerado198.  

           Para que se possa abrir espaço para a reflexão do público é preciso que 

haja espanto, isso mesmo, o espanto com as situações vividas pelo herói. 

Espanto este atingido pelo efeito de distanciamento das situações, gerado pela 

interrupção da cena emocionante. Essas interrupções furtam do espectador o 

caráter da ilusão reservando espaço para a sua reflexão crítica.  

 
197 Rosenfeld (2012, p.30) 
198 Benjamin (2017, p.19) 
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O teatro épico brechtiniano faz insurgir o movimento de coletivos 

responsáveis que saibam se posicionar criticamente. A interrupção da ilusão, da 

ação dramática intensa, provê a finalidade didática de provocar no público, teores 

agudos de criticidade, estalos de compreensão, ideias rebeldes, tomada de 

consciência das contradições humanas (Rosenfeld, 2012, p.35). 

O palco naturalista atrelado a reproduzir a realidade se desvanece na viva-

questionadora-tribuna do teatro que desmascara seu ilusionismo. Letreiros, 

canções, pôsteres, convenções gestuais, coro, placas, rótulos, orquestra e todo 

tipo de procedimentos técnicos para causar o assombro, são usados com a 

intenção de que a interrupção da ação surta um efeito reflexivo sobre a realidade. 

Escancarar o avesso das coisas tem como objetivo criar no espectador(a) a não 

anestesia, a não catarse, numa zona onde o teatro precisa ser crítico, tanto para 

quem assiste quanto para quem o faz. Um teatro da desilusão consequentemente 

pautado na criticidade da própria a arte. A arte é política por princípio e como 

linguagem vocifera mudanças. 

O teatro de Brecht a Hidra pode até tentar engolir...  

Mas será que ela consegue? 

Outro vetor que se soma às forças por um teatro liberto-libertário vem do 

grande ator, dramaturgo e cineasta italiano - Carmelo Bene. Inimigo do teatro 

como espetáculo, Bene se posiciona totalmente contra as políticas de Estado 

endereçadas ao teatro com propósitos meramente consumistas, ao teatro como 

alimento da indústria do turismo. Um teatro de entretenimento vigiado pelas 

condições de um grande número de apresentações e obrigado a entrar no circuito 

turístico. É o que nos diz Balestreri199 ao trazer as controvérsias de Bene para as 

políticas de fomento do Estado para as artes cênicas.  

Para Bene, “tudo pode ser objeto de espetáculo, mas nem por isso pode 

ser chamado de teatro”200. Espetáculo e teatro são antitéticos, incompatíveis 

mesmo, a ponto de o teatro como entretenimento não ser considerado por ele - 

teatro. Não é nosso objetivo entrar nos meandros do teatro sem espetáculo de 

Bene, mas seu olhar para o teatro fora do domínio da espetacularização, que não 

 
199 Balestreri (2004, p.104) 
200 Bene (2014, Cos’è il teatro?!) 
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se prostra ao altar do consumo201, que não está escravizado a apresentações 

públicas e aos mecanismos de publicidade, decerto nos convida a ampliar nossos 

sentidos, diante da tão complexa e profunda arte teatral.  

Podemos seguir refletindo por caminhos em que o teatro não se deixaria 

engolir por essa besta mercadológica. A visada bakhtiniana da vida como um 

movimento ininterrupto na linguagem em acontecimentalidades únicas e 

singulares, onde a esfera da cultura e a esfera da vida não estão separadas, 

também nos apontam triboluminescências para um teatro liberto.  O teatro como 

um Jano bifronte, que olha para a cultura e para a vida, acontecendo como um 

fato na humanidade a cada instante, no qual “tudo o que é teórico ou estético 

deve ser determinado como momento do evento singular do existir”202. 

O teatro possível dentro dessa conjuntura forja-se na cultura como 

compreensão respondente e não implica um antes, um durante e um depois, visto 

que a compreensão respondente navega na escuta já produtora de sentidos 

outros. Certamente, uma marca de Bakhtin para pensarmos um teatro liberto-

libertário como prática de si mesmo, como disparador de experiências 

significativas para os sujeitos da cultura a cada instante; experiências estas por 

excelência, alargadoras. Bakhtin nos faz pensar no teatro como acontecimento, 

acolhimento, dialógico no existir-evento, capaz de enfrentar com garra as 

bocarras dessa capitalista-sanguinária.  

Brecht encarna a ação política na palavra, mexe na realidade sacudindo as 

estruturas da estética teatral vigente por um teatro crítico. Seu teatro de 

contraposição dialética por uma síntese revolucionária é decerto uma arma contra 

princípios opressores. Contudo, Bakhtin não está interessado na síntese, ele se 

interessa pela alteridade. Para ele tudo está em disputa o tempo inteiro na vida e 

na arte. E a arte tem obrigação de fazer a vida pensar-se. Na alteridade, aquilo 

que entre mim e você é embate vai permanecer diferença. Eu vou te alterar e 

você vai me alterar... e nesse movimento alteritário a vida segue. “A dialética 

precisa da destruição das coisas para poder prosseguir, o dialogismo não destrói 

 
201 Bene (apud Balestreri, p.105) 
202 Bakhtin (2012, p.43) 
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nada, segue com tudo. No dialogismo não há síntese, como na dialética. Aquilo 

que na diferença o outro me derruba é aquilo que me faz crescer”203.  

Sendo assim, alteridade e dialogismo estão sempre colados. Estamos 

falando de uma estética teatral bakhtiniana baseada na qualidade alteritária. O 

dialogismo está implícito porque é uma alteridade dialógica, não é uma alteridade 

que separa as pessoas, mas é alteridade em relação, mesmo sendo sempre um 

embate entre sentidos diferentes, diferentes em relação, assim como nesse 

encontro entre Brecht e Bakhtin. 

Para Petrilli “a concepção bakhtiniana de diálogo, o dialogismo, é por certo, 

sinônimo de intercorporeidade”204, uma instância de interconexão inevitável no 

exercício do viver, que nos liga ao outro, aos outros, como forma de sentirmos o 

mundo em sensações, percepções, sentimentos, pensamentos. Prescindir do 

outro nos colocaria numa esfera niilista. Como podemos abrir mão do diálogo? 

Simplesmente, não podemos. Nosso vínculo ao outro nos garante a existência. 

Senão, como nos sentiríamos humanos sem outros humanos? 

 “O diálogo, queira ou não, é o envolvimento com o outro, um emaranhado 

do qual não é possível libertar-se, é a impossibilidade de fugir desse encontro. O 

diálogo é a relação de compromisso e não indiferença em relação ao outro”205. 

Nesse bojo, corpo, mente e palavra estão interligadas e ligadas o tempo todo com 

um outro, seja um outro-humano, seja um outro-animal, seja um outro-objeto. No 

teatro nos referimos a todos os outros que cercam sua prática: o outro-ator, o 

outro-estudante, o outro-cenário, o outro-professora, o outro-figurino, o outro-

música, o outro-diretor, o outro-produtor, o outro-coreógrafo, o outro-pessoas, o 

outro-platéia, o outro-gestos-e-movimentos e tantos outros que se juntam na 

polifonia do fazer teatral. Estamos em um processo de instalação do teatro como 

um manifesto singular de expressão-respondente-intercorpórea tendo a 

dialogicidade como seu interpretante206. 

O campo intercorpóreo fertilizado pela dialogicidade brota na experiência 

do corpo grotesco. Como assim? Ao ser indagado sobre seu entendimento sobre 

 
203 Marisol (apontamentos de orientação)  
204 Petrilli (2016, p.56) 
205 Petrilli (2013, p.50) 
206 Petrilli (2013, p.56) 
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intercorporeidade, o professor Augusto Ponzio dá a seguinte resposta: - “O 

realismo do corpo grotesco descrito por Bakhtin no Dostoiévski e no Rabelais é a 

outra face do diálogo. O corpo grotesco é um corpo sempre representado como 

problemático com o outro, porque é um corpo que se apresenta nascendo, 

parindo, defecando, comendo, copulando. Portanto, é um corpo composto de 

buracos e de protuberâncias que se manifestam no carnavalesco: o nariz fálico, a 

boca escancarada etc”207. 

Isso se relaciona sem desvios a um teatro escolar que pretenda ser 

revolucionário. Um teatro nascido do circuito de prazer na troca disfuncional com 

os outros, trazido com ou sem palavras do coração dos estudantes e das 

situações que arrepiam na oportunidade do fluir-ensino-aprendizagem em 

atmosfera da alteridade radical. A forte pegada de Bakhtin nos convoca a 

perceber as efusivas estudantis com a consciência expandida pelas dinâmicas do 

corpo grotesco rabelaisiano, que nos permite falar do não dito. O corpo grotesco, 

esse que bate, que come, excreta, que se joga para cima do outro, que pulsa 

sexualmente... Um corpo sem fronteiras com o mundo que o cerca, sem fronteiras 

com o que entra e nem com o que sai, sem fronteiras com o que está dentro nem 

com o que está fora, que se projeta no mundo em protuberâncias. Um corpo 

conectado com a vida e a morte no mesmo lugar. Um corpo que comunga com as 

estrelas. Um corpo aberto! 

Bakhtin detona definitivamente com as limitações de um corpo expropriado, 

individualizado, constringido a modos estritos de sentir por normas e condutas 

impostas socialmente. O erudito da filosofia da linguagem, dialogando com o 

corpo grotesco, provoca uma explosão nas limitações do corpo objetificado por 

uma ideologia oficial.  Ponzio nos ajuda a compreender os mecanismos dessa 

constrição, quando afirma que “o fato de viver juntos são de obstáculos todos os 

tipos de pertencimento, os presumidos pertencimentos da palavra: individuais, de 

classe, de grupo profissional, de fé religiosa, de etnia, de cultura, de nação”208.  

Bakhtin nos leva para longe desse corpo desconectado com a natureza e 

com o cosmos, nos revelando a existência de um olhar alargado para um corpo 

que se expande sem limites por todos os seus orifícios. Estamos diante de um 

 
207 Ponzio (2016, p.56) 
208 Augusto Ponzio (2010, p.19) 
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prisma para percebermos nossos próprios corpos com toda a sua arquitetônica 

emotivo-volitiva-pulsante. Porque,  

 

(...) O corpo grotesco é cósmico e universal, que os 
elementos aí sublinhados são comuns ao conjunto 
do cosmos: terra, água, fogo, ar; ele liga-se 
diretamente ao sol e aos astros, contém os signos 
do zodíaco, reflete a hierarquia cósmica; esse corpo 
pode misturar-se a diversos fenômenos da natureza: 
montanhas, rios, mares, ilhas e continentes, e pode 
também encher todo o universo (Bakhtin, 2013, p. 
278). 

 

Esse corpo é tão belo, tão vasto e tão profundo - que dói. Um corpo sem 

fronteiras com o mundo que o cerca. “O corpo grotesco é um corpo em 

movimento. Ele jamais está pronto nem acabado: está em construção, de criação, 

e ele mesmo constrói outro corpo; além disso, esse corpo absorve o mundo e é 

absorvido por ele”209. Um corpo completamente entrelaçado com a natureza que o 

gerou, que se move em sinergia com o sol, que pensa no deslocar eólico, que 

procria no encontro das águas, que se alimenta da terra e para ela retorna. O 

corpo que também é o cadáver que alimenta a vida. 

Se juntássemos do teatro de Brecht, a palavra teatral como ação política; 

do teatro de Bene, um teatro liberto do espetáculo; e do teatro de Bakhtin, um 

teatro como acontecimento: teríamos um teatro outro, um teatro onde os 

princípios da ética-estética tivessem como primazia a escuta. Triboluminescência 

à vista! Um teatro nessas bases, a Hidra não engole. Não chega nem perto. Se 

ela por ventura se aproximar... Explode!  

 

No extermínio - o resgate 

Era noite. A cidade já estava quase toda nos braços de Morfeu. Vultos 

sombrios saíam silenciosamente de suas casas e encontram-se na praça. 

Nenhuma só palavra proferida. Em gestos e combinações corporais, elas e eles 

seguem de modo sorrateiro para o lixão da cidade.  

 
209 Bakhtin (2013, p.277) 
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A besta terrífica estaria com seus minutos contados. Ah! Ah! Ah! 

 

 
 

Figura 46 – Herculina da Escola Agroecológica Sítio Esperança 2017: Maria Clara. 

Arquivo pessoal da pesquisadora. 

 

Negra, destemida, de origem humilde; Herculina ia à frente com seu 

coração puro. Vestida com sua capa transmorfo, ela carregava nas costas uma 

katana210 super afiada e um tridente com uma pedra de sabedoria incrustada no 

centro. Herculina e seus amigos do Sítio Esperança locomoviam-se como uma 

nuvem por entre as ruas e ruelas. Distante do centro da cidade, eu aguardava 

com cavalos para seguirmos viagem até a zona pantanosa. Vinte e sete minutos 

de cavalgada e já nos encontrávamos no covil espacial do monstro ofídico, onde 

pilhas e mais pilhas de lixo se amontoavam indefinidamente.  Podíamos ver de 

tudo, do minúsculo ao maiúsculo; o novo, o velho, ou o quase usado se misturava 

com o orgânico e o inorgânico. Uma visão aterradora! Fomos de máscara, pois o 

inalar do odor daquele chorume seria fatal. Os estômagos começaram a revirar, 

 
210 Katana: sabre longo de origem japonesa (https://dicionario.priberam.org/catana). 
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porém a motivação de destronar a ditadura do consumo irrestrito fez-nos seguir 

adiante com ou sem medo. 

Para atrair a sinistra criatura, Herculina fez uso da ação de sua capa 

transmorfo e surge como uma “best consumer”. Seus cabelos crespos e 

arrepiados se transformam em lisos, louros e esvoaçantes. Seus olhos castanhos 

ficam azuis. Sua pele preta transforma-se em cútis branca. Ela passa a usar um 

vestido vermelho cheio de diamantes negros com fios de ouro. Suas jóias de 

pedras preciosas reluzem como o brilho da via láctea sem luzes artificiais. Seu 

corpo passa a exalar um intenso perfume adocicado de (nada mais nada menos) 

um - milhão - de - dólares.  

Durante a performance em que só faltava o tapete vermelho, a víbora 

multifacetada sai de sua toca sorridente com suas presas à mostra. Ela quer 

prestigiar o espetáculo estonteante do consumo bem no brejo de seus domínios. 

A monstra fica parada em frente à Herculina travestida, que canta uma melodia 

em tom emotivo-volitivo-encantatório. Herculina aproveita o momento do deleite 

para aproximar-se e golpear uma de suas nove cabeças. Um grito lancinante 

projeta-se pelo ar causando um estrondo. O clima de romance é cortado pela raiz 

instantaneamente. O olhar apaixonado transforma-se nos olhos do terror banhado 

pelo ódio. 

Herculina sai de seu disfarce e parte para a Hidra com toda sua destreza 

no combate. Duas cabeças crescem no pescoço decepado. Ela corta mais duas e 

mais quatro aparecem. Com o fôlego de um leão e a agilidade de um guepardo 

ela se esgueira das bocadas da Hidra. As crianças da Escola Agroecológica 

entram na batalha com tochas para cauterizar as feridas das cabeças decepadas 

de modo que outras sejam impedidas de nascer. A batalha segue noite adentro. 

Cabeças rolando, grunhidos... Gritos de incentivo ao combate.  

Parecia impossível vencer a besta do consumo.  

Parecia interminável...  

Por fim, Herculina numa ginga aérea de capoeira crava o tridente da 

sabedoria no coração da Hidra. Bramido de dor! O sangue dos desejos 

consumistas jorra em abundância. A bicha grunhe sem parar... até que sua 
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cabeça central - que diziam imortal – é decepada e cai por terra. Para selar seu 

extermínio sem volta, esta cabeça foi enterrada no fosso mais profundo do lixão 

com uma pedra gigante por cima dela, tal como na história mitológica de 

Héracles. 

A essa altura estávamos todos exaustos: menos Herculina.  

HERCULINA: (com sua espada em punho) Minha katana entrego a ti, Ana Elisa. 

Hora de libertar o olhar enviesado pela arte para o mundo e colocá-lo no lugar de 

onde nunca deveria ter saído: o lugar da compreensão da vida, da constante 

reinvenção do humano. Vamos, faça o que deve ser feito! 

ANA ELISA: Você tem certeza de que eu posso fazer isso? 

HERCULINA: É claro que você pode. Você é uma professora de educação 

artística, militante de processos libertários, integrante do Grupo Atos, 

pesquisadora em Bakhtin. Você pode! 

(Meus olhos enchem-se de lágrimas). 

A total confiança de Herculina transborda no meu coração. Pego a katana de suas 

mãos e com firmeza extripo o ventre da Hidra.  

Grrrr!!!  

De lá começam a sair linguagens artísticas de todos os lugares do mundo 

escravo do capitalismo. Uma profusão de cores e luzes espalha-se por todo o 

lixão que já não é mais um lixão e sim um lugar singular que acolhe a arte pelo 

prisma sociológico sem hierarquizações preconceituosas. Sem as degradações 

do popular pelo erudito. O mesmo e o diferente se abraçavam em liberdade no 

palco da equipolência.   

As linguagens artísticas foram saindo, saindo... afigurações da pintura, da 

fotografia, da literatura, da música... E nada do teatro sair. Eu já estava ficando 

nervosa. Começo a chorar e a me perguntar: O que foi que fiz de errado? As 

crianças do Sítio também choravam. Estávamos inconformados. 

De repente, escutamos o som de uma batucada vindo ao longe. Era uma 

música em gêneros múltiplos, uma mistura de bateria de escola de samba com 

funk e frevo. O som foi aumentando, aumentando, aumentando, até que 
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conseguimos avistar a ilustre figura do grande ator, dramaturgo e encenador, 

José Celso Martinez Corrêa, presidindo um cortejo de fazedores de teatro do 

mundo inteiro. Muitos bufões também saíam da barriga da Hidra trazendo 

parangolés coloridos e enfeitados. À rodo podíamos ver zombarias e bazófias no 

meio daquela dança frenética dramatizada. Em determinado momento, o cortejo 

para em círculo e a batucada anuncia o discurso.  No centro da roda, em cima de 

um estrado, a palavra corpórea de Zé Celso em tom profético se proclama: 

O teatro é pra todo mundo. 

É uma eternidade presente. 

É a arte do corpo se presentificar. 

Me orgulho de ter criado uma macumba que na realidade é uma 

macumba de Dionísio. 

As pessoas pensam que podem segurar o mundo 

 E a vida se rebela 

Não é possível fazer isso com a vida!  

(Brada em meio à batucada) 

A vida quer que as pessoas comam bem, vivam bem, morem bem e quer 

mais igualdade. 

Essa desigualdade é nojenta!  

(Urros) 

A cultura é tudo! 

Uma pessoa que tem cultura, que liga seu DNA  

E sabe que vem de milhares de anos, milenares,  

Vem de bichos, de plantas, de minerais... 

 Nossa espécie humana é uma espécie animal, mamífera  

E isso é um gozo.  

(Gritos. Batucadas e aplausos) 

Palavra mais forte do teatro é o desejo. 

Desejo, logo existo! 

É o desejo que faz a gente nascer 

Se não tivesse desejo ninguém nasceria  

Pelo menos momentos de desejo a humanidade teve e pariu gente. 

(Risos e gargalhadas) 

Só que de repente, esqueceu disso e passou a desejar o extermínio 

de outras pessoas. 

O extermínio de ideias... 

O teatro é um acontecimento político, cultural, poético. 

A desvalorização da arte, no fundo é a desvalorização da vida. 

Ninguém tem culpa de nada.  

A vida é o que é. 
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Mas você tem que deixá-la viver211! 

(Em meio aos brados e urros um ritmo de frevo vem forte)  

 

 

O cansaço pela luta se desvanece pela nutrição daquelas palavras 

libertárias.  Só havia uma coisa a fazer. Cair junto no frevo. 

Até o raiar do dia.  

 

................. 

......... 

.... 

... 

. 

. 

. 

...no fosso  

onde jazia a cabeça central 

 da Hidra pestilenta, 

 um tremeluzir de pestanas  

se anuncia  

sem distinção... 

 

 

 

 

 

 

 

 
211 Essas palavras encontram-se no corpo da entrevista feita pela TV Globo com José Celso Matinez 
Corrêa em 09 de dezembro de 2016. Onde Zé Celso fala sobre a encenação do espetáculo – Bacantes do Teatro 
Oficina. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=eZ5QpO8Eu1Q&t=376s&ab_channel=Globo  
Acesso em 22 de maio de 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=eZ5QpO8Eu1Q&t=376s&ab_channel=Globo
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A Doma de Cérbero 
(10º Trabalho) 

 

                                                Teatro 

Palco das ideias no jogo das palavras 

Do gesto, do olhar, do ver, do sentir... 

Gigante-complexo-misterioso-intrigante na carpintaria do fazer artístico 

Tudo pode ser aqui e nem tudo pode ser aqui 

Música, figurino, cenário 

Maquiagem, adereços 

Não se pode prever com precisão o que de fato acontecerá 

Na labuta do seu fazer 

O enigma da transformação 

Na cabeça daquele que dele beber 

Palco de movimentos sígnicos 

Movimento cambiante, paralelo, metalinguístico, alteritário 

É complexo esse monstro 

Potente! 

Luxúria magnificente de tão atraente 

Por que será? 

 

O sacudir da quimera: compenetração e exotopia de uma professora de 

teatro 

Escrever sobre o teatro e cartografar seus caminhos teóricos está sendo um 

parto difícil, mas me recuso a fazer uma cesariana. A textura desse texto terá 

que sair das minhas entranhas no gozo de amor pela vida. Falar dessa arte 

complexa-mirabolante, recheada de elementos que compõem seu projeto de 

dizer e encontrar um fio condutor nessa trama repleta de possibilidades não é 

uma tarefa fácil. Porém, em meu ato responsável único-singular, não posso 

propor álibis para falar deste amigo que me acompanha pela vida. 
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Figura 48 – Jardim de Infância no Colégio Santo Antônio em Duque de Caxias RJ.  
Sou a única menina negra do grupo - 1970. 

Arquivo pessoal da pesquisadora. 

 

Não consigo isso dizer sem me emocionar. E por que não dizer? O teatro é 

meu companheiro de estrada, de luta, de prazeres e desprazeres; meu local do 

bradar político, meu provedor, descoberta de vida, deslocador de sentidos; o 

outro que me altera, que me lança inoculada de boas e más sensações na 

arena do viver. Não há um só dia em que não estejamos juntos, principalmente 

agora, na construção dessa tese. Do alvorecer ao anoitecer. Do anoitecer ao 

alvorecer. Teatro é linguagem, o gênero com o qual decidi conversar através 

de minha existência histórica. Conversar, debater, compreender, viver. 

Reconheço que nossa relação mudou muito desde que nos encontramos ainda 

na infância. Nessa época gostava de me exibir. Não havia uma peça de teatro 

na escola que não me oferecesse a participar. Gostava de estar no palco, 

dançando, representando, falando em público, para o público. Em casa 

inventava figurinos e encenações. Até hoje me lembro do deus Titôka. 

Colocava um vestido colorido de minha mãe, amarrava um pano na cabeça, 

cajado na mão e lá ia a pequena Ana Elisa, correndo com seus irmãos num rito 

tribal a gritar – Deeeeus Titôkaaa! Era realmente muito divertido.  
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Meu parceiro - o teatro – é meu prazer, forma de viver, de dizer no mundo e 

para o mundo; processo do aprender incessante no relacionamento com a vida, 

no interagir com nuances emotivas que surgem em mim, que muitas das vezes 

não dou conta. 

 

 
 
  

 Figura 49 – Teatro no Colégio Santo Antônio RJ. Anos 70. 
Arquivo pessoal da pesquisadora. 

 

Na verdade, queria ser atriz, queria ser famosa. Só fiz o curso de licenciatura 

em artes cênicas porque já tinha o meu registro profissional como atriz. Eu não 

queria saber desse negócio de dar aulas. O fato de dar aula numa escola 

pública me apavorava. Fiz o concurso público para professora da rede 

municipal do Rio de Janeiro em 1998, levada pelos meus colegas que na 

época estavam fazendo também. Quando passei nem acreditei. Mas só fui 

tomar posse no último dia convencida por uma grande amiga. Elísia: - É um 

emprego público, é uma grande oportunidade. Você vai, depois você decide se 

você quer ficar ou não. Enquanto isso, eu pensava: – E se a Globo me 

chamar?  
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A ilusão da TV Globo foi um obstáculo ao aprofundamento imediato da minha 

prática como docente. Fiquei atrelada a isso por anos.  

Num exercício de compreensão exotópica de minha prática docente, mergulho 

nos estudos bakhtinianos sobre a relação entre o autor e a personagem, onde 

“o que na vida, na cognição e no ato chamamos de objeto definido só adquire 

determinidade na nossa relação com ele: é nossa relação que define o objeto e 

sua estrutura e não o contrário”212. Vejo, pois, a necessidade de refletir sobre 

minha relação com o teatro, para que possa dizer dele, o que em mim percebo 

em movimento refratário. Preciso bordear porosamente essa relação que vai 

compreender o teatro também como docência (mesmo que não tenha sido tão 

somente doce). Do contrário me perco, fico divagando, não aprofundo a 

potência e a credibilidade dessa relação. 

O teatro tomado como objeto só pode ser determinado em conjunto, em 

relação a. Dessa forma posso me aproximar, ser cúmplice, e ao mesmo tempo 

colocar-me na dança arquitetônica do eu-para-outro e do outro-para-mim. E 

quão mais flexível e empática for, mais o teatro para mim se afigurará. Poderei 

escutar suas expressões tingidas pela cultura neste mundo afora.  

“A luta do artista por uma imagem definida da personagem é, em grau 

considerável, uma luta dele consigo mesmo”213. A luta por uma compreensão 

do teatro é uma luta comigo mesma. Conjuro as forças da arte teatral para que 

contigo eu possa conversar face a face, meu precioso amigo. - Você vem? 

 

TEATRO: Estou aqui. Seu pedido é sincero. Você busca me compreender. Mas 

minha pupila é vasta... Você acha que sem o exercício da compenetração 

bakhtiniana vai conseguir abarcar ao menos um pouco de minha imensidão? 

ANA ELISA: Não sei dizer, mas confio no alargamento de visão que você pode 

me proporcionar; enquanto arte, criatividade, compreensão de vida e potência 

libertadora. Tenho alguma chance? 

 
212 Bakhtin (2011, p.4) 
213 Bakhtin (2011, p.5) 
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TEATRO: Você precisa fazer mais para que eu lhe mostre os meus encantos. 

Alguns você já os conhece, mas ainda não atingiu um grau de compreensão 

apurado. Falta estudo, leitura, vivência... Marcaremos um encontro.  

ANA ELISA: Quando? 

(A voz de Teatro desaparece. Meus olhos brilham!) 

Entrei como professora concursada de Artes Cênicas na Rede Municipal do Rio 

de Janeiro em 1998. Fui lotada em uma escola do Jardim América, bairro 

situado na periferia da cidade do Rio de Janeiro, e a vida me impôs na sua 

magnitude que aprendesse rapidamente a dialogar com aqueles jovens. 

Mesmo sentindo-me muito insegura, um desejo enorme de que aqueles 

estudantes fossem sujeitos humanos felizes e conscientes de suas escolhas, 

naquele momento e para além dos muros escolares, cresceu forte dentro de 

mim. Almejava que aqueles jovens, meus companheiros naquela aventura 

iniciática, pudessem ter acesso às conversas que não tive nesta fase tão 

provocadora da vida.  

O teatro, essa arte genuinamente polifônica, de muitas vozes, teria muito a 

interagir com esses jovens. Seu olhar enviesado é capaz de revelar diálogos 

exuberantes, amorosos, funestos, ardilosos, sinceros, risíveis, vis, qualquer 

um. Diria até que isso é inevitável. Ao proporcionar que a juventude enuncie 

através do teatro tudo ferve em temas polêmicos. Aqueles temas que muitas 

vezes são difíceis de serem discutidos dentro de uma escola.  

Lógico é que os jovens têm voz para dizer. Mas, como agir se a escuta estiver 

bloqueada por uma estrutura homologada fora da concretude do viver? Falo no 

caso da escola, cujo projeto político pedagógico não caminha em consonância 

com a realidade da comunidade à qual pertence. Na escola sem escuta a 

cultura da vida é oprimida. Impossível varrer para debaixo do tapete as 

questões últimas do viver, quando se tem liberdade para improvisar, pensar e 

debater na experiência teatral. 

Acho que posso afirmar que o teatro está nesse lugar onde o espaço se abre à 

compreensão da vida pela criatividade corporal, pela imaginação, pelo 

surgimento de emoções. Um lugar da pegada de si no mundo nos jogos de 



218 
 

 
 

palavras. Arte por excelência de empoderamento individual e coletivo. Difícil 

imaginar que a expressão-sempre-como-resposta na linguagem teatral possa 

um dia desaparecer sem o desaparecimento do homem. A vida humana é 

drama. Drama é ação. Teatro é escritura com palavra, com corpo, com gesto, 

com relações dramáticas.  

Dramaticamente, pensamentos para entender o teatro enquanto linguagem 

explodem meus sentidos na percepção de sua criação constante de outros 

mundos na cultura do viver. Decididamente, o teatro é o outro que me interpela. 

(Estranho pensar o teatro como um outro) Ao mesmo tempo, vivemos ou não 

vivemos no mundo do dois? Dois, porque o que existe só existe se uma outra 

consciência lhe concede a existência.  

Deito na cama para aliviar a circulação das pernas por alguns minutos. 

Recosto-me em almofadas na cabeceira. Fiquei horas sentada a pensar, 

elocubrando, escrevendo. Fico seguindo os passos desse fluxo mental que 

parece ser interminável. As coisas, o teatro, o outro... No meio dessas 

camadas pensantes, tomo o teatro como o outro que me interpela buscando 

vivenciá-lo. Isto seria possível? Adormeço.  

Bakhtin nos diz que “o primeiro momento da atividade estética é a 

compenetração: eu devo vivenciar – ver e inteirar-me – o que ele vivencia, 

colocar-me no lugar dele, como que coincidir com ele (no modo, na forma 

possível dessa compenetração; deixemos de lado a questão psicológica da 

compenetração; basta-nos o fato indiscutível de em certos limites ela ser 

possível). Devo adotar o horizonte vital concreto desse indivíduo tal como ele o 

vivencia”214. 

 

TEATRO: Pronta para nossa viagem compenetrativa? 

ANA ELISA: É claro. (com dúvida) 

TEATRO: A compenetração nem sempre é confortável, devo lhe dizer. 

ANA ELISA: Preciso seguir adiante com ou sem medo. 

TEATRO: Não vou perguntar duas vezes.  

ANA ELISA: É agora ou é agora. 

 
214 Bakhtin (2011, p.23) 
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TEATRO: Nesse caso... 

 

Num ato de empatia onírica, vivencio Teatro de dentro dele, coincidindo com 

ele não enquanto um ser passivo, mas como uma vivência ativa de meu próprio 

eu215. Nesta chama do existir-evento enriquecido pelas singularidades de cada 

um, vai sendo traçado um caminho possível para o excedente de visão. Sinto o 

contato de Teatro e adoto seu horizonte vital concreto216. Difícil detalhar o 

chocante alargador. Por ser uma principiante, não consigo nem de longe 

abarcar a completude de Teatro, contudo consigo ver no material 

compenetrativo cenas que o reacendem nos entrecruzares do tempo.  

1989. Estou na Broadway. Assisto ao teatro musical Cats217. Vibro com a 

música e a dança dos atores-cantores-bailarinos. É fantástico! Extasiante. O 

teatro está completamente lotado. A platéia tem seu olhar vidrado no majestoso 

cenário e vivencia o contar da incrível história dos gatos jellicle. Foram 18 anos 

de casa lotada, um sucesso quase inigualável na história dos musicais. Mas... 

nem mesmo o musical chega ao seu fim, minha atenção se volta para o som de 

três pancadas secas, consecutivas, a soar em outro palco anunciando o início 

de um espetáculo. Estava na França de Jean-Baptiste Poquelin (1622 – 1673), 

mais conhecido como Molière. O filho do próspero tapeceiro da corte estreiava 

sua mais nova comédia - As Preciosas Ridículas – uma sátira ao namoro 

romântico e ao seu patrocínio por sabichonas218.  

No momento da peça em que as sabichonas estão prestes a serem 

desmascaradas, o palco italiano afunda vertiginosamente e me encontro 

caminhando na procissão que escoltava a imagem do deus Dionísio até Atenas 

por ocasião da abertura do Festival de Teatro (séc VI a. C). Os sacerdotes de 

Dionísio estão vestidos com grande pompa219. Este ato solene à luz de tochas, 

não esconde a curiosidade-expectativa de muitos em saber qual será o grande 

dramaturgo vencedor dessa competição de seis dias intensos. Olho para a 

imagem de Dionísio e ela me demove ao gigante edifício teatral em semi-

 
215 Bakhtin (2012, p.62) 
216 Bakhtin (2011, p.24) 
217 Cats: Musical composto por Andrew Lloyd Webber que teve sua estreia em Londres em 1981, mas 
que se consagrou por dezoito anos em cartaz na Broadway  https://pt.wikipedia.org/wiki/Cats_(musical) 
218 Gassner (2010, p.337) 
219 Gassner (2010, p.29) 
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arena, no dia em que Medéia de Eurípedes está sendo encenada. Estou em 

meio à multidão de espectadores. Assistimos aflitos a um dos personagens 

mais trágicos de toda a tragédia grega. Medéia está prestes a matar seus 

filhos. Medéia: - Não aguento mais olhar meus filhinhos. Sucumbo a meu 

infortúnio. Compreendo o crime que tenho a audácia de praticar, mas a paixão 

é mais forte que a razão220...  

TEATRO: Você se lembra do que diz Aristóteles em sua Arte Poética sobre a 

tragédia?  

ANA ELISA: Lembro sim. “A tragédia é a imitação de uma ação importante e 

completa, de certa extensão; deve ser composta num estilo tornado agradável 

pelo emprego separado de cada uma de suas formas; na tragédia, a ação é 

apresentada, não com a ajuda de uma narrativa, mas por atores. Suscitando a 

compaixão e o terror, a tragédia tem por efeito obter a purgação dessas 

emoções”221. 

A pergunta de Teatro produz um corte à emoção trágica que estava sentindo 

ao assistir Medéia, e me remete ao tempo de estudante na UNIRIO222. 

Recordo-me então dos estudos sobre Aristóteles e as três unidades da tragédia 

grega: tempo, lugar e ação. Lembro de minha surpresa ao saber que o teatro 

teve seu início no Brasil através da catequese. Nos mergulhos em laboratórios 

de interpretação conforme as técnicas de Stanislavski, encontro-me com 

Hamlet – personagem consagrado de William Shakespeare e sua célebre 

indagação: Ser ou não ser? Eis a questão!  

Lembranças, memórias não só de estudos, mas também de experiências 

artístico-teatrais intensas. Neste deleite em rememoração, sinto um cheiro de 

charuto queimando. Começo a tossir baixinho. Já não estou mais na UNIRIO e 

o charuto é de Bertolt Brecht, que está muito nervoso. É o ensaio geral de sua 

peça - A Mãe, que conta a história da revolucionária Pelagea Wlassowa, 

segundo o romance de Máximo Gorki. Década de 30. Observo de um cantinho 

do teatro. Pelagea Wlassowa evoca: 

 
220 Brandão (2002, p.70) 
221 Brandão (2002, p.8) 
222 UNIRIO: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
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Quem ainda vive, não diga: Jamais! 

O certo não está certo 

Assim, como está, não ficará. 

Quando os opressores tiverem falado 

Hão de falar os oprimidos. 

Quem ousa dizer: jamais! 

Se a opressão permanece a quem se deve? A nós. 

A quem se deve se for esmagada? A nós também. 

Quem for derrubado, levante-se! 

Quem estiver perdido, lute ainda! 

Quem conhece a situação, por que ficará parado? 

Pois os vencidos de hoje são os vencedores de amanhã 

E o jamais se tornará: Já223. 

 

 
Não pude conter as lágrimas. Sou brasileira. E mediante ao assombro do 

retorno da ditadura, essas palavras soaram como um chicote a urrar por um 

Brasil que não sucumba à opressão da liberdade. Ainda com os olhos 

molhados-molhados, Teatro me arreda mais uma vez para um passado 

longínquo.  

“O teatro é tão velho quanto a humanidade. Existem formas primitivas desde os 
primórdios do homem. A transformação numa outra pessoa é uma das formas 
arquetípicas da expressão humana” (Berthold, 2014, p. 1).  

 

Estou em cima de uma árvore a observar um homem vestido com a pele de um 

animal. É uma caçada. Ele vai caminhando na direção de sua vítima imitando 

sua maneira de olhar, de caminhar, de comer; tudo faz crer que esse homem é 

realmente um outro animal, até o seu cheiro. Ele vai se aproximando devagar-

sorrateiro e num golpe certeiro dilacera sua vítima. Neste momento arregalo os 

olhos com o coração disparado. A imagem vai se desvanecendo e apenas a 

pele que lhe serviu de camuflagem permanece no chão. 

Então, ouço riso de crianças. Elas entram se divertindo por entre as árvores, 

fazendo galhofas, correm umas atrás das outras, caem, se levantam. Uma 

delas encontra a pele do animal, coloca-a em cima do seu corpo e sai correndo 

a brincar com as outras. 

 
223 Brecht (1994, p.235) 
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Figura 50 – Pintura de caverna no sul da França: o “Feiticeiro” de Trois Frères.  
Período Paleolítico, segundo H. Breuil224. 

 

 

Nessa esfera onírica compenetrativa para a expansão de compreensão do 

Teatro, a experiência como professora foi muito tocante. Às vezes, é doído 

perceber quando erramos e nos deixamos levar por uma posição autoritária – 

mesmo sendo por insegurança. A professora que quer fazer tudo do seu jeito, 

achando que só do seu jeito vai dar certo. Que tolice! A professora de teatro 

que não acredita que os estudantes possam escrever um bom texto, produzir 

uma trilha sonora, ensaiar sozinhos. Então ela ou ele não dá oportunidade aos 

estudantes de fazerem suas próprias escolhas cênicas. Aquela professora que 

grita quando o aluno não decorou o texto e a apresentação é no dia seguinte. 

Já fui assim.  

O Teatro tinha tanta paciência para me mostrar o que eu muitas vezes fazia 

dele e não com ele e ainda por cima não me julgava. Cheguei a ver o dia em 

que fiz um aluno repetir seguidas vezes a mesma cena. Ele repetia e eu dizia: 

– De novo. Ele fazia novamente e eu: – De novo. Mais uma vez. Droga! É essa 

tal apresentação, algoz que me encurralava para o “bom” espetáculo. Passei 

 
224 Berthold (2014, p.3) 
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um bom tempo na escola achando que ser professora de teatro era montar 

espetáculo com os estudantes.  

No arfar dessa quimera, encontro-me sentada na platéia do Teatro Laboratório 

em Roma – 1961 – para assistir a ópera teatral Pinocchio de Carmelo Bene225.   

TEATRO: O que você sente? 

ANA ELISA: Primeiro uma estranheza por assistir a uma encenação tão sui 

generis. Fito a delicadeza precisa do refinamento das máscaras e fico neste 

foco para além dos dizeres. O colorido... Espetáculo denso com virtuosismo na 

expressão vocal dos atores, principalmente na capacidade da voz 

amplificadora de Carmelo Bene. Variação de ritmos no jogo do silêncio, da 

música, da fala, dos gritos, sussurros. Um teatro filosófico?  

TEATRO: E o que mais você diria? 

ANA ELISA: Ainda não sei. Meu contato com a proposta cênica de Carmelo 

Bene é recente. Você pode me explicar um pouco, o que seria esse teatro da 

amputação do qual Bene tanto fala?  

TEATRO: É o teatro em que “O homem de teatro não é mais autor, ator ou 

encenador. É um operador. Por operação deve-se entender o movimento de 

subtração, da amputação, mas já recoberto por um outro movimento, que faz 

nascer e proliferar algo de inesperado, como uma prótese. (...) É o teatro de 

uma precisão cirúrgica”226. 

ANA ELISA: Cirurgia. (desconfiada) Amputar mais precisamente o quê? 

TEATRO: Amputar os elementos de poder. Os elementos que criam, 

representam e reforçam uma estrutura de poder. Se o personagem Romeu em 

Shakespeare representa o poder, vamos subtraí-lo da peça. Se Sade é sádico 

e o seu sadismo é poderoso, vamos amputar sua imagem sádica, deixar a 

peça se metamorfosear em outra. Deixemos que os servos adquiram 

autonomia com a subtração dos elementos estabilizados no poder227. 

 

 
225 Disponível: https://www.youtube.com/watch?v=nsHcDqeeoFE 
226 Deleuze (2010, p.29) 
227 Deleuze (2010, p.29) 

https://www.youtube.com/watch?v=nsHcDqeeoFE
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ANA ELISA: Isso é brilhante! 

TEATRO: Os elementos de poder podem estar na língua, nos gestos, no texto, 

no diálogo que transmite à palavra seus elementos na história – que também é 

um marcador temporal de poder, e até mesmo na própria representação que 

pode reforçar os mecanismos de poder228. 

Neste instante Carmelo Bene sai do teatro e acende um cigarro. Corro até ele 

com o programa da peça em mãos. 

ANA ELISA: Oi, Carmelo. (meio sem graça) Adorei o espetáculo, você poderia 

me dar um autógrafo? 

BENE: É claro. Como é o seu nome?  

ANA ELISA: Ana Elisa. 

BENE: (tragando fundo a fumaça) Quer dizer que você gostou mesmo da 

peça?  

ANA ELISA: Sim. Mesmo sem entender algumas partes. 

Bene me lança um olhar desgostoso do que ouviu. Subitamente, um trovão 

luminoso risca o céu e começa a chover muito forte. Não sei de onde surgiu 

tanta água. Quando olho para o lado, Bene havia desaparecido. Eu já estava 

ensopada, o nível da água na rua começa a subir tão rápido que não sabia 

mais para onde ir. Uma ventania fora do normal tira o meu corpo do chão. – 

Estou voando, subindo, subindo. Que legal! Queria continuar o assunto com 

Carmelo Bene, mas confesso que fiquei feliz ao sair daquela aguaça.  Era uma 

loucura estar voando pelo céu adentro. Meu corpo tinha peso, mas seguia para 

cima sendo molhado, e eu não sentia frio.  

Uma tela se fez entre as nuvens e começo a assistir uma cena muito especial. 

Era dia de ensaio geral na Escola Municipal Sidharta. O jovem Vitor229 passava 

seu texto no palco do auditório como o personagem do narrador. Ele sempre foi 

muito tímido e estava enfrentando o medo de subir sozinho no palco. 

 
228 Deleuze (2010, p.41) 
229 Vitor: jovem do oitavo ano com 13 anos, integrante da oficina de teatro da Escola Municipal Sidharta. 
Apresentação em performances sobre a origem do teatro – 2019. 
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Figura 51 – Vitor contando a fábula de Xuá-Xuá.  
Performance – Origem do teatro / 2019. 

                             Arquivo pessoal da pesquisadora. 

 
 

NARRADOR: “Milhares de anos atrás, ainda na pré-história, 

existia uma fêmea pré-humana chamada Xuá-Xuá. Assim também, três 

anos mais velho, Li-Peng, era um dos homens mais forte de toda 

aldeia. Um dia, numa troca de olhares, Xuá-Xuá e Li-Peng se 

apaixonaram. Com o passar do tempo um foi chegando mais perto do 

outro. Nadavam juntos, caminhavam, colhiam frutas, saíam para 

pescar. Até que um dia... Xuá-xuá e Li-Peng mesmo sem saber o 

que estavam fazendo, tiveram uma relação sexual. Com o passar do 

tempo Xuá-Xuá percebeu seu corpo se transformando, sentia que 

seu ventre crescia cada vez mais. Se sentiu tímida e resolveu 
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evitar Li-Peng. Li-Peng sentindo-se rejeitado, decidiu sair para 

caçar outras fêmeas. O ventre de Xuá-Xuá foi crescendo. Até que 

numa tarde... (música de córrego) Deitada à beira de um rio, ela 

dá à luz a um menino chamado Lig-Lig-Lé. Atrás das árvores Li-

Peng observava tudo. O tempo foi passando e Lig-Lig-Lé foi 

crescendo e aprendeu a andar sozinho e criou independência. Xuá-

Xuá ficou aterrorizada: - Como é que algo que saiu de mim, do 

meu ventre, não me obedece? Li-Peng sempre observando ao longe, 

curioso, resolveu tomar uma atitude. Quando Xuá-Xuá e Lig-Lig-Lé 

estavam dormindo, Li-Peng se aproximou e levou Lig-Lig-Lé 

embora. Quando Xuá-Xuá acordou desesperada: - Lig-Lig-Lé! Lig-

Lig-Lé! (gritando) Quanto mais ela chamava mais Li-Peng e Lig-

Lig-Lé se distanciavam. Li-Peng ensinou seu filho a nadar, a 

pescar... Lig-Lig-Lé estava feliz. Como eles eram da mesma 

aldeia eles acabaram se encontrando tempos depois. Quando Xuá-

Xuá encontrou Lig-Lig-Lé novamente, ela percebeu que ele era um 

outro, que ele não era ela, ele era uma outra pessoa com outros 

desejos, outra opinião. Foi então que Xuá-Xuá aceitou que seu 

filho fosse um outro, uma outra pessoa. Ela se viu separando-se 

de uma parte de si mesma. Esse reconhecimento fez com que Xuá-

Xuá olhasse pra si mesma. Ela procurava respostas. Procurava a 

si mesma, se olhava: ela e os outros, ela e ela mesma. Ela se 

observava e ela agia. Era espectadora e era atriz. Assim como é 

o teatro. Ela era espect-atriz. Descobrindo o teatro, o ser se 

descobre humano. O teatro é isso: a arte de nos vermos a nós 

mesmos, a arte de nos vermos vendo”230! 

 

Em meio aos aplausos dos estudantes as nuvens vão se rarefazendo e 

passeando docemente como algodão. Atravesso um portal de entrada e me 

deparo com uma linda estância verdejante. Jardins muito bem ornamentados 

 
230 Boal, Augusto. Jogos para atores e não atores. Prefácio. “A belíssima fábula de Xuá-Xuá, a fêmea pré-
humana que descobriu o teatro”, texto adaptado para a apresentação do espetáculo “A Origem do 
Teatro”, realizado pelos estudantes do oitavo ano em setembro de 2019 na Escola Municipal Sidharta 
localizada na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. 
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por toda parte. Qual seria a experiência que Teatro queria que eu tivesse dessa 

vez? Qual seria a fonte de meu aprendizado agora? Estava muito apreensiva. 

Caminho em direção à casa principal. Que bom gosto! Procuro por alguém 

para obter informações e... Não pode ser? Pode sim. Encontro Augusto Boal 

sentado no aconchegante alpendre. Até então ele não estava me vendo. Estou 

emocionada. Muito emocionada! 

Augusto Boal, esse grande ícone da teatrologia brasileira estava bem ali na 

minha frente. Teatro estava me dando uma grande oportunidade de conversar 

com esse que foi nada mais nada menos que o criador do Teatro do Oprimido 

(TO), uma estética teatral existente em vários países com muito sucesso. Boal 

inaugura uma teatrologia que foi além das perspectivas brechtinianas de trazer 

reflexão sobre as questões da opressão social. Ele deslocou o espectador para 

dentro do palco, para que ela/ele mesma(o) pudesse propor e atuar segundo 

sua própria axiologia libertária. Um homem que ainda menino observou a 

opressão vivida pelos trabalhadores negros e pobres do Curtume Carioca, e 

percebeu que existiam cidadãos despossuídos (...) do direito de serem 

cidadãos realmente231. 

(tomo coragem e me aproximo) 

ANA ELISA: Oi Boal, tudo bem com você? 

BOAL: Oi. Você me conhece de onde? 

ANA ELISA: Sou sua fã de longa data. Meu nome é Ana Elisa, sou atriz e 

professora de teatro. 

BOAL: Ah, então é por isso. A gente já se esbarrou por aí nos palcos da vida. 

ANA ELISA: Sim. (sorrindo) Engraçado que... enquanto eu estava vindo pra cá, 

coincidência ou não, me recordava do Vitor, um estudante da escola em que 

trabalho, que narrou a história de Xuá Xuá. A fábula que você traz no seu livro 

Jogos para atores e não atores. 

BOAL: Sério? Fico feliz em saber. Essa narrativa é muito provocadora. 

 
231 Boal apud Ligiéro (2013, p.22) 
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ANA ELISA: O final dela é incrível, não é? A relação de Xuá Xuá observando a 

si mesma com uma maneira pela qual podemos compreender o teatro é uma 

super sacada. Observando-se e agindo, sendo – espect-atriz. 

BOAL: “O teatro é isso, a arte de nos vermos vendo. As relações humanas são 

estruturadas em forma teatral: o uso do espaço, a linguagem do corpo, a 

escolha das palavras e a modulação das vozes, o confronto de idéias e 

paixões, tudo que fazemos no palco fazemos sempre em nossas vidas: nós 

somos teatro!”232 

ANA ELISA: Acho fantástica esta inversão que você propõe. Somos nós, com 

nosso olhar viciado no mundo utilitário-funcional que invisibilizamos a própria 

vida. Fazer teatro ilumina o palco da nossa própria vida, você diz233. Olhar a 

vida como um grande palco, onde nós, atores, somos os próprios 

espectadores. Coisas que ainda não tinha parado para refletir com 

profundidade.  

BOAL: Pois é, Ana, a gente amadurece muito fazendo teatro. Daí a gente vai 

percebendo que tudo é teatro. De um funeral ao café da manhã, vivemos 

teatro. 

ANA ELISA: Como essa inversão amplia nossas formas de conhecer e interagir 

nos palcos da vida. 

BOAL: Mas também não adianta ficarmos somente na reflexão-percepção, a 

gente tem que partir para ações transformadoras da realidade. Principalmente 

da realidade opressora em contextos sociais. “Eu sempre digo que ser cidadão 

não é viver em sociedade. Ser cidadão é transformar a sociedade.”234 

ANA ELISA: Por isso que você criou o Teatro do Oprimido. Para que o cidadão-

invisibilizado pela sociedade pudesse reconhecer os seus direitos e lutar contra 

qualquer tipo de preconceito enraizado na cultura hegemônica universal 

burguesa. 

BOAL: Isso mesmo. Eu assumo a minha luta por um teatro revolucionário. Por 

um teatro que se constitui historicamente, politicamente, diretamente vinculado 
 

232 Ligiéro (2013, p.38) 
233 Ligiéro (2013, p.38) 
234 Ligiéro (2013, p.22) 
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às necessidades da classe proletária, ao lado das demais formas de luta 

empregadas pelos oprimidos235.  

ANA ELISA: É um teatro que emerge da própria necessidade de libertação. 

Onde existe a opressão, existe a necessidade de libertação. Existe a 

necessidade do TO. Teatro como uma arma política, não é isso? 

BOAL: “Mas o TO não é um receituário de processos libertários, um catálogo 

de soluções já conhecidas: é antes um ensaio concreto de uma situação 

concreta, num momento dado, num local determinado.”236  

ANA ELISA: Suas palavras me conectam com as palavras de Bakhtin. Ele 

defende uma arquitetônica da vida em que os valores sejam experienciados a 

partir de uma fonte genuinamente concreta, “seja espacial ou temporal, de 

valorações reais, de afirmações, de ações, e cujos participantes sejam objetos 

efetivamente reais, unidos por relações concretas de eventos no evento 

singular do existir.”237 

BOAL: Isso mesmo. O TO se propõe a ser um evento de ação social concreta 

na vida do operário, da empregada doméstica, do portador(a) do vírus HIV, da 

mulher que sofre violência doméstica, de qualquer pessoa ou grupo que sofra 

algum tipo de opressão em qualquer lugar do mundo. 

ANA ELISA: Em qualquer lugar do mundo mesmo – Índia, Palestina, Guiné- 

Bissau, Croácia, Canadá, Tibete, Moçambique, China, sem falar do Brasil e 

tantos outros. Eu assisti ao documentário238 sobre sua trajetória com o TO. 

Quantas pessoas ao redor do mundo mergulhando nos passos e na estética do 

TO nas mais diversas situações opressivas.  

BOAL: Infelizmente opressão tem em todo lugar. 

ANA ELISA: Teve um trecho no documentário que chamou muito a minha 

atenção. Na cena, a atriz interpretava a personagem de uma mulher das 

classes populares que estava sendo enganada pelo marido, que vivia pedindo 

 
235 Boal (1984, p.10) 
236 Boal (1984, p.18) 
237 Bakhtin (2012, p.124) 
238 Documentário: Augusto Boal e o Teatro do Oprimido (2010). 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=lL3-Wc305Gg&ab (acesso em 01/10/2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=lL3-Wc305Gg&ab
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dinheiro alegando que estava fazendo uma casa pra ela. Um ator fazia o 

personagem do marido trapaceiro que tinha inclusive uma amante. Platéia 

lotada. A protagonista não sabia ler, então ela leva os recibos de compras que 

o marido tinha dado para uma vizinha ler. Então ela descobre que os recibos 

eram cartas de amor que a amante enviava para o marido dela, quando eles 

estavam separados. Mas que sacana! A peça seguia até o momento da crise, 

quando o marido está chegando e a mulher-protagonista não sabe o que fazer.  

BOAL: Como me lembro desse dia! Eu pergunto pra platéia: O que vocês 

acham que ela deveria fazer? Depois de encenarmos algumas propostas, uma 

mulher inconformada na platéia diz: – Ela precisa ter uma conversa muito clara 

com ele e depois perdoa. 

ANA ELISA: Os atores encenam novamente e ela continua indignada. Não 

satisfeita com o que assiste, a espectadora repete: – Ela precisa ter uma 

conversa muito clara com ele e depois perdoa. 

BOAL: – Afinal, o que você está querendo dizer com uma conversa muito 

clara?  

ANA ELISA: Foi aí que você chamou aquela mulher grandona pra subir no 

palco. – Me mostra aí o que é essa tal de conversa muito clara. Faz pra gente 

ver. A mulher sobe no palco. Cara! Foi muito lindo isso! Emocionante! 

BOAL: Foi mesmo. Ela era personagem e pessoa ao mesmo tempo. Você viu 

lá o que ela estava querendo dizer que era uma conversa muito clara? 

ANA ELISA: Sim. (começo a rir) Ela pega a vassoura e começa a bater no 

marido dizendo: – Cara de pau! Vagabundo! Eu preciso ter uma conversa muito 

clara com você! 

(muitos risos) 

BOAL: Como é que eu podia saber o que aquela mulher estava chamando de 

uma conversa muito clara? Vem aqui e mostra. Isso foi maravilhoso, porque a 

partir daí eu comecei a trabalhar com o Teatro Fórum.  

ANA ELISA: O espetáculo que já é o fórum, não é mesmo? 
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BOAL: Sim. “Tem o momento da apresentação do problema com todos os 

conflitos que ele tem, no qual o personagem não sabe a solução e opta por 

uma solução equivocada, que leva a não dar certo. O protagonista errou. Ele 

mesmo não sabe o que fazer. Então a gente lança a pergunta pro espectador. 

– Se você estivesse no lugar dele faria o que?”239 

ANA ELISA: O espectador não só responde, ele ou ela sobe no palco e faz a 

cena. Estou tão empolgada com isso. Caramba! Isso é muito revolucionário. 

Quando esta pandemia acabar e as aulas presenciais voltarem, vou fazer 

muitas experiências de Teatro Fórum com os estudantes. 

BOAL: Eles vão se amarrar. Vai ser uma revolução na escola, você vai ver. Vai 

ser uma revolução na vida deles e na sua também. 

ANA ELISA: Não tenho dúvidas quanto a isso. Conheço o TO teoricamente. 

Entretanto, ainda não havia me lançado na prática do teatro-fórum na escola. 

Estou pensando agora naquele texto que você escreveu. 

BOAL: Qual texto? 

ANA ELISA: Caminhar não é fácil, a sociedade se move pelo confronto de 

forças, não pelo bom senso, pela caridade e pela justiça.  

BOAL: Não basta consumir cultura, é necessário produzi-la.  

ANA ELISA: Não basta gozar arte, é necessário ser artista.  

BOAL: Não basta produzir ideias, é necessário transformá-las em atos sociais 

concretos e continuados, porque nós entendemos que arte e cultura são 

formas de combate tão importantes como ocupação de terras improdutivas e a 

organização política solidária. 

ANA ELISA: Sonho com o dia em que o Brasil inteiro e no inteiro mundo haverá 

em cada cidade, 

BOAL: Em cada povoado, em cada vilarejo, um ponto de cultura onde a 

cidadania possa criar e expressar sua arte a fim de compreender melhor a 

realidade que deve transformar.  

 
239 Transcrição da fala de Augusto Boal no documentário: Augusto Boal e o Teatro do Oprimido (2010). 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=lL3-Wc305Gg&ab (acesso em 01/10/2020)  

https://www.youtube.com/watch?v=lL3-Wc305Gg&ab
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ANA ELISA: Nesse dia, finalmente terá nascido a democracia. 

BOAL: Ser cidadão meus companheiros, não é viver em sociedade, é 

transformar a sociedade em que se vive, com a cabeça nas alturas, os pés no 

chão e mãos à obra. 

Não pude conter as lágrimas. O sonho de Boal é meu sonho também. Todavia, 

não tenho nem tempo para chorar. Minha cadeira despenca vertiginosamente e 

meu corpo é arrebatado para baixo, para baixo, mais para baixo. Uma queda 

que parecia não ter fim. Coração disparado. Mais baixo ainda. Caindo. A luz se 

apaga. 

ANA ELISA: Teatro? Cadê você? Estou com medo. 

Abro os meus olhos sentindo um calor incomum. Será um fogacho do 

climatério? Estou na menopausa, isso não seria nada estranho. Porém, o calor 

vinha de fora para dentro e não de dentro para fora. Reconheço que estou 

numa caverna, mas... Mas que lugar é esse afinal? Minha resposta se faz 

presente ao ouvir os graves latidos do Cão Cérbero. Posso ver sua sombra 

descomunal projetada na parede. Ele caminha na minha direção. Para um 

pouco e faz xixi. E continua sua caminhada na minha direção. Por que Teatro 

me colocaria frente a frente com o Cão Cérbero? 

Conta a mitologia grega que o lendário Cérbero é o guardião do reino dos 

mortos, do reino de Hades. Será que eu havia morrido e não estava sabendo? 

Héracles em um dos seus trabalhos é incumbido de capturar o Cão Cérbero e 

levá-lo para o rei Euristeu, em Micenas. Héracles desce ao reino dos mortos 

com a ajuda de Hermes e Athena. Chegando lá, o herói pede permissão a 

Hades para levar o cão, prometendo devolvê-lo em seguida. Hades dá sua 

permissão, mas com uma condição: – Você só poderá levar o Cérbero se 

conseguir capturá-lo sem usar nenhuma arma. Assim foi feito. Com sua força 

descomunal, Héracles quase esgana Cérbero e o leva para Micenas240. 

Estava quase de frente para este cão titânico, de três cabeças, com uma 

serpente no rabo a vigiar por todos os lados. Não tenho uma força descomunal. 

Como poderia me sair dessa? Teatro não aparecia, não dava nenhuma dica, 

 
240 Graves (2004, p.177) 
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nenhuma notícia. Será que Ele havia me abandonado no momento mais difícil 

dessa quimera? 

CÉRBERO: Ah! Finalmente nos encontramos. 

ANA ELISA: Acho que está havendo algum engano, não era para eu estar aqui. 

CÉRBERO: Era sim. Não há engano algum. Você passou por tantas 

experiências, não é? 

ANA ELISA: Como é que você sabe? 

CÉRBERO: Foi à Broadway, revisitou Molière, caminhou na procissão 

dionisíaca, assistiu Medéia, vibrou com a A Mãe de Bertolt Brecht, recordou os 

tempos de estudo na UniRio, presenciou a uma caçada na era primitiva, viu-se 

novamente como uma professora agarrada aos espetáculos, conversou com 

Carmelo Bene, fez jogral com Augusto Boal e agora está bem aqui - na minha 

frente. 

ANA ELISA: Como é que você sabe de tudo isso? Não pode ser... Teatro! É 

você? 

Cérbero começa a gargalhar jogando suas cabeças para trás. As paredes 

tremiam. Ana Elisa arregala os olhos. 

CÉRBERO: Sou eu sim, queridinha! Só que agora eu sou o teatro pós-dra-má-

ti-co. Quero ver você me compreender agora. 

ANA ELISA: Não te entendo. 

CÉRBERO: Enquanto você estiver preocupada em me definir você não vai me 

compreender. 

ANA ELISA: Você está me desafiando? 

CÉRBERO: (assentindo) Sim. Por que não? 

ANA ELISA: Você é um novo paradigma que pensa o discurso teatral como 

multiforme. 

CÉRBERO: Quem foi que te disse isso? 
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ANA ELISA: Está nas premissas de Hans-Thies Lehmann241. 

CÉRBERO: (debochando) Hum, até que você tem uma boa fonte. 

ANA ELISA: As tecnologias te influenciaram. Você é um novo paradigma de 

estética. 

CÉRCERO: (avançando) Mas não sou só isso... 

ANA ELISA: Você é um fenômeno heterogêneo e plural. Eu te acho o máximo! 

CÉRBERO: Eu sei que eu sou o máximo, você não precisa me dizer. Que 

mais? Desembucha!  

ANA ELISA: Sua estética é ambígua e contém intensa gestualidade. 

CÉRBERO: Você não sabe muita coisa sobre mim. 

ANA ELISA: Mas você pode me ensinar. 

CÉRBERO: Mas já era pra você saber de tudo isso. Estou irritado! Quando fico 

irritado a única coisa que me acalma é comida. (passando as línguas pelas 

bocas) Uma boa refeição. 

ANA ELISA: Espera aí Seu Cérbero. Ou devo dizer Teatro. Ou devo dizer Seu 

Pós-Dramático. A gente está fazendo um exercício de compenetração 

bakhtiniana, lembra? Não precisa me comer. 

CÉRBERO: Acabo de mudar de ideia. 

Como o olhar de Cérbero é terrífico, começo a correr desesperada. Cérbero 

nem se dá ao trabalho de me perseguir. Ele sabia que eu não teria escapatória. 

A menos que... 

CÉRBERO: (aos berros delirantes) Você não sabe que eu sou a celebração do 

teatro como processo. Do teatro com múltiplos códigos. Deformado. 

Desconstruído eu sou. Eu sou antimimético. Multilocalizado. Subversivo242. 

 
241 Lehmann (2017, p. 17-37) 
242 Lehmann (2017, p.29) 
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Meu corpo treme dos pés à cabeça. O rabo de serpente inesperadamente pega 

meu corpo e me suspende no ar apertando. – É agora ou é agora! Naquela 

situação só me restava ser corajosa se quisesse manter minha sanidade. 

CÉRBERO: (caçoando horrores) Quero ver você me praticar na escola!  

ANA ELISA: Pois fique sabendo que... “a morte está na vida e a vida está na 

morte...  morte... completude, força do movimento... só morrendo podemos 

viver”243. Morte é renascimento! Já não tenho medo de morrer! 

CÉRBERO: Ah, não! 

O rabo-de-serpente solta meu corpo que desce num salto ornamental de 

cabeça e mergulha direto para dentro da boca do cão-demônio... 

 

Silêncio... 

Um pouco mais de silêncio. 

Acordo com taquicardia 

sobressaltada, 

suada, 

molhada... 

Eram fogachos...  

Que cochilo lancinante! 

Levantei-me...  

Fui beber um copo d’água. 

 

A expressividade externa de Teatro na sua função atiçadora-comunicativa foi o 

caminho por onde penetrou a cunha alargadora, provocando um êxtase 

compreensivo-respondente sobre minha relação com o teatro. Compreendo 

agora que a posição ética de Teatro seria sempre indissociável dos seus 

encharcados modos de fazer, de dizer, de sentir, de aprender e de viver no 

 
243 Miranda (2015, p.57) 
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espaço-tempo histórico do olho humano. Difícil foi manter a experiência de 

completar seu horizonte vasto – contemplado – sem perder sua originalidade – 

na sua escritura. Na precipitação do experimento, o potente encontro de 

lucidez na função exotópica bakhtiniana.  

Nas palavras de Bakhtin: “O excedente de visão é o broto em que repousa a 

forma e de onde ela desabrocha como uma flor. Mas para que esse broto 

efetivamente desabroche na flor da forma concludente, urge que o excedente 

de minha visão complete o horizonte do outro indivíduo contemplado sem 

perder a originalidade deste.”244 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
244 Bakhtin (2011, p.23) 
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O Javali de Erimanto  

(11º Trabalho) 

 

Por uma educação amorosa-subversiva na escola pública 

 

A concepção hedionda 

 O vento seguia firme com seus fios gélidos em mais uma noite 

congelante na montanha de Erimanto. Duzentos e vinte e quatro mil metros de 

altitude em um frio causticante. Neste dia de lua cheia, a cúpula das Forças 

Abstratas estava reunida com a finalidade de criar um monstro terrível, um 

monstro capaz de devorar qualquer tipo de singularidade que não fizesse parte 

da estrutura universal vigente. Uma reunião macabra: capaz de fazer inveja até 

mesmo ao deus Hades, o rei dos infernos. Todavia, este ato ciumento não 

aconteceria, porque o inferno seria agraciado pela imposição de um poder 

científico-eurocêntrico voltado para inibir pensamentos crítico-criativos que não 

fossem oriundos dessa latitude aprisionante.  

Horror! Ouve-se alto um grunhido. A besta estava sendo criada. 

Uma noite que seria lembrada por muitos séculos e séculos sem amém.  

 No coito das Forças Abstratas, os discursos mais perversos e 

homogeneizantes estavam sendo costurados em intenção e volição na 

ganância de poder. O grunhido lancinante se repete tão alto que faz 

estremecer a montanha. E eis que vem ao mundo rompendo o ventre de 

golfadas universalizantes... um horrendo javali. Porco, gigante, com pelos 

eriçados, de olhos esbugalhados e presas colossais. Selvagem, agressivo, 

violento, de tamanho descomunal. Simplesmente, apavorante! 

Sua horrenda majestade fazia-se ver ao longe no tapete da montanha 

coberta pela neve. Ele corria com todo o seu vigor macabro à procura de 

vítimas para digladiar com suas presas esfaceladoras. Lágrimas começam a 

rolar, a cair, a jorrar. Eram as lágrimas dos pobres, dos desvalidos, dos sem 
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teto, dos oprimidos, dos sem casa; dos negros, indígenas, dos “diferentes”, 

lágrimas da periferia. O dia em que o planeta inundou... 

 

Contrapalavra desaforada  

Mas isso não pode ficar assim. Vai ter que caber aqui uma palavra 

desaforada. Vai ter que sim. Pois não vamos, eu e tu, e muitos outros, tantos 

outros; e somos muitos – cruzar os braços e fugir à caça dessa criatura 

malfeitora. Abaixar nossas cabeças para esse monstro universal com sede de 

dominação. Vamos abortar seus intentos, cuspir nas suas normas, tacar fogo 

em suas regras hipócritas e monologizantes. Vamos acabar com essa besta 

repugnante.   

Na história “original” foi Héracles quem capturou o gigante javali 

conduzindo-o a um grande deslizamento de neve, saltando sobre suas costas, 

acorrentando a criatura para levá-lo até Micenas245. Aqui seremos nós – a Liga 

da Balbúrdia – na luta contra qualquer tipo de coação colonizadora do mundo 

eurocêntrico que vamos dar cabo da hedionda criatura. E desde já afirmamos 

que não vamos permitir que a escola seja utilizada como máquina de 

reprodução dessa ciência abstrata-eurocentrada.  

Abaixo à homogeneização! Abaixo à massificação!   

Estejam aqui queimadas com caneta de carvão essas palavras.   

Se você ainda não faz parte da Liga da Balbúrdia, a porta está aberta. 

Pode entrar. Sinta-se convidada/o. Não cobramos por adesões, apenas 

pedimos que você entre com a motivação correta, ou seja, fazer ruir as obras 

do discurso opressor, desconstruir as diferenças instauradas pelas 

perspectivas de um sistema abstrato-dominador deitado em bases 

colonizadoras, que não leva em consideração as singularidades do existir 

humano e seus contextos culturais. 

Nossa! Foi só começar a dizer essas palavras e é como se o Javali já 

nos encarasse com seu olhar intimidador. Bufando de raiva. Olhos vermelhos 

 
245 Graves (2004, p.164) 
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chegando a babar. Pode nos encarar seu bruto nojento (pensei). Seguiremos 

em frente nas nossas convicções. Vamos, vamos, tu e eu, eu e tu, nós, todos 

nós em defesa da educação amorosa-subversiva! Vamos subverter a ordem da 

homogeinização epistêmica. Vamos deslegitimar o saber explorador agora 

mesmo.  

Em um acampamento não muito distante dali a “balbúrdia” já começava 

a se organizar. Alguns já estavam no local: Mikhail Bakhtin, Marisol Barenco, 

todos os membros do Grupo Atos, Raul Mejía, Paulo Freire, Kiraly, Cláudia 

Nogueira, Miotello, Bel, Pajeú e muitos outros que ainda estavam chegando. 

Todos muito bem agasalhados esquentando-se próximos à fogueira. O mais 

caloroso era mesmo o debate e as estratégias que estávamos a traçar para 

pegar de jeito aquele Javali maquiavélico, violento-ameaçador. Mejía abre os 

trabalhos da assembléia falando sobre a questão da escola no meio dessa 

perfídia.  

Mejía246: 

A escola, tal como a conhecemos hoje, após um longo caminho de práticas e 
desenvolvimentos para grupos de elite, é uma criação da Revolução Francesa 
(Plan Condorcet) que lhe conferiu o papel de entregar o saber sistematizado e 
de produzir a homogeneização social para superar a desigualdade de berço na 
qual estava fundado o Antigo Regime. Ao fazê-lo, não só enfatizou sua origem 
social, mas além disso, lhe entregou uma maneira determinada de construir 
sua relação particular e básica a partir da instrução e do ensino. Justamente 
esse estilo de relação é que vai garantir a homogeneização social do 
conhecimento e os conteúdos eurocêntricos dela, como o fundamento da 
construção cultural que vai realizar para garantir o controle de mentes, corpos e 
desejos. 

 

 Escutando Mejía, ficamos refletindo sobre essas questões de dimensões 

tão profundas no âmbito da educação, no âmbito escolar. Refletimos sobre o 

quanto que a nossa escola se transformou numa propagadora do saber 

eurocentricamente construído em detrimento de processos pedagógicos 

socializadores. Mejía continua dizendo que “a relação social, que por via da 

socialização se encontra implícita na educação, desfigurou-se e se reduziu a 

uma simples relação escolar”247. É uma lástima este deslocamento da função 

 
246 Mejía (2018, p.70) 
247 Mejia (2018, p.71) 
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socializadora da escola para uma institucionalização a serviço do controle dos 

poderes econômicos; portanto a serviço das elites cruéis. É inconcebível essa 

relação funcional da escola como uma agente vinculada aos processos 

produtivos do capital. 

                                             Marisol248 

O meu argumento é de que a escola é um território onde se realiza com as 
infâncias e juventudes, as quais por ela compulsoriamente passam, as 
tentativas – na maior parte das vezes bem sucedidas – de implementação do 
projeto racionalista e excludente da sociedade ocidental. 

Mejía249 

É isso mesmo, um projeto totalmente excludente gerado na matriz da 
civilização do consumo que põe o poder nas mãos do conhecimento 
eurocentrista e subalterniza povos, culturas e linguagens. Que não valoriza, ou, 
melhor dizendo, que nega qualquer tipo de pensamento que seja diferente 
dessa matriz. 

Marisol250 

O pior Mejía, é que “esse projeto baseia-se na afirmação da verdade única do 
conhecimento da ciência moderna; na implementação dos princípios 
universalistas da ética dos deveres e direitos, tendo a justiça como única 
virtude; na afirmação dos espaços globais e do tempo contemporâneo como 
únicos verdadeiros e atuais; e na aniquilação do concreto e da vida humana em 
sua unicidade a partir da valorização da abstração como meio e ponto de 
chegada do desenvolvimento humano e social, além da separação forçada 
entre ética e estética e conhecimento, com um foco nos aspectos informativos 
e instrumentais do último termo”. 

Freire251 

Tudo isso que você está falando Marisol, é de uma importância crucial e 
precisa ser discutido dentro da própria escola, no desenvolvimento do senso 
crítico, porque uma educação verdadeira ela não esconde, muito pelo contrário, 
ela conscientiza sobre as contradições do mundo.  

Marisol 

É inaceitável uma pedagogia inibidora do pensamento crítico na escola pública.                   

         Freire252 

É claro, porque na medida em que o educador é um ser político, ele tem que 
ter uma relativa clareza, pelo menos com relação à sua opção política, o que 
vale dizer que ele precisa se perguntar: - Em favor de quem eu trabalho em 

 
248 Mello (2017, p.14) 
249 Mejia (2018, p.71) 
250 Mello (2017, p.14) 
251 Freire (2018) 
252 Freire (2014, p.40) 
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Educação? Em favor do que? Ou, em outras palavras, qual é o meu sonho 
enquanto educador?  

 

Ao acompanhar os questionamentos dessas vozes, caímos nas 

contradições subjacentes na escola pública, neste local, arena do movimento 

de encontros, que deveria sobremaneira estar a serviço de uma educação 

popular que enaltece os saberes de um povo, de uma localidade com suas 

realidades culturais. A educação popular implica no olhar crítico para tudo o 

que advém de um mundo que não é o nosso, mas que também é, mas nem por 

isso é melhor, ou pior.  

Liberdade! Liberdade! 

Abra as asas sobre nós 

E que a voz da igualdade 

Seja sempre nossa voz253 

 

Brasileiros, não aceitemos o selo de inferiorização euronorteamericano a 

nós impingido de nascença. Suma-se com as águas desse batismo. Avante a 

escola pública com sentimento de brasilidade na educação de um povo, na 

formação de sujeitos críticos, de cidadãos e cidadãs empenhadas nos estudos 

do saber científico para a construção de uma sociedade mais igualitária com 

melhores condições de vidas para muitos. Avante o sentimento que perpassa o 

florescimento da consciência cidadã, que mergulha profundamente na 

realidade da qual se faz parte com o intuito de transformá-la. Avante a 

transformação pela leitura política onde impera o compromisso de dialogar com 

a diversidade sem preconceitos. Ôoo minha gente! O mundo é vasto! E vasta 

também são as possibilidades de percebê-lo, de vivê-lo, de encarná-lo em atos 

de liberdade na expressão sem álibis.  

Liberdade! Liberdade! 

Abra as asas sobre nós 

 
253 Dudu Nobre – Letra da Música: Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. 
Disponível em: https://www.vagalume.com.br/dudu-nobre/liberdade-liberdade-abre-as-asas-sobre-
nos.html (acesso em 23 de janeiro de 2020) 

https://www.vagalume.com.br/dudu-nobre/liberdade-liberdade-abre-as-asas-sobre-nos.html
https://www.vagalume.com.br/dudu-nobre/liberdade-liberdade-abre-as-asas-sobre-nos.html
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E que a voz da igualdade 

Seja sempre a nossa voz 

 

Temos medo da liberdade? Parece que temos medo da liberdade. 

Quando nos dizem: Olha, você pode fazer como você achar melhor. Quantos 

de nós paralisamos? Quantos querem a liberdade e ao mesmo tempo têm 

medo de vivê-la?     

Cláudia254  

Eu acho que a liberdade é um processo natural, não é uma coisa assim – 

Vamos ensinar liberdade. Tem todo um processo de confiança. Eu estou 

falando de liberdade interna. Liberdade de você poder ser aquilo que você é e 

de aceitar o outro do jeito que ele é. Uma liberdade ligada ao contentamento à 

forma de se colocar no mundo. É desse tipo de liberdade que estou falando – 

não é se está preso ou se está livre. Não é exatamente liberdade física. É uma 

liberdade interna. Eu acho que a gente consegue fazer, sentir esse processo 

por causa da relação de confiança que existe. 

Ana Elisa 

Confiar... fiar com... liberdade. 

Cláudia 

Quer dizer, a gente confia um no outro, e, porque a gente confia, a gente passa 

confiança e, porque a gente passa confiança a gente recebe confiança. 

Quando a gente recebe confiança, a gente se sente mais seguro pra confiar 

mais, entendeu? É uma coisa que se retroalimenta. Então é um processo de 

liberdade no sentido de que posso me expressar porque eu confio, então eu 

posso ir... digamos assim... Não é que a gente está oferecendo alguma coisa 

para os alunos... está todo mundo aprendendo junto. Essa é que é a grande 

questão. Se você ensina liberdade, você ensina a capacidade de se reinventar. 

Então você está aberto para repensar, sabe?! E o grande beneficiário desse 

campo de mérito somos todos nós.  

Freire255 

Isso que você está falando Cláudia me toca, me entusiasma a dizer que a 

educação é um ato de amor e, por isso, um ato de coragem. 

Marisol256 

 
254 Diretora da Escola Agroecológica Sítio Esperança – entrevista 2017 – Ensaio: A Corça Cirinéica. 
255 Freire (2018, p.127) 
256 Mello (2017, p.121) 
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A vida dialoga em atos amorosos, de amizade e coragem, e nós, professores e 

professoras somos os agentes potencializadores desse diálogo. “Educar é um 

ato humano, e a essência da ação humana é o amor que se pode expressar 

por meio do corpo”. 

Estávamos ali com a escuta aberta, não queríamos perder uma só 

palavra daqueles enunciados potentes e amorosos, liberto-acolhedores. 

Estávamos embevecidos com os diálogos de luta, de força e convergência de 

opiniões para demolir o plano traiçoeiro da Cúpula das Forças Abstratas: este 

compêndio gerado na matriz da homogeneização das idéias em favor das 

forças opressoras, que banem para fora da intelectualidade científica os 

sujeitos oriundos das classes populares. Um grupo pérfido, militante do mundo 

dividido em classes onde poucos têm muito e muitos têm pouco ou quase 

nada. Era visceral a discussão da nossa postura política enquanto educadoras 

e da escola enquanto lugar de vivências e discussões amplificadoras, com a 

densa finalidade de lidar com esse mundo tão cheio de contrastes, reveses e 

festas de renovação.  

 Motivado pelos companheiros, Miotello abre o livro Para uma filosofia do 

ato responsável de Bakhtin na página 79, e lê com seu vozeirão: “Somente do 

interior do ato real, singular – único na sua responsabilidade – é possível uma 

aproximação também singular e única ao existir na sua realidade concreta; 

somente em relação a isso pode orientar-se uma filosofia primeira”.  

Veio bem a calhar esses ditos, porque a nossa motivação oriunda da 

sede de liberdade não apenas para nós (mas também para muitos outros) 

passa pela visão filosófica de que a vida se dá em atos concretos, a verdade se 

torna realidade em atos concretos e essa pérola bakhtiniana nos convida – 

quase nos intima – a ocupar nossos lugares na esfera da responsabilidade sem 

o medo do livre pensar, de querer, almejar e trabalhar para que nós e muitos 

outros possamos perceber a farsa perversa dos discursos excludentes 

dissimulados na generosidade caridosa. 

Temos que acabar com esse Javali já!  

Urros de dentes trincados.  
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 Tínhamos que descansar para enfrentar a batalha no dia seguinte. Uma 

fera nos aguardava espreitando. Estratégias a postos, fomos dormir. Mas não 

sem antes amarrarmos em nossas cinturas, o cipó-cabloco257 trançado nove 

vezes na polifonia das vozes da resistência. O cipó-caboclo, com suas 

nervuras proeminentes trançado nove vezes, excepcionalmente eficaz contra 

projetos de dominação. Nós estávamos prontos para lançá-los com o objetivo 

certeiro de estrangular a instalação dos valores universalistas na luta contra a 

aniquilação do concreto-singular.  

 Não conseguia dormir. Embora minha cabana estivesse aquecida, virava 

de um lado para o outro e o sono não chegava. Era um sentimento de 

esperança, de liberdade e ao mesmo tempo de medo. Medo daquela criatura, 

do que ela seria capaz de fazer com os nossos intentos. Fiquei contemplando 

aquelas palavras, fertilizadas com profundo sentimento de liberdade, pensava 

na escola na sua importante função socializadora, transformadora, na sua 

relação com o teatro; no caráter do ato responsável. O deslocamento que se 

pautava na minha mente era o de que – estamos na academia, mas não 

bastava construir teoricamente uma resistência, era preciso vivê-la: É 

necessário reconduzir a teoria em direção não a construções teóricas e à vida 

pensada por meio destas, mas ao existir como evento moral, em seu cumprir-

se real – à razão prática258. Buscava um lugar onde o cognitivo não se 

apartasse da totalidade, que não vivesse separado dentro de um existir-evento 

teórico abstrato. Neste caso é até uma heresia usar o termo existir-evento, pois 

que o mesmo só acontece fora do universo teórico, já que não é possível do 

interior da cognição em si abrir um caminho no mundo conhecido teoricamente 

para alcançar o mundo real em sua singularidade e irrepetibilidade259.  

  Ouvia em eco as palavras de Bakhtin260 : O ato se desenvolve realmente 

no existir. (...) Tal existir é, ele se cumpre realmente e irremediavelmente 

através de mim e dos outros – e, certamente, também no ato de minha ação-

conhecimento; ele é vivenciado, asseverado de modo emotivo-volitivo, e o 

conhecer não é senão um momento deste vivenciar-asseverar global. A 

 
257 Cipó-caboclo: Davilla rugosa brasiliana, planta trepadeira, lenhosa, de tamanho variável, com 
propriedades depurativas e estimulantes; nativa do Brasil. (wikipédia.org)  
258 Bakhtin (2012, p.58) 
259 Bakhtin (2012, p.58) 
260 Ibidem 
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singularidade única não pode ser pensada, mas somente vivida de modo 

participativo.  

  

Memórias teatrais no ato responsável 

Imbuída dessas palavras estava. Minha memória começa a repassar 

momentos vividos no ano de 2019. Estava em roda de conversa com os 

estudantes da escola pública (Ensaio: As Aves de Estínfalo). O medo se 

esvai... Parece até que estou ouvindo os jovens enunciando naquele círculo de 

ideias. Era 27 de setembro – Dia de São Cosme e São Damião. 

- Vocês têm alguma idéia de como surgiu o teatro? Ah! Eu 

sei um pouco. Acho que foi na Grécia. Dionísio, deus do vinho, 

deus do teatro... na Grécia, usando máscaras. Os atores usavam 

máscaras na Grécia antiga. Acho que eles usavam para expressar 

algum tipo de sentimento. Lembro que a senhora tinha falado uma 

vez que... depois eles começaram a ser caçados, alguns, porque 

eram atores de rua... Saltimbancos! É, os saltimbancos. 

Começaram a ser caçados. Eles usavam máscaras para esconder os 

rostos e fazer as peças que era a paixão deles. Isso aí era mais 

no período da idade média, não no período da Grécia. Aí é um 

salto assim de algumas centenas de anos, mas são questões que 

envolvem o teatro. Que mais gente? Mas vamos pensar aqui, será 

que o teatro ele surgiu na Grécia, ou antes da Grécia já tinha 

alguma coisa (tom de suspense) que... mostrava que tinha 

encenação, algum tipo de encenação. Escuto a palavra: Mímica. 

Quem fazia mímica? Todo mundo. Todo mundo? Maneira de falar né!  

Quando a gente vai dar um exemplo a gente faz gesto com as mãos. 

Hum. A senhora falou sobre teatro antigo, pode-se dizer que... 

as danças que os homens das cavernas sempre faziam era como uma 

interpretação de teatro. Sim... o homem da caverna, a gente tá 

indo lá pra trás. Na Grécia a gente vai ter o que? O surgimento 

do teatro. Mas o teatro é só texto? Não! O teatro foi mais bem 

elaborado, na Grécia. Desenvolvido. E antes da Grécia, o que 

será que existia? Eu não sei, mas se eu pudesse criar alguma 

coisa em torno disso eu diria que... Eu diria que foi a partir 

da dança. Porque os movimentos... sei lá... aí foi formando 

um... teatro. Tipo, foi formando uma coisa interessante... que 

fazia os outros entender, tipo... um teatro na verdade. Formando 

uma coreografia e etc. Para expressar sentimentos, contar 

histórias. Contar, participar das histórias, encenando... é... 
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dançando, fazendo parte da história. Também conviver, 

confraternizar com quem vivia. As danças que tinham em volta da 

fogueira. Histórias que eles deveriam contar, eu acho. 

Compartilhar cultura. Sabedoria.Tentar reproduzir, saber o que 

aconteceu de verdade. Tudo pode ser considerado teatro. Tudo em 

que sentido? Tudo no mundo pode ser transformado numa peça de 

teatro. Se a gente tiver... é... acampando... pegar galhos, 

montar um cenário, fazer uma fogueira... então pra mim tudo pode 

ser um teatro. A vida de uma formiga pode virar um teatrinho. 

Sabe, que tu pensar se você tá sentado numa cadeira e tem 

imaginação cê pode formar uma cena maravilhosa. Uma tragédia, 

uma comédia. Pode ser uma tragédia, comédia, você falou o que? 

Pode ser qualquer coisa mínima que acontece no dia a dia pode se 

transformar em teatro. Pode ser coisa do dia a dia, pode ser 

inventado, tipo vida após a morte... Fantasias... Coisas da sua 

mente... brincar com a memória. Pode ter coisas que na verdade 

não existe ainda, você pode ter uso da imaginação e pensar... 

caraca isso veio na minha mente e montar. Teatro é tudo o que 

existe e o que ainda vai existir. Crianças antigamente, porque 

hoje em dia eu não sei... mas antigamente criança brincava assim 

com muita coisa da imaginação. Pegava um brinquedo ou alguma 

coisa assim... e se divertia com aquilo ali. Fingia que tinha 

monstros. Se você usar a imaginação, até um vento correndo junto 

com uma brisa pode ser uma coisa interessante. Porque se você 

pensar com a imaginação, o vento é a coisa que mais viaja pelo 

mundo, é o que mais viu coisa nessa terra. Uau... profundo... 

(risos). Muito lindo tudo isso que vocês estão falando, nossa, 

tô até emocionada. Mas... agora por que será que o teatro 

surgiu? Porque... acho que deve ser uma coisa ruim você ficar 

guardando seu sentimento só pra você. Você quer mostrar pros 

outros o que você está sentindo, pode ser trabalho da encenação, 

do teatro, da dança, da mímica, de contar histórias, coisas 

assim. Estimula outros a fazer o mesmo. O teatro em geral é uma 

forma de compartilhar. As lendas, os mitos, tudo o que a gente 

houve da cultura indígena, da grega, chinesa, é... são formas só 

de mostrar o que uma pessoa já passou, ou o que as pessoas vivem 

no dia a dia, mas através de uma história. O público não vai 

querer ver uma coisa que ele vive no dia a dia, de alguma forma 

sutil, talvez ele se interesse. Mas quando o teatro surgiu 

também já existia o público? Ou... Árvores, animais, tudo pode 

ser público. O que tiver olhando pra você e você tiver um palco 

pra você encenar é o seu público. E se não tiver palco? Tem 

teatro? Tem (uníssono). Com certeza. Porque... a dança... 
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Antigamente, os homens da caverna, eles não se comunicavam, não 

tinham como se falar assim... e usavam uma forma de mímica que 

também pode ser considerado uma forma de teatro, de comunicar 

uns aos outros. Também compartilhar a cultura. Como a dança, a 

dança não tem palco, mas você pode fazer uma cena com dança 

tipo, tem tudo a ver os dois. Eu já vi um teatro (lembrando) 

musical, eles não usaram na verdade palco não. Foi super lindo! 

Pensando na origem do teatro, porque será... o que levou... Para 

entreter as pessoas. Já era pra entreter? Pra compartilhar o que 

estava sentindo. Será que os sentimentos daquela época eram os 

mesmos sentimentos de hoje? Não. Que tipo de sentimento o homem 

lá da caverna, pré-histórico, ele tinha pra poder fazer surgir 

esse teatro? Necessidade de se comunicar. Se comunicar com... o 

que? Com as outras pessoas, com os homens da caverna. Só com as 

outras pessoas... Para expressar felicidade, o medo... tristeza, 

a raiva. Qualquer coisa, qualquer sentimento. O teatro em geral 

é uma coisa universal, algo que pode ser feito com qualquer 

coisa, em qualquer lugar. Pode ser entendido por todas as 

línguas. Pode ser entendido por todas as línguas mesmo que... a 

língua seja outra, por exemplo... O teatro é interpretação, 

através da interpretação. Desenvolve aí esse negócio que você 

falou de outras línguas. Sei lá, porque você não precisa 

entender o que eles estão falando pra compreender o que se passa 

em cena, ou o que estão fazendo, algo do tipo, só olhando 

prestando atenção você consegue entender aquilo. Através do 

movimento do corpo, da expressão corporal você consegue 

entender. Uma pessoa fazendo uma cena do Brasil uma pessoa do 

Japão pode entender. Entender o mesmo significado. Pode entender 

o mesmo sentimento que a pessoa está sentindo. Ah! E se a gente 

fosse montar hoje, se eu pedisse hoje agora que a gente 

começasse a montar um trabalho falando sobre o surgimento do 

teatro, quais ideias que vocês colocariam aí? Caverna. A caça. 

Isso que eu ia falar – mímica. A passagem do tempo... até a 

Grécia, idade média, até os tempos de hoje em dia. Fazer uma 

gradação temporal. Seriam várias coisas é isso? Em uma peça. 

Resumido em meia hora, vinte minutos. Será que a gente consegue 

fazer isso? E qual seria o teor mais forte que deveria existir 

pra que a platéia compreendesse essa infinidade de ideias que 

vocês estão colocando aqui. Uma montagem que quem está 

assistindo saísse daqui: Puxa gente! Olha, aprendi sobre o 

surgimento do teatro! E saísse impregnado dessas ideias que 

vocês falaram? Interesse. A expressão corporal. Botar emoção. Ir 

com o coração pra cena. Fazer algo que você realmente queira, 
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não contra a sua vontade. Eu acho que certas pessoas têm que se 

identificar. Caraca, é bem isso né?! Se a pessoa se identificar 

com o que está acontecendo na cena ela vai amar. Uma última 

questão então. Se vocês estão na plateia e vocês foram assistir 

uma performance falando sobre a origem do teatro, de tudo que se 

falou aqui, gostaria que cada um falasse o que gostaria de ver 

nesse surgimento do teatro. Você foi como espectador, o que você 

gostaria de ver de acordo com as ideias que foram colocadas 

aqui? Ficou clara a minha pergunta? Eu queria ver os homens das 

cavernas, porque falar não é muito comigo... queria ver como 

eles se comunicavam antigamente, sabe?! Uarhhh, Uarhhh! (risos). 

Eu quero ver os homens das cavernas também fazendo danças 

corporais. Eu queria ver mímica, muita coisa assim. Eu queria 

ver uma reunião de pessoas sentada em volta tipo de uma fogueira 

dançando, contando histórias... Eu queria ver tipo como que as 

coisas foram evoluindo com o tempo. Antigamente era de um jeito 

hoje em dia já tá diferente não é a mesma coisa que antigamente. 

Queria ver qual foi as mudanças das características que mudaram, 

entendeu? Ver como que... a mudança de tempo afetou a história, 

como conseguiu afetar o teatro. Essa não pode ficar de fora! 

Romeu e Julieta. As histórias de Shakespeare. Uma peça antiga 

grega. Uma peça antiga. Tragédia ou comédia? Acho que não tinha 

tanta tragédia na Grécia assim. Na Grécia era mais comédia, 

depois com o tempo que foi... Aí a gente tem que ter uma 

pesquisa né pra poder saber, porque tem muita tragédia, mas 

também tem comédia. Porque eles eram muito de festejar. A gente 

tem que verificar isso. Festa de Dionísio. Quem mais? Não se 

preocupa com o tempo, diz o que o seu coração gostaria de ver 

nessa peça que fala sobre a origem do teatro. O que o seu 

coração diz? Eu gostaria de ver atores de rua pois eu admiro a 

coragem deles, como posso dizer, eles atuam pra diversas pessoas 

diferentes, eu queria ter essa coragem de me expressar assim. 

Entendi. Quem mais? Quem gostaria... Eu gostaria de ver nem que 

fosse uma especulação, uma teoria, uma ideia, de realmente como 

surgiu o teatro. Por exemplo, uma noite, os homens das cavernas 

estavam sentados numa caverna escura e um deles resolveu tipo 

fazer uma encenação, uma escrita na parede, contar uma história, 

gestos para entreter. Eu queria ver... como o teatro foi dos 

tempos antigos até o atual com certeza houve sacrifício, do 

tipo, como que botavam na cara assim... a máscara... ver o 

sacrifício que fizeram de antigamente até chegar nos dias de 

hoje... porque se eles fugiam pra fazer o teatro, com certeza 

outras pessoas também fugiam. Com a fuga tinha perseguição, 
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morte, essas coisas, eu queria ver o sacrifício pra chegar até 

hoje. Como que eles se esforçaram para não deixar o teatro 

parar. Quem falta abrir o seu coração e dizer o que gostaria de 

ver? Eu queria ver as histórias dos homens da caverna, que lá 

antes não tinha muita comunicação. Eles se comunicavam através 

de gestos, queria ver uma peça sobre isso. Aquela peça que a 

senhora tinha falado que eles usavam máscaras. Que tinha uma 

máscara que era feliz e outra de tristeza e eles colocavam para 

demonstrar sentimentos. Esses são os símbolos do teatro – uma 

máscara de alegria e outra de tristeza. Peça com máscaras. Com a 

utilização da máscara. (pausa) Cara, vocês são demais, são 

realmente muito incríveis. Muito, muito, muito obrigada. Vou 

transcrever isso aqui e a gente vai montar isso! A gente...vai 

montar cara261. 

 

 Surpreendi-me com tamanha generosidade de conteúdos e sentidos nas 

palavras desses estudantes. Quando percebi minha surpresa fiquei 

envergonhada. Por que deveria me surpreender? São os jovens, são os 

estudantes da escola pública. São inteligentes, sensíveis, divertidos, amorosos, 

bagunceiros. São lindos! Por que deveria me surpreender? Nem uma fagulha 

de surpresa cabe aqui nesse sentido. Queria lavar-me, tomar um banho, 

esfregar-me intensamente com sabão da costa262 para desgrudar, arrancar 

toda essa craca, esse ranço da cultura eurocêntrica entranhado na nossa 

formação educacional (que ainda se encontra em muitos aspectos) 

desprendida das raízes dos povos que aqui se miscigenaram. Sem sombra de 

dúvidas, somos fomentados todos os dias, principalmente pelos meios de 

comunicação de massa, a acreditar na inferioridade do negro, do pobre e 

consequentemente das crianças e jovens da escola pública em sua grande 

maioria. Eu sou negra, afrodescendente, parda de carteirinha, mas nem por 

isso isenta do hábito de ver o mundo brilhar nas lentes de um mundo europeu. 

 Esses jovens trouxeram concepções refratadas, construídas dentro 

daquilo que eles já conheciam e do que viveram na oficina de teatro. Vejam 

essas concepções! Concepções do teatro antigo relativo ao uso das máscaras, 

 
261 Transcrição das enunciações dos estudantes – Oficina de Teatro 2019 – Escola Municipal Sidharta. 
262 Sabão da Costa - Òsé Dudu: em Yorùbá sabão negro, originalmente da África, feito de maneira 
artesanal, com finalidades espirituais-terapêuticas. (ocandomble.com) 
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a relação do teatro com o gestual, com a dança, com movimentos 

coreográficos.  A relação do teatro com a narrativa de histórias, com as formas 

de convivência, e confraternização. O teatro como o compartilhar da cultura. 

Teatro como sabedoria, e afiguração da verdade. A vida toda pode ser 

transformada numa peça de teatro. Eles trouxeram o conteúdo do teatro como 

a vida. O domínio dos termos do teatro, dos gêneros do teatro – tragédia, 

comédia. Teatro como operação de memória, um exercício de fantasiar, a 

possibilidade de fantasiar o que ainda vai existir. Levantaram a relação do 

teatro com a brincadeira, com o jogo de fantasiar das crianças, e da 

imaginação. Teatro como expressão de sentimentos. Teatro como maneira de 

veicular gêneros como lendas, mitos e outras narrativas. Teatro como 

possibilidade de representação da vida.  

Eles trouxeram também os elementos que fazem do teatro uma prática 

cultural específica, um evento público com platéia. Teatro como forma de 

comunicação anterior a linguagem. Teatro como entretenimento. Teatro como 

compartilhamento de emoções, como linguagem universal que transcende as 

culturas e as línguas. Teatro como interpretação, como movimentos do corpo. 

Teatro com palco ou sem palco. Trouxeram conhecimentos específicos sobre o 

surgimento do teatro e as relações com a linguagem. Shakespeare, Dionísio, 

Romeu e Julieta, também surgiram em nosso diálogo. Relação do teatro com 

as festas, sacrifícios e perseguições montando uma narrativa. Esses jovens 

lindamente enunciaram um tesouro de sentidos por eles refratados! 

 Concencio263 citando uma reportagem que saiu no jornal da Associação 

dos Docentes da Universidade Federal Fluminense (ADUFF), enfatiza a visão 

por parte do governo ministerial para com o brasileiro - chamado de ladrão e 

canibal nesta reportagem. Como se não bastasse, ainda atribuem à escola a 

responsabilidade de reverter este quadro ao indiciar que a mesma não estaria 

fazendo a sua parte em educar.  

Diz a reportagem: “Essa visão do fracasso da escola pública em que as 

crianças não aprendem, ligada ao lastro de que esses “ignorantes” são um 

potencial perigo para a sociedade, entretanto, não é inédita. Historicamente, as 

 
263 Concencio (2019, p.184) 
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políticas públicas de combate ao fracasso escolar trazem implícitas a 

justificativa que é sempre a mesma: terminar com a violência, dar às pessoas 

condições de vida dignas, associando o analfabetismo à selvageria, à barbárie, 

à violência, à irracionalidade”.  

É aí onde o abstrato ganha força pela repetição. Repetir, repetir, até virar 

uma falsa verdade. Nessa perspectiva repetitiva, deitada no negativismo em 

diferentes graus da inferioridade do negro, do pobre, do indígena, dos 

moradores de periferia, encontramos hoje uma parte da escola pública que 

reproduz este discurso, quando na sua intenção ao educar não confia no 

brilhante potencial das crianças e dos jovens que circulam por seus espaços. 

Sendo assim, a principal violência é a crença encontrada muitas vezes em 

pessoas que trabalham como profissionais da educação, de que aquele menino 

ou aquela menina já tem o seu destino traçado pelas suas condições sociais de 

base. 

Freire diz que é preciso insistir, “até com raiva em duas obviedades: 

primeira, o fracasso dos jovens estudantes negros é êxito do poder racista 

dominante; segunda, o fracasso dos jovens negros não é de sua 

responsabilidade, mas da política discriminatória contra eles”264. Ninguém tem 

destino traçado, a destinação se faz na vida, na luta, na força que se põe para 

se atingir um objetivo pautado ou não em alteridade coletiva. 

Para aprofundar esta questão, retomo as enunciações dos estudantes 

da oficina sobre a origem do teatro. Notamos exatamente o contrário desse 

quadro preconceituoso talhado nos eixos de matriz elitista-colonizadora. Um 

grupo de jovens enuncia seus saberes sobre uma arte milenar com 

propriedade, sem medo, delineando o curso do próprio espetáculo que viriam a 

encenar. 

O que dizer do teatro que surgiu para mostrar os sentimentos, para 

compartilhar a vida com pessoas sentadas em volta da fogueira contando 

histórias, dançando... “Porque se você pensar com a imaginação, o vento é a 

coisa que mais viaja pelo mundo, é o que mais viu coisa nessa terra”265. Quem 

 
264 Freire (2015, p.276) 
265 Enunciação de Pablo – 13 anos - estudante da oficina de teatro. 
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é o bruto-ladrão de sonhos aqui? Eles querem contar histórias de mulheres e 

homens que se sacrificaram pelo teatro, promover uma encenação com 

mímica-tragédia-comédia, máscaras... Querem a festa de Dionísio. Tesouros 

encontramos na escola pública sem precisar escavar. 

 

 
 

                                                 Figura 53 – Ensaiando o ritual. Escola Municipal Sidharta 2019.  
Arquivo pessoal da pesquisadora. 

 
 

  

Esse momento de conversa dialógica a ser configurada numa experiência 

teatral, segundo Bakhtin seria a própria razão teórica em sua totalidade, porque 

ela aconteceu na relação entre sujeitos únicos com vozes equipolentes numa 

experiência singular. Ali a minha voz como professora-pesquisadora tinha igual 

valor a de qualquer outro estudante sentado naquela roda. Foi um 

acontecimento de existir evento na construção de visões criativas com 

finalidades artísticas. A consciência teórica não participante nada pode definir 

sobre a vida e ela mesma, pois está destituída da carne o do sangue do ato 

concreto participativo na singularidade do viver266. 

 O acampamento silenciou. 

Adormecemos... 

 

 
266 Bakhtin (2012, p.59) 
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A hora do cipó 

Um guincho maldito se ouve ao pé dos nossos ouvidos. Pasmem! O 

Javali estava ali. Ele nos pegou de tocaia enquanto dormíamos (uma típica 

atitude-política de lobo em pele de cordeiro). Com sua bocarra de presas 

empaladoras gigantes, o Javali partiu para a destruição do acampamento. 

Horror! Horror! Saímos de nossas barracas esbaforidamente, acendemos 

tochas e alguns feridos já começavam a ser recolhidos. Nossos corações 

estavam saindo pela boca. Ele era bem maior do que imaginávamos, porém 

nosso ato responsável nos exigia deter esse devorador de empoderamentos 

coletivo-singulares.  

Guinchos e berros ouviam-se por toda parte. Ele era gigantesco, mas 

nós éramos muitos. Começamos a fechar o cerco em torno dele. Difícil! Um 

deslize e poderíamos colocar tudo a perder. As cordas de cipó-cabloco 

começaram a ser lançadas, entretanto tínhamos a dificuldade de amarrá-las 

entre si para imobilizar a besta-criatura. De repente, vimos Angélica 

Domingas267 em cima do Javali. Uma deusa militante contra princípios 

homogeneizantes-massificadores. Ela trançava os cipós de todos. O bicho 

urrava, pinoteava, tentava se desvencilhar, porém Domingas não arredava um 

milímetro de cima dele, tamanha era sua certeza-ética-responsável. Quanto 

mais a fera se mexia, mais ela trançava, amarrava e puxava os cipós de todos 

que estavam sendo lançados.  

A fera foi ficando cada vez mais enrolada. A montanha estava gélida e 

ainda assim nós suávamos em bicas. Contagem regressiva: 3... 2...1... Todos 

puxaram seus cipós ao mesmo tempo. Na ciranda da resistência o Javali 

tombou por terra. Caiu fazendo um estrondo. Grunhindo porcamente. 

Domingas desce do Javali com a nossa ajuda e é ovacionada com gritos de 

vitória! Conseguimos finalmente. Muitos abraços e choros calorosos de alegria. 

Comemorávamos livremente em gestos corporais.  

 
267 Angélica Domingas é diretora-professora da Escola Municipal Leonardo Boff em Petrópolis, mestre 
em Educação pela Universidade Católica de Petrópolis, militante do Movimento das Comunidades 
Populares – MCP e pesquisadora do Grupo de Estudos Bakhtinianos – Atos/UFF, em especial na área de 
educação popular. 
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A criatura continuava arfando sufocada. Se arrojássemos um pouco 

mais ela morreria em pouco tempo. Deveríamos deferir o arrocho fatal? 

Entreolhamo-nos. Suspense. Quando íamos fazê-lo... uma voz portentosa 

ecoou bakhtinianamente. 

MIOTELLO: Não! Nós não vamos matar o Javali. Ele ficará vivo para que 

constantemente nos lembremos que o mesmo e o diferente estão sempre 

juntos no mesmo lugar.  

 

“Complexo e plural, o processo de libertação se envolve com quantas 

dimensões marquem fundamentalmente o ser humano: a classe, o sexo, a raça, 

a cultura. (...) A luta não é pela santificação de homens e mulheres, mas pelo 

reconhecimento deles e delas como gente finita, inacabada, histórica, por isso 

mesmo capaz de negando a bondade, tornar-se malvada; mas reconhecendo a 

bondade, tornar-se amorosa e justa” (Freire, 2015, p.252/253). 

 

 Os primeiros raios de sol começam a surgir no horizonte. 

Enfim um alvorecer não tão gélido na montanha de Erimanto. 

Era o início da primavera... 
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Os Pomos de Ouro das Hespérides268 

(12º Trabalho) 

 

Héracles, em mais um de seus trabalhos, foi incumbido por Euristeu, rei de Micenas, 
de apanhar frutos do pé de maçãs de ouro, um presente de casamento da Mãe Terra 
a Hera. Hera por sua vez deu às Hespérides269, filhas de Atlas e ninfas do entardecer, 
a função de protetoras desse jardim. Nereu aconselha Héracles a pedir a Atlas que 
pegue os pomos com suas filhas, pois assim evitaria ter que enfrentar um terrível 
dragão. Atlas, ao ouvir o pedido de Héracles, aceita prontamente pensando: - 
Finalmente, vou ter um pouco de alívio do peso do Mundo sobre minhas costas. 
Héracles segura o peso do Mundo enquanto Atlas vai até o jardim de suas filhas pegar 
os pomos. Ao retornar, Atlas tenta enganar Héracles dizendo que ele mesmo vai 
entregar os pomos para Euristeu. Héracles finge concordar e pede a Atlas para 
segurar só um instante o Mundo, enquanto ele punha uma almofada na cabeça. Atlas 
concorda. Héracles não titubeia, pega os pomos e volta para Micenas. 

 

Querida Mãe-Gaia! 

Sua generosidade nos nutre 

Sua bondade nos enleva 

Sua beleza nos lança na vontade de viver 

De percorrer cavernas, mundos e aventuras 

É chegada a hora de colher os Pomos 

Do jardim criado por suas abençoadas mãos. 

Oh! Hespérides! 

Ninfas do entardecer 

Das fronteiras entre o dia e a noite 

Que mérito haja para todos nós! 

Preocupação não há 

Não roubaremos teus frutos 

Não mataremos dragões 

Não enganaremos teu pai 

Nem derramaremos sangue.  

Gentilmente 

Solicitamos permissão para entrar 

Permissão para colher 

Um cálice de sabedoria que seja 

Da tua Mandala de Flores. 

Fertiliza-nos com o Pomo libertador 
 

268As Hespérides “(em grego entardecer), na mitologia grega são primitivas deusas primaveris que 
representam o espírito fertilizador da natureza - donas do Jardim das Hespérides”268. São deusas do 
entardecer, personificam o fim do dia e o início da noite. As maçãs ou pomos de ouro do Jardim das 

Hespérides são frutos da árvore da imortalidade. (Wikipédia – a enciclopédia livre) 
269 Graves (2004, p.175) 
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Diálogos em direção ao inacabado 

 

Ana Elisa vem sendo trazida pelas mãos de Anciana para entrar no Jardim das 

Hespérides. A anciã caminha com seu cajado a passos vagarosos e 

constantes. Era como se o tempo tivesse parado. Foram quatro longos anos de 

espera até ter permissão para entrar. Não há emoção para dizer. Elas se 

aproximam da Árvore dos Pomos. Uma energia de clareza abarca todo o 

espaço naquele pedaço de montanha. Sentam-se ao pé da Árvore. Ficam um 

pouco em silêncio.   

ANCIANA: Então, como se sente após percorrer em luta esses doze ensaios? 

ANA ELISA: Difícil dizer. É uma mistura de muitos sentimentos diferentes em 

coexistência. Estou muito feliz porque a senhora pôde vir comigo!  

ANCIANA: Feliz por estar aqui contigo também, nesse assentamento de forças 

libertárias. Cheiro de jasmim! Está sentindo? Com cheiro de jasmim 

começamos por indagar pela condição para propor novos mundos.  

ANA ELISA: Tenho certeza que para propor novos mundos precisamos exalar 

perfumes de afeto. Jamais sacrificar a alteridade. Para propor novos mundos 

precisamos de uma ciência amorosa que fale com gente em dinâmica 

responsiva, que fale com o outro e não pelo outro, e muito menos sobre o 

outro.  

ANCIANA: Precisamos de uma ciência do coração. 

ANA ELISA: Sim. Do coração também no centro da escritura, bombeando um 

discurso que seja palavra-de-luta transformadora. Proponho uma ciência de 

diálogo com a vida e com a arte, irmanadas em coexistência num círculo 

vivificador pelo humano, com os humanos e para os humanos.  

ANCIANA: Pois é, Ana Elisa, atualmente existe a necessidade premente de 

que sejamos desobedientes e ensaiemos enunciações para a expansão do 

gênero tese. Matar esse Leão de Neméia, como você fez.  

ANA ELISA: Uma escritura afigurativa de uma qualidade de ida ao outro, de 

interação, de provocação. Eu defendo uma estética a serviço da potência 
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escriturística na rede ideológica heterocientífica, que busque compreender a 

vida, olhando para ela através do prisma de aporte teórico bakhtiniano.  

ANCIANA: É a crença na ciência contra preceitos hegemônicos que mantêm 

vivas as relações dialógicas.  

ANA ELISA: Sinto forte agora, Anciana, que quero propor uma ciência que 

penetre através do diálogo entre o sujeito e o mundo, constituindo-se 

mutuamente. Quero propor uma ciência que enuncie constantemente 

excelências de possibilidade para que cada sentido tenha sempre sua festa de 

renovação270. 

ANCIANA: É uma proposta muito digna. 

ANA ELISA: A senhora acha que a composição do ensaio Os Bois de Gerião 

ficou boa?  

ANCIANA: Sim. Foi muito importante você enunciar os objetivos e as questões 

da pesquisa lá. Muito relevante também foi a contribuição que você trouxe na 

sua proposta de apresentação do Sítio Esperança como campo de pesquisa.  

ANA ELISA: A discussão sobre o cronotopo.  

ANCIANA: É uma categoria bakhtiniana valiosa.  

ANA ELISA: Ela nos permite compreender a dimensão concreta do valor do 

viver-humano pela dança do tempo penetrando o espaço, e do espaço 

definindo índices do tempo. Sem essa chave de compreensão literária, o Sítio 

Esperança como discurso inscrito em singularidades vividas no espaço-tempo 

valorado poderia ter se transformado num espaço cenográfico, mesmo se 

tratando de uma escola agroecológica localizada em um lugar pleno de 

natureza.  

ANCIANA: A Corça Cirinéica pulou alto, se deslocando no espaço, e sua 

leveza nos permitiu compreender a imagem do Sítio afirmada pela rica 

enunciação das crianças em seus eixos de valor – cartografados em andanças.  

ANA ELISA: Sabe Anciana, aprendi que todo campo de pesquisa tem seu eixo 

axiológico inscrito na vida humana, e trazê-lo como um cenário acabado é 

 
270 Bakhtin (2011, p. 410) 
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descrever um espaço fantasma. Não devemos machucar a Corça. Não 

devemos machucar os sujeitos da nossa pesquisa com tabulações de palavra 

morta. 

ANCIANA: A Corça nos liberta do cenário fixo que bloqueia os sentidos. 

ANA ELISA: Posso assegurar que a leitura de um campo de pesquisa, bem 

como da vida, precisa ser gentil e estar inserida num mundo abundante de 

sentidos e repleto de experiências-discursivas-vivas-singulares. 

Afirmar a tese neste lugar cheio de belezas, com canto de pássaros, estava 

sendo indiscutivelmente uma experiência única.  

ANCIANA: Com relação ao mito, buscar compreendê-lo é com certeza uma 

grande aventura.  

ANA ELISA: Chegamos ao entendimento de que esse tema mergulhado em 

oceanos de significações não nos deixa escapatória, a não ser a de 

conversarmos com ele e com sua circulação no tempo, num caleidoscópio de 

possibilidades. Essa experiência de enunciação do mito na Escola 

Agroecológica nos trouxe a confirmação de seu caráter sígnico aberto pelas 

diversas categorias que emergiram. 

ANCIANA: Como as crianças são sábias! 

ANA ELISA: Quando elas disseram que mito é algo que não se pode provar, 

que pode ser verdade, pode ser mentira, uma questão importante foi levantada: 

Aquilo que é narração não é real? Aquilo que pode ser imaginado não é real?  

ANCIANA: A realidade é inacessível para nós. Tudo o que nos é acessível, só 

é possível acessar através da linguagem.  

ANA ELISA: Precisamos estudar mais sobre isso. Abrir frentes de estudo para 

discutir mito, verdade, realidade e linguagem.  

ANCIANA: Existe o real fora da linguagem? É uma boa pergunta. Mas como 

não foi possível adentrar nesta problemática agora, você poderia aprofundá-la 

em estudos posteriores.  
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ANA ELISA: O mito é narrativa, é concreto na linguagem, então ele é real. É 

assim no mundo humano, como trabalho discursivo coletivamente construído 

na cultura humana. O mito é bem complexo. 

ANCIANA: Como nós vimos, O Cinturão de Hipólita é visivelmente uma 

narrativa de instauração do poder do macho sobre a fêmea, portanto um 

mecanismo de interdição do poder das mulheres livres.  

ANA ELISA: Pois é, não tem outro jeito. Proponho que nas escolas temas tais 

como o mito sejam conduzidos por um diálogo na fertilização das palavras e 

dos sentidos, sempre abrindo novas possibilidades de compreensão. Posso 

assegurar que o único caminho frutífero para o entendimento do mito seja a 

circulação da palavra numa arena dialógica. Afirmo com força que não 

precisamos adaptar textos clássicos para que as crianças possam 

compreendê-los, pois as crianças são sujeitos da cultura capazes de refratar e 

de ressignificar com suas próprias palavras seus entendimentos até mesmo em 

questões últimas.   

ANCIANA: A discussão sobre o humanismo nas Éguas de Diomedes também 

nos trouxe muitas reflexões. A figura do homem no centro desse mundo 

sempre passível de transformação. 

ANA ELISA: De uma transformação que, infelizmente, também pode ser letal.  

ANCIANA: É verdade. O herói, como um ideologema, também professa um 

determinado tipo de humanismo. 

ANA ELISA: O herói possui um humanismo que não é abstrato, porque ele tem 

um posicionamento axiológico advindo da realidade social da qual faz parte. 

Ele ou ela é um discurso valorado na figura do homem, criado axiologicamente 

por um autor. 

ANCIANA: A figura do mito de Héracles, mesmo estando inserido numa 

trajetória tão sanguinária, recebeu uma linda contrapalavra das crianças do 

Sítio: – Héracles como força mítica-emocional deve usar seus meios hábeis 

para ajudar e beneficiar os outros!  

ANA ELISA: Podendo assumir uma forma humana livre de um padrão 

eurocentrado.  
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ANCIANA: Realmente uma contrapalavra de muita sensibilidade. As crianças 

nos mostraram a força renovadora da palavra. A festa de renovação da 

palavra; foi isso que essas crianças fizeram. Elas renovaram o mito com seu 

ato responsável. 

ANA ELISA: Em relação ao humanismo, afirmo que a única trajetória possível 

para o humanismo é a prática da alteridade, onde a vida circula centrada na 

relação eu-outro. Aposto no humanismo bakhtiniano, o humanismo do diálogo 

como uma necessidade vital de garantia da sobrevivência humana. Precisamos 

uns dos outros para existir, decerto. Proponho que nós sejamos heróis da 

alteridade, que lutemos todos os dias para defender esse tesouro que é a 

arquitetônica eu-outro, independentemente de etnia, cultura, credo, orientação 

de gênero ou classe social. Sustento firmemente que a alteridade seja vivida 

também na relação com o meio ambiente e as outras espécies, e que essa 

forma de pensar adentre os espaços escolares com força total. 

ANCIANA: Vamos para Os Estábulos de Áugias? A questão do texto. 

ANA ELISA: No frescor desse jardim a gente segue com leveza. A 

problemática do texto teatral mexeu muito comigo, no sentido de que... Tive 

que tirar muita caca para poder perceber meus enganos ao lidar com o texto 

teatral na escola.  

ANCIANA: Penso que você esteja se referindo principalmente à problemática 

da adaptação textual.  

ANA ELISA: Sim. Fazia isso o tempo todo antes de conhecer Bakhtin, sem me 

dar conta de que esta atitude é monológica, e rouba o poder de enunciação 

das crianças. E ainda evidencia a descrença no potencial criador-escriturístico 

das crianças e dos jovens das classes populares. 

ANCIANA: A inversão da visão individualista para a visão sociológica é uma 

luta. 

ANA ELISA: É uma luta mesmo. A visão individualista estava me levando a 

gerar um espetáculo teatral baseado num produto de consumo Disney. 

ANCIANA: Mas você conseguiu mudar o curso das coisas. Conseguiu agregar 

as palavras refratadas das crianças no texto Héracles – o mito. Você como 
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professora também é sujeito valorativo nesse processo, e não está meramente 

transcrevendo ou reportando vozes – você está compondo junto. 

ANA ELISA: Por isso afirmo que o texto teatral escolar seja amorosamente 

construído pela escuta e compreensão às ideias e valores gerados em sua 

práxis. O texto teatral precisa ser um texto de compreensão respondente 

construído em processos dialógicos. Acredito convictamente que crianças e 

jovens das classes populares podem e devem ter acesso a textos clássicos e 

com eles enunciar suas próprias refrações artístico-respondentes. Intenciono 

que no espaço escolar o discurso do teatro esteja sempre em equipolência na 

sua roda de vozes vibrantes, e em resposta à palavra dos estudantes. Eu 

defendo que as crianças e jovens parem de recitar a palavra dos outros, e que 

subam no palco para dizer suas próprias autoras-palavras. 

ANCIANA: (acendendo um cachimbo) Que relação complicada a do teatro com 

a escola, hein?! Em determinado momento da leitura, cheguei a pensar que O 

Touro de Creta ia se perder de vez. 

ANA ELISA: Também pensei. O teatro costuma brigar pela sua liberdade na 

escola o tempo todo. Uma briga incessante pelo seu direito à palavra-gesto-

libertária. 

ANCIANA: Quantos papéis inventam para o teatro sem nem ao menos 

perguntar pra ele: – Você aceita? Ser ferramenta de ajuste indisciplinar? Ser 

potencial didático pra outras disciplinas? Servir de instrumento pedagógico? 

Porra! Enchem o saco do teatro! (solta fumaça) 

ANA ELISA: “Para ser educativa, a arte precisa ser arte e não arte 

educativa”271.  

ANCIANA: Naturalmente. A escola precisa entender isso, entender o teatro 

como uma experiência de caráter estético-formativo na sua prática singular.  

ANA ELISA: Acho que o que incomoda a escola é o caráter emancipador do 

teatro como ação altero-coletiva. 

 
271 Kramer (1998, p.210)  
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ANCIANA: Pode ser. Me diverti muito quando o teatro é ressuscitado pelo riso. 

Dionisíaco! Aquelas Irmãs Gordura botaram pra quebrar mesmo. 

As duas sorriem lembrando. 

ANCIANA: A escola como encontro no pequeno tempo, que não escuta o 

gargalhar dos estudantes, não pode ser chamada de escola. 

ANA ELISA: Proponho que a escola abrace, acolha o acontecimento teatral 

com alegria. Que o teatro e a escola se unam em favor da quebra do poder 

institucionalizado do dizer transformando a realidade. Afirmo que essa relação 

só pode acontecer pela escuta respondente na abertura pela alteridade. Cintilo 

que o teatro brilhe na escola pelas bases da filosofia ética do ato responsável- 

irrepetível. Afirmo que a relação entre o teatro e a escola seja de paixão, de 

parceria, de cumplicidade, e que seja provocadora e revolucionária em sua 

natureza. 

Anciana assente com a cabeça dando suas baforadas. Ana Elisa olha ao longe 

sentindo a doce brisa trazer à sua memória o convite que fez a Artaud no 

trabalho As Aves de Estínfale. A fumaça do cachimbo de Anciana é perfumada. 

ANA ELISA: (chateada) Acho que Artaud não aceitou meu convite. 

ANCIANA: Não tem como saber, é imprevisível. De qualquer forma, o diálogo 

com ele te trouxe uma experiência de conhecimento único sobre o teatro na 

esteira da afiguração. 

ANA ELISA: Com certeza. O Teatro da Crueldade, esse teatro que se move 

pela anarquia do sensível, pelo arrebatamento pantomímico, teatro do corpo, 

do gesto, é um teatro que foca no despertar de inércias estabelecidas.   

ANCIANA: Principalmente as inércias estabelecidas socialmente.  

ANA ELISA: Por isso mesmo o teatro da crueldade não pode ficar de fora dos 

muros escolares. É um teatro que tira a gente do lugar de produzir uma 

encenação da vida burguesa sem crítica. 

ANCIANA: O teatro precisa ser crítico. O teatro de representação, de pura 

imitação da realidade não tem tendência a fazer isso. 
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ANA ELISA: Mas o teatro de afiguração sim, porque os signos extrapolam a 

representação trazendo uma multiplicidade de sentidos.  

ANCIANA: Embora você não tenha estudado sobre o Artaud com os 

estudantes da Escola Municipal Sidharta, a composição da performance do 

teatro primitivo trouxe o caráter afigurativo-icônico. Quando aqueles jovens- 

atores-fantásticos saíram do cotidiano e afiguraram o ideológico-primitivo 

refratado por eles no palco, ali aconteceu uma experiência de teatro 

libertadora. 

ANA ELISA: A ideia de acessar o grande tempo numa experiência do cotidiano 

tem valência icônica...  

ANCIANA: Mas isso aconteceu também no Sítio Esperança. A crueldade 

artaudiana foi espontaneamente instalada pelo diálogo que permitiu a 

multiplicidade de sentidos para o signo-objeto-heróico-Héracles. Vocês 

montaram um teatro baseado nas enunciações das crianças da escola. 

Fizeram um trabalho de pesquisa que viajou no grande tempo, contudo 

evocaram um Héracles que vocês ainda não “viam”, mas que já se encontrava 

presente no chão histórico-social. 

 ANA ELISA: Fugimos da imposição prototípica criada pela indústria cultural 

Disney e nos inserimos na esfera icônica pelo alto grau de dialogicidade no 

processo. E o caráter inovador-transformador afigurou um acontecimento 

teatral que não se esgotou nele mesmo, tanto pelo tema como pela experiência 

de participação ativa de todos os envolvidos no teatro. Um evento único que 

não se exauriu nele mesmo. Cruel!  

ANCIANA: Isso foi muito cruel! Héracles – o mito, foi um ato responsável de 

participação em resposta. Arrebatador! (solta uma longa baforada) 

ANA ELISA: Tem razão. Evidencio que o teatro da crueldade precisa adentrar a 

escola de maneira contundente. Que o teatro de afiguração seja na escola uma 

força fecunda contra as inércias estabelecidas socialmente. Afirmo que o teatro 

deva ser uma prática de cultivo singular em criatividade artística. Sustento a 

importância de que o teatro, como processo de afiguração na escola, possibilite 
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os estudantes a verem e enunciarem o mundo de várias formas, fora de 

convenções, causalidades ou contigüidades apenas.   

ANCIANA: Olha que lindo! Um camaleão, Ana Elisa. 

ANA ELISA: Caramba! Lindo mesmo! Olha o tamanho da língua dele, ou dela, 

não sei. Está mudando de cor... incrível...  

ANCIANA: Vamos falar sobre A Hidra de Lerna? 

ANA ELISA: Vamos sim, a terrífica chegou anunciando um mundo onde não há 

tempo a perder: comprar, usar, gastar, produzir lixo... 

ANCIANA: Vamos comprar e exibir na sociedade do espetáculo, nesse cenário 

resultante dos modos de produção capitalista. 

ANA ELISA: Um sistema que nos faz sujeitos amedrontados-consumistas com 

desejos desenfreados por emoções aflitivas. 

ANCIANA: Na maracutaia dessa Hidra mercadológica a arte vira refém dos 

conteúdos infiltrados da ideologia dominante. 

ANA ELISA: Por isso nós precisamos do teatro político do distanciamento 

brechtiniano, que conclama mudanças. Precisamos do teatro da desilusão 

crítica. 

ANCIANA: Por isso nós precisamos do Carmelo Bene, para tirar o teatro do 

cárcere-espetáculo. 

ANA ELISA: Por isso nós precisamos do teatro de Bakhtin, o teatro como 

compreensão respondente intercorpórea, dialógico no existir-evento, 

comprometido com a não indiferença em relação ao outro. 

ANCIANA: Você já pode afirmar, vai em frente. 

ANA ELISA: Afirmo que o teatro de escola deve lutar com garra para não ser 

engolido pelas bocarras da Hidra mercadológica-capitalista. Asseguro que o 

teatro de Brecht – com sua palavra teatral de ação política, unido ao teatro de 

Bene – desvinculado do espetáculo, e esses dois unidos ao teatro do 

acontecimento bakhtiniano compõem uma arma muito potente contra 

convicções desumanizadoras na escola. Proponho que o teatro na escola seja 
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um teatro outro, um teatro onde os princípios da ética-estética sempre tenham 

como primazia: a escuta amorosa em compreensão respondente. 

A brisa sopra ainda mais para o deleite naquela tarde de céu azul-alaranjado. 

Elas conversam cercadas por uma linda cadeia de montanhas afigurando no 

mais longínquo horizonte. 

ANCIANA: Teatro te provocou um bocado, hein?!  

ANA ELISA: Bastante. A Doma de Cérbero foi um dos trabalhos mais difíceis. 

ANCIANA: Ele assumiu a função de cunha alargadora com muita propriedade. 

ANA ELISA: É um gigante mesmo. Tão complexo... Intrigante... 

ANCIANA: Teu companheiro de estrada. Teu deslocador de sentidos desde 

pequenina. 

ANA ELISA: Adentrar no Teatro pela atividade da compenetração bakhtiniana 

foi imprescindível. É uma experiência e tanto, vivenciar o que o outro vivencia 

sem se fundir com ele. 

ANCIANA: O Teatro foi o outro que te interpelou. Ele se mostrou para você, te 

alargando. 

ANA ELISA: Foi fascinante me encontrar com a profusão de Teatro no 

tingimento da cultura pelo mundo afora.  

ANCIANA: UniRio, primórdios, Alemanha, Brasil, Itália, Bene, Boal... Teatro é 

tão velho quanto a humanidade. Já sabe agora, não é? Enquanto você estiver 

preocupada com definições você não vai compreendê-lo. O próprio Grotowski 

disse que “o número de definições de teatro é praticamente ilimitado”272. 

ANA ELISA: Quando mergulhei na boca de Cérbero, compreendi isso. Foi um 

ato responsável de êxtase compreensivo-respondente. Morri e renasci para 

afirmar possibilidades outras para teatros concretos num mundo inacabado e 

em constante movimento.  

 
272 Grotowski (1987, p.27) 
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ANCIANA: Agora, antes de você fazer afirmações sobre essas possibilidades 

na concretude do teatro, nós vamos falar sobre O Javali de Erimanto. O que 

implicaria hoje para você uma educação amorosa-subversiva? 

ANA ELISA: Acho que tem que ser uma educação que luta contra as forças 

hegemônicas da dominação. Que luta contra discursos homologados na 

ganância de poder, na sede por dominação. É uma educação voltada para o 

empoderamento dos invisibilizados sociais. Uma educação que implique um 

olhar crítico para a realidade das injustiças dos desníveis sociais. Uma 

educação amorosa trabalha para revelar a farsa dos discursos excludentes 

dissimulados na caridade. Uma educação onde o diálogo afetuoso abarque a 

diversidade sem preconceitos.  

ANCIANA: Cada um tem sua própria beleza. Bakhtin273 diz que “somente um 

amor desinteressado segundo o princípio ‘não o amo porque é bonito, mas é 

bonito porque o amo’, somente uma atenção amorosamente interessada pode 

desenvolver uma força muito intensa para abraçar e manter a diversidade 

concreta do existir sem empobrecê-lo e sem esquematizá-lo.” Precisamos 

avançar muito ainda, no sentido de uma contrapalavra potente que valorize as 

crianças e os jovens das classes populares. 

ANA ELISA: Vou me lembrar sempre da enunciação do Pablo, da Escola 

Municipal Sidharta: – “Porque se você pensar com a imaginação, o vento é a 

coisa que mais viaja pelo mundo, é o que mais viu coisa nessa terra”. Isso é ... 

tão poético... de uma beleza... tamanha sensibilidade. 

ANCIANA: Pois é Ana Elisa... Quantas aventuras no mergulho de 

compreensões. Quanta batalha para compreender o enunciado artístico teatral. 

Nesses doze ensaios de vida – interligados – podemos intencionar o quanto as 

esferas do conhecimento são interdependentes. O que você pode afirmar como 

tese para este objeto de estudo que é a prática do teatro no contexto escolar? 

ANA ELISA: Neste momento de pura abertura, neste Jardim aberto-abençoado, 

digo que fazer teatro é pesquisar sobre a vida. Fertilizada pelas palavras 

bakhtinianas, eu reflito e refrato que só é possível fazer teatro, fazer pesquisa, 

 
273 Bakhtin (2012, p.128) 
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fazer ciência, dentro de uma trama ideológica na primazia do diálogo em bases 

heterocientíficas – uma ciência a favor da diversidade que mantenha vivo o que 

é vivo. No palco ou fora do palco, pesquisa de compreensão da vida é diálogo 

de pupila com pupila, no campo ou na escritura. Por isso defendo com força 

que qualquer campo de pesquisa, principalmente nas ciências humanas, seja 

enunciado escrituristicamente, tendo em vista a chave cronotópica de Bakhtin, 

que nos permite compreender a dimensão concreta do valor do viver humano, 

carimbado nas relações espaço-temporais. Afirmo que as crianças são sábias, 

e que nós, profissionais da educação, temos o dever de escutá-las 

amorosamente, sobre qualquer assunto. Gostaria que a gente pensasse num 

trabalho de teatro que se baseasse na compreensão-respondente confiando no 

que as crianças são capazes. Um teatro para além de colaborativo – é um 

teatro dialógico – o que eu defendo. Um teatro dialógico no texto, na 

enunciação e na crítica. A prática do teatro na escola precisa estar atenta se 

está enfatizando a cultura machista, ou se está cultivando formas de diálogo 

entre o feminino e o masculino. A potência humanizadora do teatro está na 

alteridade, no dialogismo que coloca o centro da vida na arquitetônica da 

relação eu-outro. Também o texto teatral precisa ser construído 

dialogicamente, assumindo em equipolência as palavras refratadas dos 

estudantes. Defendo categoricamente que as estudantes e os estudantes 

devem parar de recitar as palavras dos outros para dizerem suas próprias 

autoras-palavras. Afirmo que escola sem riso não pode ser chamada de escola. 

Proponho que a relação entre o teatro e a escola seja de cumplicidade e de 

parceria na transformação social. Afirmo que o teatro na matriz da afiguração 

possibilita aos estudantes verem o mundo de várias formas num processo de 

alargamento para a vida. Faço também aqui a proposta de que a ética-estética 

de Bakhtin, Brecht, Bene, Boal e do teatro pós-dramático, invada os espaços 

escolares por um teatro crítico rumo à liberdade. Digo que a arte teatral na 

escola precisa ser uma arte que confronte, que se fertilize pelo elogio à 

liberdade e por um projeto de melhoria de vida das crianças e jovens das 

classes populares. Respondo com o meu ato responsável, o desejo de que o 

teatro no contexto escolar sempre privilegie a lógica da vida, da emancipação, 

do sentido do fazer coletivo independente de apresentação. Desejo que o 

teatro discuta a vida filosoficamente pelo olhar enviesado, e que seja um texto 
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enunciativo libertário e transformador para o mundo. Aspiro que o teatro de 

escola seja provocador e de abertura ao inacabado, com regozigo pleno para 

todos os envolvidos com a sua prática.       

ANCIANA: É... (com brilho no olhar) Esses ensaios, experiências de pesquisa, 

trabalho e escritura foram Pomos, e veja, Pomos que você mesma criou. 

ANA ELISA: (emocionada) Pomos que já podem reluzir... 

Ao longe uma silhueta vem se aproximando. As duas ficam olhando tentando 

saber quem seria. De repente... um acenar de mãos em meio a névoa gera um 

frisson de muita alegria. Era Antonin Artaud. Ele aceitara o convite. 

 

 

Sou feita de retalhos. Pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela 

minha vida e que vou costurando na alma. Nem sempre bonitos, nem sempre 

felizes, mas me acrescentam e me fazem ser quem eu sou. Em cada encontro, 

em cada contato, vou ficando maior… Em cada retalho, uma vida, uma 

lição, um carinho, uma saudade… Que me tornam mais pessoa, mais 

humana, mais completa. E penso que é assim mesmo que a vida se faz: de 

pedaços de outras gentes que vão se tornando parte da gente também. E a 

melhor parte é que nunca estaremos prontos, finalizados… Haverá sempre 

um retalho novo para adicionar à alma. Portanto, obrigada a cada um de 

vocês, que fazem parte da minha vida e que me permitem engrandecer minha 

história com os retalhos deixados em mim. Que eu também possa deixar 

pedacinhos de mim pelos caminhos e que eles possam ser parte das suas 

histórias. E que assim, de retalho em retalho, possamos nos tornar, um dia, 

um imenso bordado de “nós”. 

                                                           Sou feita de Retalhos - Cora Coralina 
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