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"O teatro ideal é a representação de um mundo invisível pela presença do visível" (Yoshi Oida) 



 

RESUMO 

 

MORAIS, H. Z. L. Como olhos de cotidiano se tornam olhos estéticos? Processos artísticos como 

processos de invenção de sentidos sobre o mundo. 2017. 296 p Dissertação (Mestrado) – Instituto de 

Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil. 

  

 

Como olhos de cotidiano se tornam olhos estéticos? 
Processos artísticos como processos de invenção de sentidos sobre o mundo 

 

 

 

Como a experiência estética pode ampliar as condições de escuta, leitura e compreensão do 

mundo? O objetivo desta pesquisa é trazer à luz o campo da criação artística como analogia 

da construção sensível do ser humano e a constituição de sua visão de mundo. Espera-se 

poder refletir sobre como o trabalho artístico se relaciona com processos subjetivos, 

conduzindo à transformação de aspectos psicológicos. Tomaremos a abordagem do 

Construtivismo Semiótico-Cultural em Psicologia como possibilidade de mediação de um 

diálogo entre Artes Cênicas e Psicologia, para a compreensão de processos e modos híbridos 

de criação, com o intuito de poder contribuir com procedimentos que abarquem estratégias de 

intervenção em Psicologia. Utilizaremos como material empírico os registros da atividade 

artístico-pedagógica do pesquisador que atua como artista-orientador do Programa 

Vocacional da Prefeitura da cidade de São Paulo. A forma de análise dos resultados prezará 

pela compreensão do acontecimento artístico em sua interdependência e interrelação com a 

pessoa e inserida dentro de seu campo social. São feitas reflexões sobre os procedimentos do 

processo de criação que envolve a elaboração de protocolos, depoimentos, entrevistas, ações 

culturais, construção de cenas como produtos artísticos que aparecem, ressoam e 

ressignificam a vida cotidiana. Consideramos que a experiência vivida da criação artística 

funde-se a uma pessoa também em construção, que vivencia, num espaço-tempo codificado, 

outras possibilidades e relações, percebe no advento do artifício sua incompletude como 

potencialidade latente de reinventar sua própria realidade.  

 

 

 
Palavras-Chave: Processos Artísticos, Programa Vocacional, Corporeidade, Fenomenologia, Construtivismo 
Semiótico-Cultural, Teatro Laboratório: Artes da Representação. 



 

ABSTRACT 
 

MORAIS, H. Z. L. How do day-to-day eyes become aesthetic eyes? Artistic processes as processes of 

invention of senses about the world. 2017. 296 p. – Master Degree Thesis – Institute of Psychology, 

University of São Paulo, São Paulo, Brazil. 

 
 

How do day-to-day eyes become aesthetic eyes? 
Artistic processes as processes of invention of senses about the world 

 
 

 

How can aesthetic experience enhance the conditions of listening, reading and understanding 

of the world? The objective of this research is to bring to light the field of artistic creation as 

an analogy of the sensitive construction of human being and his/her worldview constitution. It 

is expected that we can reflect on how the artistic work relates to subjective processes, which 

leads to the transformation of psychological aspects. We will take the approach of Semiotic-

Cultural Constructivism in Psychology as the possibility of mediation of a dialogue between 

Performing Arts and Psychology, in order to understand of processes and hybrid forms of 

creation, intending to being able to contribute to procedures that cover strategies of 

intervention in Psychology. As empirical material, we will use the researcher’s – who works 

as a tutor-artist in the Vocational Program of the city of Sao Paulo – artistic-pedagogical 

activity records. The form of analysis of the results will focus the understanding of the artistic 

happening in its interdependence and interrelationship with the person, and inserted within 

his/her social field. We reflect on the procedures of the creation process that involves the 

elaboration of protocols, testimonies, interviews, cultural actions, and the construction of 

scenes as artistic products that appear, resonate and resignify day-to-day life. We consider the 

lived experience of artistic creation merges with a person who is also under construction, who 

experiences, in a codified space-time, other possibilities and relations, perceives in the advent 

of artifice his/her incompleteness as latent potentiality to reinvent his/her own reality. 
  

 
 
 
Keywords: artistic processes, vocational program, corporeity, phenomenology, Semiotic-Cultural 
Constructivism, Lab Theater: Representation Arts. 



 

 Lista de Mapas  

Mapa 1: O local indicado em vermelho marca o Distrito do Capão Redondo no 
mapa da cidade de São Paulo. 

Pg. 35 

Mapa 2: Vulnerabilidade Juvenil - Distritos do Município de São Paulo. O Distrito 
do Capão Redondo é o número 24 do mapa (acima de 65 pontos). 

Pg. 38 

Mapa 3: TAXA DE MORTALIDADE POR HOMICÍDIO - Distritos do 
Município de São Paulo. O Distrito do Capão Redondo é o número 24 do mapa 
(acima de 253). 

Pg. 39 

 
Lista de Imagens 

Imagem 1: Modelo da identificação utilizada na performance: “Sem Titulo, 2012”. Pg. 70 
Imagem 2: Flyer de divulgação do espetáculo “RE/CORTES”. Pg. 76 
Imagem 3: Flyer de divulgação do espetáculo “Antropologia dos M/eu’s” – Cia 
Palco Pra Toda Obra. 

Pg. 82 

Imagem 4: Flyer de divulgação do espetáculo “Pueris – Uma elegia ao Tempo” Pg. 86 
Imagem 5: Prontuário de Nascimento - Ana Ítala (Utilizado no processo de 
criação e montagem do espetáculo “Pueris – Uma elegia ao Tempo”). 

Pg. 137 

 
Lista de Fotografias 

Fotografia 1: Apresentação em homenagem ao centenário de Carlos Drummond 
de Andrade no ano de 2001, Local: Biblioteca Ophélia França, Zona Sul de São 
Paulo. 

Pg. 15 

Fotografia 2: Apresentação em homenagem a Carlos Drummond de Andrade no 
ano de 2001, Local: Biblioteca Ophélia França, Zona Sul de São Paulo. 

Pg.17 

Fotografia 3: Reprodução da foto de 2001 tirada em 2016 - Local: Biblioteca 
Ophélia França (Hoje Biblioteca Raul Bopp, Zona Sul de São Paulo. 

Pg. 18 

Fotografia 4: Grupo “Circulo Menor” final da apresentação em homenagem a 
Carlos Drummond de Andrade no ano de 2001, Local: Biblioteca Ophélia França, 
Zona Sul de São Paulo. 

Pg. 19 

Fotografia 5: Reprodução da foto de 2001 tirada em 2016 - Local: Biblioteca 
Ophélia França - Hoje Biblioteca Raul Bopp, Zona Sul de São Paulo. 

Pg. 19 

Fotografia 6: Encontro orientação de Teatro 2012 - CEU Casablanca, Zona Sul 
da cidade de São Paulo. 

Pg. 20 

Fotografia 7: Orientação de Teatro 2012 - CEU Casablanca, Zona Sul da cidade 
de São Paulo. 

Pg. 25 

Fotografia 8: CEU Casablanca, 2014, Zona Sul da cidade de São Paulo. Pg. 26 

Fotografia 9: Sala de ensaios (Espaço Multiuso). Pg. 43 

Fotografia 10: Sala de ensaios prática da “Caminhada” (Espaço Multiuso, CEU 
CASABLANCA). 

Pg. 51 

Fotografia 11: Everton Miranda participante da pesquisa, recebe instruções para 
a execução da prática corporal “Queda” (Espaço Multiuso, CEU CASABLANCA). 

Pg.53 



 

Fotografia 12: Participantes durante a pesquisa de repertório criativo da prática 
“Cinema Mudo”, (Espaço Multiuso, CEU CASABLANCA).  

Pg. 58 

Fotografia 13: Participantes durante pesquisa - respiração e imaginário – da 
prática da “Loucura” (Espaço Multiuso, CEU CASABLANCA). 

Pg. 61 

Fotografia 14: Performance “Sem Título, 2012” (Galeria Olido - São Paulo-SP). Pg. 72 

Fotografia 15: Performance “Sem Título, 2012” (Galeria Olido - São Paulo-SP). Pg. 73 

Fotografia 16: Performance “Sem Título, 2012” (Galeria Olido - São Paulo-SP). Pg. 74 

Fotografia 17: Montagem para apresentação do espetáculo “RE/CORTES”. Pg. 77 

Fotografia 18: O público circulava pelo espaço, fazendo seu próprio “Recorte” 
do espetáculo, disponibilizamos em fones os áudios das entrevistas que serviram 
de material dramatúrgico para construção das cenas (Espaço Multiuso). 

 Pg. 79 

Fotografia 19: Os áudios das entrevistas dispostos entre as cenas criavam uma 
situação dinâmica entre ficção e realidade (Espaço Multiuso). 

Pg. 80 

Fotografia 20: Primeira exposição púbica da pesquisa cênica do espetáculo 
“Antropologia dos M/eu’s” – Cia Palco Pra Toda Obra. 

Pg. 82 

Fotografia 21: Audição do material coletado pelos participantes da pesquisa – 
Cia Palco Pra Toda Obra (Espaço Multiuso). 

Pg. 85 

Fotografia 22: Discussão; criação coletiva da cenografia do espetáculo “Pueris – 
Uma elegia ao Tempo”, CEU CASABLANCA, 2013. 

Pg. 87 

Fotografia 23: Fixação da cortina como recurso cenográfico para o espetáculo 
“Pueris”, CEU CASABLANCA, 2013.  

Pg. 88 

Fotografia 24: Cena espetáculo “Pueris – Uma elegia ao Tempo”, CEU 
CASABLANCA, 2013. 

Pg. 89 

Fotografia 25: Cena espetáculo “Pueris – Uma elegia ao Tempo”, CEU 
CASABLANCA, 2013.  

Pg. 89 

Fotografia 26: Tecido “ilusão” de balanço para espetáculo “Pueris – Uma elegia 
ao Tempo”. 

Pg. 90 

Fotografia 27: Levantamento de propostas de figurino para o espetáculo “Pueris”  Pg. 91 

Fotografia 28: Participantes se divertem com suas criações – figurinos para o 
espetáculo “Pueris – Uma elegia ao Tempo” CEU CASABLANCA, 2013. 

Pg. 91 

Fotografia 29: Cena “Leilão” “Pueris – Uma elegia ao Tempo” CEU 
CASABLANCA, 2013. 

Pg. 92 

Fotografia 30:  Cena “Fogo” “Pueris – Uma elegia ao Tempo” CEU 
CASABLANCA, 2013. 

Pg. 94 



 

 

 

 

Fotografia 31: Cena “Fogo” “Pueris – Uma elegia ao Tempo” CEU 
CASABLANCA, 2013. 

Pg. 95 

Fotografia 32: Cena “Toma um leite filho” “Pueris – Uma elegia ao Tempo” 
CEU CASABLANCA, 2013. 

Pg. 96 

Fotografia 33: Cena “Hospital” “Pueris – Uma elegia ao Tempo” CEU 
CASABLANCA, 2013. 

Pg. 98 

Fotografia 34: Entrada do público dia da apresentação de “Pueris” entrega de 
monóculos (Sala Multiuso – CEU Casablanca). 

Pg. 99 

Fotografia 35: Entrada do público apresentação 08.12.2013 “Pueris – Uma Elegia 
ao Tempo” (Sala Multiuso – CEU Casablanca). 

Pg. 99 

Fotografia 36: Ingresso e monóculos que foram entregues ao público no  dia da 
apresentação (Sala Multiuso – CEU Casablanca). 

Pg. 100 

Fotografia 37: Elenco (participantes da pesquisa) se diverte com as imagens de 
familiares e suas nos monóculos (Sala Multiuso – CEU Casablanca). 

Pg. 101 

Fotografia 38: Gabriela Silva – Imagem síntese  Pg. 127 

Fotografia 39: (Esq. p. Dir.) Elenco de “Prêt-á-Porter 10” Marcos Andrade, 
Natalie Pascoal, Nara Chaib, Patricia Carvalho, Geraldo Mario, Marcelo Szpektor 
e Emerson Danesi. 

Pg. 142 

Fotografia 40: Participantes da pesquisa em conversa final da apresentação de 
“Prêt-á-Porter 10” e Marlene Fortuna (Importante atriz na história do teatro 
brasileiro e ex-integrante do Centro de Pesquisa Teatral - CPT). 

Pg. 142 

Fotografia 41: Cena “Ana  Ítala ” “Pueris – Uma elegia ao Tempo” menina 
brinca com “cinco marias” 

Pg. 148 

Fotografia 42:  Cena “Ana  Ítala ” “Pueris – Uma elegia ao Tempo” casal assiste 
a distância sem se relacionar com a menina que brinca. 

Pg. 149 

Fotografia 43:  Cena “Ana  Ítala ” “Pueris – Uma elegia ao Tempo” casal dança 
em reencontro simbólico entre passado e presente. 

Pg. 149 

Fotografia 44: Esq. Para Dir. Dona Lourdes (Mãe Biológica), Ana  Ítala  e Dona 
Conceição (Mãe adotiva) ao término da apresentação de “Pueris – Uma elegia ao 
Tempo” (Sala Multiuso – CEU CASABLANCA) 

Pg. 156 

Fotografia 45: Cartas dos participantes escritas em 2013, prontas para serem 
levadas aos correios. 

Pg. 168 

Fotografia 46: Carta de  Ítala  para  Ítala . Em cada uma delas inseri fotos que 
julguei importantes no processo de cada um. 

Pg. 168 

Fotografia 47: No verso das fotos escrevi algo diferente para cada um deles. Pg. 169 



 

SUMÁRIO 

 

1. APRESENTAÇÃO................................................................................................................15 

1.1 Forma de organização da dissertação...............................................................................23 

2. INTRODUÇÃO.....................................................................................................................28 

2.1 Contextualização teórica: Construtivismo Semiótico-Cultural em Psicologia e  

possíveis diálogos com as Artes Cênicas, um mapeamento............................................30 

2.2 Programa Vocacional – CEU Casablanca (Capão Redondo – Zona Sul - SP).......33 

2.3 Capão Redondo, ou, “porção de mato isolado no meio de um campo”?................35 

2.4 O Capão Redondo no Índice paulista de vulnerabilidade social.............................37 

3. METODOLOGIA.................................................................................................................41   

 3.1 Dados selecionados e participantes.............................................................................41 

 3.2 A dinâmica dos encontros............................................................................................43 

 3.3 Possibilidades De Um Gênero Discursivo – Protocolo..............................................44 

3.4 Forma de análise dos resultados - Cronologia 2012-2014 .......................................45 

 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS - CRONOLOGIA 2012-2014 

4. EIXO I - PRÁTICAS CORPORAIS.................................................................................48  

4.1 Práticas Corporais........................................................................................................49 

4.1.1 Caminhada............................................................................................................49 

4.1.2 Queda...................................................................................................................52 

4.1.3 Funâmbulo............................................................................................................55 

4.1.4 Cinema Mudo.......................................................................................................57 

4.1.5 Loucura................................................................................................................60 

4.1.6 Maria Callas.........................................................................................................63 

5. EIXO II - ESPETÁCULOS................................................................................................68 



 

5.1 O inefável, o instante presente e as vozes do silêncio................................................69 

5.2 “Sem título, 2012”.........................................................................................................70 

5.3. “RE/CORTES iminências poéticas”...........................................................................76 

5.4 “Antropologia dos m/eu’s”...........................................................................................82 

5.5 “Pueris – Uma elegia ao Tempo”................................................................................86 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

6. EIXO III ............................................................................................................................102 

 6.1 Co-Construção de Sentidos – O Outro no Protocolo..............................................104 

6.2 O corpo como potência de significados: processos e investigação.........................108 

6.3 Sobre os espetáculos...................................................................................................119 

6.4 O processo e as experiências significativas que continuam a reverberar (Um olhar 

dos participantes).............................................................................................................122 

6.5 Ana Ítala e o voo das metamorfoses silenciosas......................................................136 

6.5.1 Cantiga de ninar – convite a vivência de um tempo estético-afetivo e seus 

umbilicais contextos teóricos......................................................................................137 

6.5.2 Educação da Sensibilidade ou, a re-ativação dos Olhos Estéticos.....................139 

6.5.3 O radical encontro com a Efemeridade..............................................................145 

6.5.4 Um Exercício de Atuação como investigação e Construção da Identidade.......150 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS – CAMINHOS IMPERMANENTES............................158 

REFERÊNCIAS....................................................................................................................171 

ANEXO A..............................................................................................................................175 

ANEXO B..............................................................................................................................178 

ANEXO C..............................................................................................................................217 

ANEXO D..............................................................................................................................254 

ANEXO E..............................................................................................................................282



 
 

 

15 

1. APRESENTAÇÃO 

 

Um convite, um mergulho no sensível, uma abertura a um passeio por um processo 

artístico-pedagógico em Teatro. Como a experiência estética pode ampliar as condições de 

escuta, leitura e compreensão do mundo?  

Iniciei meu trabalho de mestrado com essa pergunta. O texto que culminou nesta 

pesquisa tem uma das pontas iniciadas no momento desta foto.  

 

 

 

 

 

Fotografia 1: Apresentação em homenagem ao centenário de Carlos 
Drummond de Andrade no ano de 2001, Local: Biblioteca Ophélia 
França, Zona Sul de São Paulo. Foto: acervo pessoal. 
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A foto acima foi tirada há 15 anos, em 2001 (nascia a certeza em mim de querer tornar 

possíveis outras realidades, e nascia também o Programa Vocacional1 que falaremos sobre ele 

mais adiante, ao longo do trabalho), ainda não sabíamos nem eu menino, nem Programa 

Vocacional em 2001 que este flerte juvenil seria partilhado neste texto de apresentação, e nas 

centenas de páginas que se seguem.  

Á medida que eu fui mergulhando na memória pra buscar os fatos e reconstruir certa 

cronologia da apresentação deste trabalho, vi-me adentrando outra espécie de memória, uma 

memória do invisível feita não de fatos mas de algo que posso chamar de “marcas”. E, é disto 

que falarei brevemente aqui...  

Ao longo dos anos de minha carreira como artista e professor, passei a escrever e 

trabalhar sobre o “reencantamento da vida”, o que elaborei na pergunta: Como olhos de 

cotidiano se tornam olhos estéticos? Ou seja, como enxergar naquilo, que já esta ali, outras 

realidades possíveis.  

Como um dos perfis comuns que lidamos no Programa Vocacional e minha estrutura, 

sobretudo, financeira familiar sempre foi frágil e carente. E as possibilidades de alguma 

transformação desta realidade apresentam-se praticamente inexistentes. O que eu via 

normalmente ao meu redor era que, se tinha uma mãe empregada doméstica e um pai 

faxineiro, seu trajeto sem bastante criatividade estaria definido e deveria ser acomodado com 

“retidão” e “dignidade”. 

Gosto de pensar sobre a arte como: uma técnica social do sentimento, de emancipação, 

de autoconhecimento, um instrumento da sociedade que incorpora ao ciclo da vida social 

aspectos mais íntimos e pessoais do ser.  

Na foto a seguir, uma cena apresentada pelo grupo que eu participava como estudante 

de teatro, em frente de uma biblioteca pública em um domingo qualquer, homenagem ao 

centenário de nascimento de Carlos Drummond de Andrade, o poema “encenado” é Quadrilha 

e os amores que se encontram e se desencontram como metáfora e analogia dos caminhos 

sensíveis da vida, só fui entender bem depois. 

 

                                                
1 O Programa Vocacional, criado em 2001 com a formação em Teatro, vem sendo gradativamente expandido 
para outras áreas de atuação e hoje inclui Dança (desde 2007), Música (2008), Aldeias indígenas (2008), Artes 
visuais (2010), Interlinguagens (2010), Literatura (2012) e promove, desde 2006, o Projeto Vocacional 
Apresenta. A expansão não se deu apenas no campo artístico. Oferecido inicialmente em 25 pontos da cidade de 
São Paulo, hoje tem atuação em cerca de 69 equipamentos entre bibliotecas, teatros e centros culturais que 
recebem atividades do Vocacional. Por meio de duas parcerias estratégicas com as secretarias da Educação e das 
Subprefeituras, o projeto chega também aos CEUs e às casas de cultura, respectivamente. Cerca de 4 mil 
pessoas, em média, são atendidas anualmente durante os 8 meses de duração do programa. Novas informações 
estarão presentes na seção seguinte do texto 
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No entanto, depois deste dia, sabia de cor (até hoje sei), seus versos, sua prosódia e 

passava a descortinar outro tempo possível de entendimento da Vida. Esta biblioteca 

infelizmente já não recebe mais a orientação artística (aulas de teatro) do Programa 

Vocacional. Os processos artístico-pedagógicos aqui se tornaram memória das paredes (hoje 

pintadas de outra cor), mas são realidades experienciadas àqueles que viveram estes 

processos.  

Por isso e pensando sobre uma apresentação que fizesse jus ao sentido deste trabalho, 

investiguei a memória e partilho aqui o que de lá trouxe, nos paralelos entre o menino que 

ainda luta para resistir em mim dando vigor e força às Utopias que se tornam realidades.  

Fotografia 2: Esq. Para dir. Marcelo Staffa, Bruno Marzanatti, Emilio Saporito e 
Robson Martins. Apresentação em homenagem a Carlos Drummond de Andrade 
no ano de 2001, Local: Biblioteca Ophélia França, Zona Sul de São Paulo. Foto: 
Acervo Pessoal. 
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Convidei os colegas a revisitarem os vestígios-memórias deste mesmo espaço 

(Biblioteca) comigo em um domingo qualquer de 2016 (15 anos depois). E falarmos um 

pouco da importância dos espaços simbólicos que acomodam e instigam a partir dos 

processos artístico-emancipatórios a criação de identidades, leitura sensível das alteridades e a 

ética a partir da criação artística. 

E assim vamos seguindo, engendrados por pontos de vista que não são nossos 

enquanto sujeitos, mas das marcas, daquilo em nós que se produz nas incessantes conexões 

que vamos fazendo a partir das experiências significativas que temos. 

Não foi difícil o aceite ao convite. Porque eles são meus melhores amigos até hoje. E 

estou certo de que a camada mais importante desta relação foi tramada nos desígnios dos 

processos artísticos... Apenas possíveis pela criação deste pretexto, que um espaço público 

(aqui no caso uma biblioteca) materializou e tornou real até hoje em nossas vidas.  

Eles não se tornaram artistas, algo que acontece com a maioria daqueles que passam 

por nossas orientações, até porque uma sociedade saudável manifesta inúmeras outras 

necessidades. Mas, cada um deles pelo que posso perceber aprenderam a acreditar em suas 

próprias utopias, e transformarem seus sonhos mais efêmeros em realidades possíveis. E 

assim, exercerem suas atividades com o mesmo amor e afeto, e com um grau de humanidade 

Fotografia 3: Esq. Para dir. Hercules Morais, Bruno Marzanatti, Emilio 
Saporito e Robson Martins. Reprodução da foto de 2001, tirada em 2016 - 
Local: “Biblioteca Ophélia França”, hoje “Biblioteca Raul Bopp”, Zona Sul 
de São Paulo. Foto: Ana Carolina Lima. 
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cultivado a partir das experiências sensíveis e artísticas que tocaram nossos olhares e 

repercutem até hoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 4: Esq. Para Dir. Marcelo Staffa, Robson Martins, André 
Blumenshein, Emilio Saporito, Bruno Marzanatti, Natalian Silva, 
Hercules Morais, Anahi Ayalla Bassi, Mariana Martins. Grupo 
“Círculo Menor” final da apresentação em homenagem a Carlos 
Drummond de Andrade no ano de 2001, Local: Biblioteca Ophélia 
França, Zona Sul de São Paulo. Foto: Acervo Pessoal. 
 

Fotografia 5: Esq. Para Dir. Robson Martins, Emilio Saporito, Bruno 
Marzanatti e Hercules Morais. Reprodução da foto de 2001 tirada em 
2016 - Local: “Biblioteca Ophélia França” - Atualmente “Biblioteca 
Raul Bopp”, Zona Sul de São Paulo. Foto: Ana Carolina Lima. 
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Peço licença aos colegas do “ontem”, ao que nem tudo é passado e memória. E 

gostaria de partilhar algumas imagens do meu recorte do Vocacional, atual objeto desta 

dissertação. Nesse sentido, as motivações para elaboração desta dissertação, começam a ficar 

mais claras a você querido leitor.  

Em 2012, estava eu participando agora como artista-orientador em Teatro, do 

Programa que uma década atrás dava o sentido e os caminhos para minha vida. O início do 

trabalho foi a orientação e a formação de uma turma de iniciação em teatro, no equipamento 

público da prefeitura – CEU Casablanca (Distrito do Capão Redondo, Zona Sul da cidade de 

São Paulo), e tudo que eu queria naquele momento era “integrar” os sentidos da vida na 

manifestação da arte e, desta forma, manufaturar possibilidades desconhecidas nos jovens que 

ali estavam. Estava ao mesmo tempo investigando, sem ainda ter tanta consciência, o 

processo pelo qual passei e, agora distanciado na escrita desta apresentação se torna claro e 

lúcido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando na minha perspectiva pessoal que a experiência da criação artística, 

analogamente funde-se a um sujeito em construção, que pode vivenciar neste espaço-tempo 

Fotografia 6: Encontro orientação de Teatro 2012 - CEU Casablanca, Zona Sul da 
cidade de São Paulo. Foto: Hercules Morais. 
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codificado da Arte, outras possibilidades e relações, percebendo no artifício sua 

incompletude, como potencialidade latente de reinventar sua própria realidade. 

Recolhi ao longo destes anos todo material produzido nos encontros semanais que 

tínhamos. Como demonstrarei ao longo dessa dissertação um processo artístico teatral de 

elaboração de materialidades cênicas, envolve um complexo jogo de dispositivos para criação 

e sensibilização da pessoa e sua conseguinte manifestação criativa. 

Desta forma, me debrucei sobre cerca de 300 páginas produzidas pelos participantes 

com reflexões sobre os encontros, práticas corporais, jogos e estímulos transcritos e descritos, 

todas as etapas de elaboração dos espetáculos ou poemas cênicos como preferimos chamar, 

que são compostas por elaboração de cenas, pesquisas sensíveis e pessoais, entrevistas, etc.  

Minha vontade inicial era de que o texto que a ser lido tivesse como único ponto de 

chegada pressupostos do CSC (Construtivismo Semiótico-Cultural) em Psicologia, no 

entanto, o tronco e as raízes de onde germinam as inquietações manifestas aqui, que 

nortearam os processos artísticos pedagógicos precisaram se manter presentes ao longo do 

texto e nas conclusões, para que a interdisciplinaridade realmente pudesse revelar 

inquietações e mútuas contribuições, entre CSC em Psicologia e Artes Cênicas. Uma vez que 

para existir diálogo efetivo, as vozes presentes devem ser ouvidas e acolhidas em suas 

potências e complexidades. O convite ao leitor é, a todo o momento, participar das diferentes 

dialéticas implícitas e explicitas que se tocam, compõem-se e diluem-se umas nas outras.  

Outro ponto que aqui surge; minha formação posterior às Artes Cênicas foi a 

Filosofia, e como sabemos querido leitor, carregamos este mosaico ao qual fomos sendo 

compostos ao longo das experiências significativas. Assim, não poderia deixar de fazer parte 

nas minhas orientações leituras que também me foram fundamentais, e criaram o acervo 

visível que dá a base daquilo que falo, sinto e experiencio no mundo. E naturalmente partilho 

e propicio nos processos que oriento. 

Optei por fazer nesta dissertação, uma espécie de mapeamento dos possíveis encontros 

entre campos teóricos, criando uma linha discursiva subtextual, o CSC em Psicologia 

contribui e norteia certas conclusões, que só passaram a ser latentes por intermédio de outros 

referenciais teóricos, que para a justeza da leitura dos processos envolvidos precisaram se 

manter presentes na edição final.  

O texto procura provocar uma experiência complexa de diálogo entre áreas, 

convidando o leitor a sair da zona de conforto, exigindo-lhe a elaboração de sentidos e 

relações para aquilo que lê.  

Enquanto o trabalho acadêmico comumente se apresenta pelo rigor e delineamento dos 
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matizes e referências que o compõem, a experimentação artística pressupõe certa 

promiscuidade e disponibilidade na confecção de suas obras.  

Pensando na orientação artística que fiz, reflito sobre a natureza inquieta das pessoas 

que elaboram sentido sobre suas realidades a partir dos dispositivos artísticos, dando sentido 

para a vida e ela por sua vez, uma infinita rede de entrelaçamentos e agenciamentos que ora se 

aproximam, ora se afastam. 

Este ponto é fundamental, a escrita acadêmica no CSC em Psicologia não deve falar 

distanciadamente, o pesquisador está implicado como agente participativo do fenômeno que 

relata, escreve a partir do núcleo que é seu objeto (Simão, 2010, Bastos & Guimarães, 2014). 

Em sendo, um processo artístico-pedagógico, meu objeto de estudo, as experiências 

artísticas e seus disparadores devem ser o destaque do trabalho, sobretudo, por ser um 

trabalho que se propõe a estabelecer contribuições metodológicas para a Psicologia. Não só 

analisa fenômenos, mas, sobretudo, demostra procedimentos e discorre sobre os fatores 

fundamentais para a obtenção de tais resultados. 

A ideia aqui não foi demonstrar consonâncias ou dissonâncias entre áreas, mas, fazer 

ver certo mapeamento de contribuições que podem futuramente gerar conceitos e 

contaminações. O processo relatado é vasto, e compreende material para infinitas abordagens 

no campo do CSC em Psicologia. A partir deste mapeamento inicial, futuros pontos podem 

ser recortados e aprofundados em pesquisa posterior, na direção de uma contribuição mais 

localizada. 

A saber, a Fenomenologia Merleau-Pontyana, esteve presente nas leituras feitas com 

os alunos que orientei, sua contribuição foi fundamental em diferentes aspectos e não 

poderiam ser suprimidas na redação final desta pesquisa. Uma vez que o vocabulário de 

significação das atividades passam a ser dados por um pano de fundo que sustenta a ligação 

entre os participantes, os textos e sentidos sobre eles, são um componente deste emaranhado 

sensível de pontos ao qual somos e vamos sendo tecidos. 

A leitura de textos de Merleau-Ponty contribuíram, por exemplo, para o 

estabelecimento de uma das questões-chave que norteia a pesquisa, perceber como a criação 

artística analogamente funde-se a uma pessoa em construção, que pode se valer deste espaço 

poético para preencher e esvaziar campos sensíveis que lhe trazem ou suprimem sentidos 

sobre sua existência (sobre este ponto sugiro a leitura de “A Dúvida de Cézanne” de Merleau-

Ponty, 1984).  

Propor a um grupo de estudantes de teatro, pensar a vida como obra, a ser manifesta, 

desconstruída e construída demanda diferentes estímulos sensíveis, que a tentativa hercúlea 
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das páginas que se seguem consegue palidamente nos fazer ver. Pois, como poderão ter 

acesso, é uma série de encontros que resultam em um empoderamento e entendimento 

sensível do próprio corpo, que surgiram do trabalho de: refletir sobre as práticas, 

confeccionar, escrever cenas, elaborar coletivamente espetáculo(s) imbricado(s) com as 

inquietações singulares e fundamentais de cada um.  

Para se atingir este fim, é preciso “integrar” vida e obra, preenchendo ambas de 

sentidos e intencionalidade. A integração no caso da arte, significa usar todos os sentidos e 

não apenas visão ou audição, etc.  

Um dos pontos de partida para o pano de fundo dos encontros foi a percepção da 

realidade como um grande organismo e sua manifestação que afeta e é afetada pela minha 

contribuição, este ponto, passa a ser fundamental para que a atividade artística ressoe e 

ressignifique o olhar para o mundo. Ao longo dos anos, a pergunta que fiz se sofisticou, além 

de querer perceber quais são os dispositivos que ressignificam a vida cotidiana, hoje pergunto: 

como olhos de cotidiano se tornam olhos estéticos? 

 

1.1 Forma de organização da dissertação 

 

Optei por um recorte cronológico entre 2012 e 2014, sua divisão se fez em três eixos, 

para que a leitura pudesse ser mais acessível e didática. Ao final do texto (nos anexos), todo o 

material de reflexões dos participantes que serviu de base para confecção da dissertação está 

disponível para leitura e deleite, por anos: 2012, 2013 e 2014. 

O  primeiro eixo descreve e analisa uma série de práticas corporais do escopo teatral, 

que foram sendo propostas ao longo dos encontros. E demonstra como a experiência do 

Corpo pode substancialmente assessorar nos processos artístico-emancipatórios de 

entendimento de si e do outro.  

Ao longo do texto, o mapeamento das referências teóricas dialoga com trechos de 

relatos dos participantes (Protocolos) e, a cada procedimento, podemos ter acesso à 

manifestação da reflexão e construção de sentidos que eles fizeram. 

A saber, por tratar-se da análise de metodologia ligada a minha atuação como artista-

orientador, nos limitamos a fazer um mapeamento do processo visando articulações 

interdisciplinares com CSC em Psicologia sobre temas e discussões convergentes com o 

objeto de estudo, sendo importante destacar que as atividades relatadas nas práticas 

(sobretudo neste primeiro eixo), ligam-se majoritariamente às proposições desenvolvidas pelo 

Centro de Pesquisa Teatral - CPT, coordenado por Antunes Filho (Milaré, 2010). 
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No segundo eixo, são observados e partilhados os registros das montagens cênicas 

constituídos ao longo do percurso, visando contribuir para o entendimento da elaboração 

criativa na construção, entendimento e leitura do mundo.  

A partir da experiência artística, avaliei que os participantes envolvidos passaram a 

viver processos de emancipação e autonomia, ao criarem novas condições de escuta e 

vivência para si mesmos a partir do pretexto criativo. Considero que a Experiência Artística 

permite o distanciamento do tempo cronológico, de certa percepção fixa da realidade, guiando 

a pessoa na experimentação de um tempo outro, dilatado, fundamental para a construção de 

sentidos sobre si mesmo e  sobre o mundo. 

No terceiro e último eixo de partilha e apreciação das experiências, a opção foi trazer a 

discussão dos resultados e um estudo de caso, que nos permite ver com mais nitidez o 

impacto que os procedimentos de criação artística coletiva fazem reverberar na pessoa 

singular.  

Por fim, em formato de considerações finais, retomo pontos do processo no sentido de 

apresentar sugestões de costuras textuais entre as áreas e referências que apareceram ao longo 

do texto. 

A expectativa desta proposta foi partilhar os procedimentos presentes no meu percurso 

como artista orientador, a fim de trazer a possibilidade de visualizarmos pontos em que o 

trabalho artístico e a vida cotidiana podem se aproximar como um mesmo ato criativo. Com o 

olhar e percepção sobre aquilo que já está ali, ao que já existe no mundo, intervimos na leitura 

que fazemos do mundo, descortinando assim, novas possibilidades e recriações de realidades 

fragmentadas e multifacetadas que se constroem e reconstroem à medida que a significamos. 

O processo artístico que a pesquisa descreve procurou propiciar a um grupo de jovens 

iniciantes em Teatro, uma experiência de significação de suas próprias vidas, através de 

camadas que provavelmente não teriam outra forma de se manifestar, de serem percebidas, 

porque são pequenas fagulhas e respiros que nem sempre estão claros ou são partilháveis no 

tempo cotidiano, no tempo cronológico, no tempo da não-escuta da vida contemporânea.  
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Processos artísticos revelam a importância da existência de outros espaços simbólicos 

para a expressão de inquietações, porque cria outro universo, uma nova camada possível de 

entendimento do cotidiano, para que outras compreensões do real possam ser experimentadas, 

manifestas e tornadas possíveis.  

O processo artístico descrito neste trabalho parte de uma inquietação que foi elaborada 

na pergunta: como olhos de cotidiano se tornam olhos estéticos? Percebo que a repetição das 

rotinas presentes no diaadia, atormentam as relações de um modo geral, sufocando formas 

potencialmente mais abertas de interação entre as pessoas.  

Se pensarmos em qualquer objeto, uma cadeira, por exemplo, se for vista e 

repetidamente utilizada apenas como “cadeira”, sua natureza se limita a uma única função. O 

ser humano, com suas complexidades e possibilidades, pode passar por processo similar. 

Quando nos viciamos na estagnação dos rótulos pessoais, aquele é “assim”, o outro “assado”, 

e assim por diante, limitamos os outros possíveis de cada um. E o que defendo é que 

processos artísticos acabam por revelar outros de cada um, essa investigação pode trazer 

novos brilhos de autoconhecimento e descobertas.  

Espero que os procedimentos empregados e partilhados aqui: registros em protocolos, 

relatos, e análise teórica, possam contribuir para que experiências como a que tivemos se 

repitam em diferentes contextos. 

Fotografia 7: Renier Vasconcelos, Orientação de Teatro 2012 - CEU 
Casablanca, Zona Sul da cidade de São Paulo. Foto: Hercules Morais. 
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A realidade (re)construída, entendida e manifesta de cada jovem participante teve sua 

especificidade, mas estou certo de que cada um à sua maneira pôde experimentar e 

compreender: o Tempo da obra, o Tempo da poesia, o Tempo do acontecimento estético, e 

sabem que estes só existem quando colocamos em suspensão certa respiração viciada do 

cotidiano e participamos de um acontecimento no qual percebemos uma malha de afetos, uma 

rede que pode nos ligar aos outros, que se revela e desvela a partir da experiência da 

suspensão do tempo cotidiano. 

  

Na foto acima, tirada no CEU CASABLANCA, está presente parte da turma de 

vocacionados (participantes da pesquisa) que tive a honra de trabalhar como artista-

orientador. Durante os últimos anos escrevi o mestrado sobre eles e sobre mim. Sobre nós. E 

sobre o menino que iniciou esta partilha aqui que é o responsável por me manter 

dialeticamente ligado ao Afeto, à Memória e à Criação. 

Afeto como ponte de condução de sentidos na relação artista-orientador e artista-

vocacionado, entre professor-estudante, artista-público, etc. Uma vez que a necessidade de 

atenção para a qualidade da relação que se estabelece procura estimular o surgimento de uma 

linguagem pessoal do aprendiz, a fim de que este descubra na experiência estética seus modos 

de ocupar, organizar e refletir sobre sua presença no mundo. 

Fotografia 8: Esq. Para Dir. em pé; Gabriela Silva, Fernanda Soares, Everton 
Miranda, Rafaela Bertozzi, Renier Vasconcelos, Romário Lopes, Dona Conceição 
Ferreira, Ana Ítala, Elvis Torres, Gabriel Andriola, Victor Hugo, Bruna Ribeiro, Talita 
Guidio. Abaixados; Felipe Barboza, Hercules Morais, Desiree Carvalho. CEU 
Casablanca, 2014, Zona Sul da cidade de São Paulo. Foto: Acervo Pessoal. 
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A memória estimulada pelo ato criativo dos processos de invenção de sentidos sobre o 

mundo se apoia em perceber que memória pode ser uma reconstrução do conjunto de 

experiências armazenadas pela pessoa, como a que procurei relatar e significar meus 

encaminhamentos e objetivos artísticos e acadêmicos para a confecção da presente pesquisa.  

Incorporar a memória no processo criativo como estratégia de intervenção, procura 

discutir a presentificação dos atos da memória, quando solicitada, dependendo do contexto e 

das circunstâncias que a fazem se lembrar de um determinado evento. Ou seja, a memória 

participando do processo criativo pode auxiliar os participantes envolvidos no trabalho 

estético a reformular por outro canal qualitativo e, com isso, ressignificar e até criar novos 

apoios de (re)construção, reflexão sobre si. 

A criação por sua vez, liga-se ao afeto; à memória, como a base fundamental para a 

oportunidade de pessoalizar percepções e sua expressão, cujo exercício de elaborar sentidos 

esteticamente promove a organização singular de pontos de vista em relação aos contextos 

que nos cercam. 

Todos os dias, torço para que a FÉ daquele eu-menino continue tornando meus olhos 

estéticos e permaneça vivo meu DOM QUIXOTE interno, pautado por esta Fé e pelo Amor 

ao que faço, sabendo o quanto os processos artísticos podem ser importantes e sagrados. 

Boa leitura! 
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2. INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa é fruto da minha experiência como artista-orientador 

(professor de teatro) no Programa Vocacional, realizada no equipamento da Prefeitura da 

Cidade de São Paulo CEU CASABLANCA (Capão Redondo - Zona Sul/SP) no período de 

2012 até 2014.  

A partir de noções do Construtivismo Semiótico-Cultural em Psicologia e das Artes 

Cênicas, a presente pesquisa procurou compreender; Como a experiência estética pode 

ampliar as condições de escuta, leitura e compreensão do mundo? Na tentativa de, ao 

observarmos os processos artísticos descritos, relatados e analisados, podermos perceber 

como tais processos podem servir como pretexto para invenção de sentidos sobre o mundo. 

Tendo como expectativa contribuir para o arcabouço de estratégias de intervenção que 

orienta a psicologia cultural semiótico-construtivista nos seus diálogos interdisciplinares com 

as práticas artísticas, por meio da apresentação de metodologia que surge da experiência de 

intervenção relatada no processo artístico discutido nesta pesquisa, evidenciando um caminho 

de articulação interdisciplinar.  

Para isso vou apresentar alguns conceitos e termos caros à maneira que penso as 

relações propostas na arte, e os sentidos manifestos a partir dos encontros e objetivos nas 

orientações artísticas. Um dos pontos fundamentais é que a Ação Cultural (neste caso 

podemos ler minha atividade como professor de teatro como uma Ação Cultural) propõe fazer 

a ponte entre as pessoas e a obra de cultura ou arte, para que, dessa obra, as pessoas possam 

retirar aquilo que lhes permitirá participar do universo cultural como um todo e aproximarem-

se umas das outras por meio da invenção de objetivos comuns. 

O termo experiência estética, por exemplo, que aparecerá em diferentes momentos do 

texto foi tomado em seu sentido amplo: não se refere apenas à construção de uma obra, à sua 

elaboração física, mas também ao desenvolvimento das relações entre as pessoas e uma obra e 

das pessoas entre si por intermédio da obra. A experiência estética é o que permite a 

apreensão mais larga possível do universo da obra e a ampliação dos universos pessoais.  

Os termos experiência estética e processo serão apresentados em articulação ao 

sentido daquilo que é fundamentalmente observado no trabalho, a partir das experiências de 

montagens, pois foi o próprio processo de montagem que oportunizou a compreensão desses 

temas.  

Busquei observar a intrínseca relação entre pesquisa artística e “confecção” de uma 

visão de mundo por parte dos participantes (alunos de teatro) feitores da obra, que se estende 
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à montagem do espetáculo ao procurar dividir e/ou, desdobrar a experiência em sala de ensaio 

com o público.  

A partir do campo de investigações do Construtivismo Semiótico-Cultural em 

Psicologia chegamos às questões da polifonia nas relações (Bakhtin, 2010), a pessoa como 

multiplicidade (Guimarães, 2013) e ao aspecto de impossibilidade de comunicação total 

ou integral entre as pessoas (Simão, 2010).  

As relações pessoa-mundo no processo de experiência estética foram 

experimentadas a partir das dissoluções possíveis do corpo como teia, do corpo próprio 

como possibilidade de leitura s i n g u l a r  provenientes da fricção p e s s o a -mundo.  

A pesquisa observou processos de desenvolvimento pessoal proporcionados pelo 

ambiente cultural em que ações simbólicas (Boesch ,  1991)  se  deram. Percebemos a 

abertura de diferentes possibilidades de ser e estar em relação aos outros, e com as coisas do 

mundo, evidenciadas no processo criativo como potencializadores para a tomada de 

consciência dos participantes em relação às situações da vida na qual estão inseridos. 

Para tanto, o diálogo com algumas questões apresentadas por Merleau-Ponty que 

ressoam em certos desdobramentos contemporâneos da Psicologia Cultural sob bases 

fenomenológicas foram fundamentais; às noções de Corpo, com vistas à experiência do ser no 

mundo, como resultante do ato perceptivo de uma consciência intencional e encarnada, 

considerando o corpo e a experiência um ato individual e cultural que se estabelecem de 

maneira dialética com a realidade (Merleau-Ponty, 1999).  

A noção de corporeidade (Merleau-Ponty, 1999) indicou um caminho fértil para o 

diálogo que se estabeleceu nesta pesquisa, levando em consideração que seu objeto de estudo, 

a experiência artística, no contexto do fazer teatral, tem como um de seus fundamentos os 

atravessamentos e reverberações de atividades implicadas no corpo, possibilitando-nos pensar 

a construção da pessoa nesta fricção do corpo e seus afetamentos.   

A partir de nossas investigações, concluímos que a experiência estética se estabelece 

como forma privilegiada de criação de sentidos sobre si mesmo ao mesmo tempo que elabora 

ficções (“espetáculos”) para realizar e compreender processos psicológicos que as pessoas 

deles participantes trazem.  

O avanço que se coloca atualmente na Psicologia Cultural é o desenvolvimento de 

novos tipos de abordagens: interdisciplinar, desenvolvimental e social (Valsiner, 2009). Desta 

forma, a experiência dinâmica do sujeito inserido em um mundo de múltiplas possibilidades 

vem a ser abarcada de maneira igualmente dinâmica e aberta a novas direções e à construção 

de modos de diálogo com o campo das Artes, visando criar novas conexões e metodologias 
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que abarquem uma leitura complexa das pessoas.  

 

2.1 Contextualização Teórica: Construtivismo Semiótico-Cultural em Psicologia e 

possíveis diálogos com as Artes Cênicas, um mapeamento. 

 

A esfera da contemporaneidade da vida cotidiana é observada em sua intersecção com 

a interpretação que fazemos da realidade, filtrada pela narrativa, pela mediação da linguagem, 

pela percepção e expressão como aponta a fenomenologia sociológica de Berger e Luckmann 

(2004). Para isto, como exercício de transposição, procurei estabelecer um paralelo entre 

processo de construção da narrativa das pessoas e/ou, da vida cotidiana e a construção do ator 

e/ou, interpretação cênica com vistas à experiência do ser no mundo e autoconstrução (Morais 

& Guimarães, 2015).  

Se é verdade que tendemos a assumir um ‘papel’ (posição do self) frente à nossa 

realidade cotidiana, e efetuar uma (re)construção de nós mesmos a partir dos relatos que 

construímos sobre nossas próprias histórias em um processo semelhante ao que fazem os 

atores, observar a maneira de criação dos discursos retirados da realidade e trabalhados no 

teatro pode nos conduzir a uma perspectiva inspiradora para a compreensão da maneira que 

partilhamos nossas experiências com os outros. 

A construção de si ligada à maneira com a qual os sentidos são construídos nas ações 

interativas, ao se relacionarem consigo mesmas (atores em criação, ensaios, laboratórios, etc.) 

na externalização de discursos preexistentes (estudo dos textos, apresentações, etc.), 

atualizados e (re)elaborados nas contínuas e permanentes interlocuções de que vão 

participando. Assim, as camadas de entendimento do outro experimentada pelo ato cênico 

cada vez mais se aprofundam e aproximam do “personagem” daquele que esta lhe dando vida.  

As relações intersubjetivas e dialógicas estariam sujeitas a uma tendência de criarmos 

consenso porque tais relações aparecem como baliza de interação simbólica (Simão, 2010): 

“É o aspecto de que essa busca pelo consenso, embora não sendo uma meta em si mesma, dá 

sustentação ao nosso envolvimento no processo interativo porque ele, consenso, é um valor 

gestado na própria cultura, que baliza nossa interação simbólica” (Simão, 2010, p. 94). Neste 

ponto, as Artes Cênicas, parece reforçar tal afirmação, uma vez que, ao internalizar 

(memorizar) um discurso “alter” (texto) o ator precisa acomodar em seu aparelho sensível e 

dar coerência emocional e psicológica ao que se expressará através do texto. 

Conforme sugere Simão (2010), “cada pessoa em interação transforma ativamente as 

mensagens comunicativas recebidas do outro, tentando integrá-las em sua base cognitivo-
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afetiva” (Simão, 2010, p. 94). Partir do pressuposto de que o ator pode ser um meio de 

experiência empírica para percebermos tanto o processo de simultânea ressignificação do 

discurso do outro quanto a tendência humana de criar um campo de contato nas interações, 

foram um dos disparadores para a construção desta pesquisa. 

Partirmos do pressuposto de que o texto é um outro, a priori uma alteridade agindo 

dialogicamente no corpo do ator; por via de dois processos dialógicos: heterodialógico (com 

outros, incluindo outros imaginários) e o autodiálogo (dentro do próprio self). Estes domínios 

intrapsicológico e interpsicológico (Valsiner, 2012) podem ser observados no fenômeno 

artístico, discutidos e observados dentro de um campo de construção partilhável (espetáculo 

teatral), que pode ser explorado como material de estudo em Psicologia.  

A natureza irrepetível da criação artística pode ser observada sob a ótica da 

retroalimentação e transformações oriundas de diálogos com os outros (texto) e conosco 

mesmos (processo criativo, ensaios, etc.). O ponto de vista escolhido para o trabalho do 

intérprete é que o ator “empresta” suas emoções ao personagem (Milaré, 2010), o texto cênico 

também se origina das próprias ações do ator dentro das circunstâncias da cena, prevalecendo 

o critério geral da criação, o ‘se’ gerado a partir da pergunta o que eu faria em tais 

circunstâncias. 

 
O self não está apenas “aqui”, mas também “lá”, e, devido ao poder da imaginação, a 
pessoa pode agir como se ele ou ela fosse o outro. Eu construo uma outra pessoa que 
eu posso ocupar e uma posição que cria uma perspectiva alternativa sobre o mundo e 
sobre mim mesmo. (Hermans, Kempen & Van Loon, 1992, p. 25). 
 

As Artes Cênicas provocam a todo instante em seus processos criativos 

distanciamento e deslocamento de um “EU” único. O jogo da criação e experimentação 

polissêmica no qual o ator se coloca em experiência na construção, vivência ou empréstimo 

de si para confecção de outro, assemelha-se ao que Hermans, Kempen & Van Loon nos 

trazem no trecho acima. 

A dialogicidade do Self evidencia um inquietante espaço para a construção de novos 

saberes, que podem ser revelados pelo trabalho do ator, no tocante às características de 

subjetividade de suas interações verbais, provenientes das noções de consenso-dissenso, e 

acomodação e diferenças dos discursos e suas formas de assimilação (Simão, 2010). Que o 

complexo jogo de construção de um outro tecido no trabalho atoral, o interprete já é nem um 

EU inicial, nem torna-se sua criação, mas passa a ser um(ns) “terceiro(s)” friccionados pela 

investigação de um múltiplo ponto de vista. 
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O diálogo aqui proposto com as Artes Cênicas pode contribuir com reflexões sobre o 

lugar da corporeidade como referencial simbólico para compreensão de si (Merleau-Ponty, 

1999). 

O corpo articula experiências ligadas ao afeto e à memória na construção artística, a 

atividade mnemônica se dá na sua prolongação com o presente, dada na experiência atual 

(Hermans, Kempen, e van Loon, 1992), desta forma, os outros que o ator vai se 

transformando são a relação de um EU passado e os múltiplos experienciados, que vai se 

tornando possibilidades criativas à medida que dialoga e cria sentidos no tempo presente. 

Em parte, a atividade mnemônica consiste em todos os conteúdos detalhadamente 

registrados, armazenados pelos sentidos e selecionados pelos afetos: a memória em sua 

acepção clássica, como persistência do vivido. Mas, ela também é criação quando se coloca 

em atividade para responder as demandas do presente, oferecendo combinações de impressões 

como sínteses mais ou menos prováveis ou criativamente possíveis para a solução das 

questões sobre o mundo e sobre mim mesmo (Hermans, 1999). 

No trabalho do ator, o ato de criar vidas que “não existem”, construir existências 

paralelas, depoimentos pessoais fantásticos organizados e dispostos na forma de uma 

personagem tradicional, ou experimentar inúmeras possiblidades sendo um único com 

depoimentos distintos pelos quais fala, por trás e junto são maneiras diferentes de organizar o 

depoimento. 

É o próprio corpo-em-arte que se ‘desfaz’ e se reinventa na criação e estruturação do 

depoimento a cada apresentação. Diferentemente de outras formas de relação e atividades de 

se experimentar a vida, o artista da cena vive em fluxo permanente de transformação como 

profissão, ‘dilui-se’ e se reconta infinitamente cada vez que se lança para formar sua obra. E 

pelo trabalho assumidamente criativo da imaginação que o corpo-em-arte radicaliza a 

natureza de seus adensamentos, de seus estados e de suas linguagens (Leonardelli, 2010). 

Experiências artísticas passam a existir e ressignificar processos na vida cotidiana. 

Podemos observar a capacidade da arte de comunicar significados que não são expressões 

diretas da subjetividade ‘aqui’ (de meu corpo) e ‘agora’ (do meu presente), quer dizer, da 

realidade da vida cotidiana.  

Articula experiências de questões que não fazem parte do ‘agora’, que não foram 

vividas de fato ou sequer vistas. A linguagem de uma forma geral tem a capacidade de 

guardar acumulações de sentidos, prevendo e transmitindo esses sentidos às futuras gerações. 

Tal fato ocorre pela transcendência da linguagem que se destaca do presente, indo ao passado 

e ao Futuro; pode "tornar presente uma grande variedade de objetos que estão espacial, 
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temporal e socialmente ausentes do aqui e agora" (Berger & Luchmann, 2003, p. 59). 

Desta forma, a experiência dos processos artístico-teatrais traz possibilidade dos 

participantes interferirem no acolhimento de sentidos que experiências pregressas e também 

posteriores que podem vir a ter. A relevância das questões relativas à temporalidade tem sido 

frequentes na área (Simão, Guimarães & Valsiner, 2015) e este trabalho dialoga com tais 

contribuições.  

Trabalhei a noção de temporalidade a partir das práticas corporais e experimentos 

cênicos relatados investigando correlação (passado, presente e criação futura), ao mesmo 

tempo que os “alunos” (participantes da pesquisa) se permitiam experimentar pontos de vista 

diferentes dos seus, eles (re)elaboram criativamente possibilidades e poéticas próprias inéditas 

criando uma oportunidade de vivê-las.  

 

2.2 Programa Vocacional - CEU Casablanca (Capão Redondo Zona Sul - SP) 

 

A pesquisa proporciona uma leitura do trabalho artístico desempenhado no Programa 

Vocacional da Prefeitura Municipal da Cidade de São Paulo. 

Trata-se de um programa de ensino de artes que se apoia no diálogo entre teoria e 

prática, no qual conceitos filosóficos e artísticos ligam-se constante e circunstancialmente a 

realidades sociais em transformação. Para tanto, propõe a instauração de processos criativos 

coletivos baseados na tríade fundamental das artes cênicas: elementos da cena, tessitura 

cênica e recepção da obra. 

O Programa Vocacional atualmente é composto pelos Projetos: Artes Visuais, Dança, 

Literatura, Música e Teatro. Acolhe pessoas com idade igual ou superior a 14 anos, com a 

finalidade de promover a ação e a reflexão sobre a prática artística, a cidadania e a ocupação 

dos espaços públicos da cidade de São Paulo. Com uma equipe de coordenadores e artistas-

orientadores, atua preferencialmente em equipamentos da Secretaria Municipal de Cultura e 

da Secretaria Municipal de Educação em zonas periféricas da Cidade de São Paulo. 

O Programa Vocacional não visa ao desenvolvimento técnico nem a detecção de 

talentos, mas a emancipação dos jovens participantes por meio do trabalho artístico-

pedagógico, o que se dá não como um atributo individual, mas como o conhecimento 

adquirido por meio de uma prática coletiva.    

A palavra vocação, do verbo vocare, é aqui entendida como dar voz aos seus 

participantes por meio da expressão artística, pretende-se que todos busquem uma 

participação ativa em suas práticas, conceitos, procedimentos e escolhas relacionadas ao 
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discurso poético produzido individual e coletivamente. 

Os dados da pesquisa foram os registros de atividades realizadas com uma turma de 

iniciantes e dois grupos amadores de teatro no equipamento da prefeitura municipal de São 

Paulo, CEU CASABLANCA2, um complexo educacional, esportivo e cultural de caráter 

público. 

A análise destes dados também nos possibilitou compreender como se dão as 

possibilidades de ultrapassar a experiência fragmentária de vida e a abertura de possibilidades 

para resoluções de rupturas que emergem nos procedimentos empreendidos na atividade 

como artista-orientador, em um complexo educacional dentro de um bairro periférico, na 

medida em que travamos diálogos no e sobre o campo político-social. 

Desde 2012, atuo no equipamento CEU CASABLANCA como artista-orientador, 

trabalhando com grupos e turmas, exercendo também papel de agente cultural, realizando 

ações culturais através de atividades internas e externas em constante supervisão da equipe de 

coordenação do Programa Vocacional e conhecimento dos coordenadores dos equipamentos 

das Secretarias Municipais de Educação e Cultura.  

Os processos artísticos contemporâneos discutem possibilidades emancipatórias aos 

seus fazedores ao tratar do tema da ação humana individual pressionada por forças externas 

ou internas demais, pois dispõe de processos narrativos eficazes para representar tanto a 

subjetividade quanto o mundo moderno e seus mecanismos elaborados, projetando com maior 

facilidade o processo histórico, o tempo vivido e os abismos da interioridade. 

Processos de autopoeise múltiplos, de autoconstrução por meio de uma poética de si 

(dar novas formas à própria sensibilidade e, por consequência, à relação de si próprio com o 

mundo), em hipótese seriam possíveis através da constituição de uma constelação de práticas 

capazes de recuperar a capacidade das pessoas de compreender e de agir sobre o mundo e 

sobre si mesmas. 

Considerando a arte como um fenômeno complexo para elaboração de sentidos sobre 

experiências do cotidiano, pensar a subjetividade humana, conforme Valsiner (2012) que 

aponta um caráter mais geral e constitutivo do conceito na área da Psicologia Cultural: “Na 

Psicologia, existe u m a  desconfiança profunda em relação à subjetividade humana - 

embora seja justamente essa subjetividade, no sentir, pensar, e agir, que torna possível 

toda a inovação humana.” (Vals iner ,  2012,  p .  VII) .  A arte é forte motivadora de 

encontros, capaz de contribuir com o desenvolvimento humano de uma comunidade, um 

                                                
2 Centro Educacional Unificado CASABLANCA, localizado no Jd. São Luiz (Capão Redondo - Zona Sul/SP) 
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grupo ou uma pessoa, e esta oportunidade de troca entre Artes Cênicas e Construtivismo 

Semiótico-Cultural em Psicologia é importante para uma retroalimentação de pesquisa e 

novos procedimentos teórico-metodológicos que podem contribuir para ambos os campos de 

conhecimento.  

O Programa Vocacional propõe o encontro entre os artistas-vocacionados (“alunos”) e 

artista-orientador ("professor”), nesta troca em que orientação não é aula, o artista não atua 

como um professor clássico, porque não intervém como um “transmissor de saberes 

artísticos”, mas procura destrinchar o fazer artístico na sua amplitude e extensão cotidiana, 

mediando diálogos, estimulando a apreciação e criando ações em parceria com os 

equipamentos de cultura, educação e artistas-vocacionados. 

 

2.3 Capão Redondo ou “porção de mato isolado no meio de um campo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1: O local indicado em vermelho marca o Distrito do Capão 
Redondo no mapa da cidade de São Paulo. Fonte: Fundação SEADE. 
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O trabalho de orientação artística analisado nesta pesquisa, foi desenvolvido no 

distrito do Capão Redondo, bairro pertencente à subprefeitura do Campo Limpo, na região 

sudoeste da cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, Brasil.  

O bairro está localizado a cerca de 16 quilômetros do marco zero da cidade. A origem 

de seu nome também é bastante oportuna e, de certa forma, alimenta o imaginário no sentido 

das ações que o trabalho desta pesquisa revela de modo indireto.  

“Capão” é uma “porção de mato isolado no meio de um campo” (Ferreira, 1999). O 

termo segundo (Ferreira, 1999) possui duas etimologias possíveis, ambas de origem na língua 

tupi: “mato redondo”, através da junção dos termos ka'a (“mata”) e pu'ã (“redondo”). E 

também, “intervalo de mata”, através da junção dos termos ka'a (“mata”) e pa'um 

(“intervalo”). Esta seria a origem do nome do bairro. 

Trazer a etimologia de seu nome não é apenas um dado informativo, mas nos faz 

refletir, conforme os números que veremos, sobre a importância do trabalho artístico em 

regiões onde o grau de violência é alto. A relação entre a falta de equipamentos culturais 

(“mato isolado no meio de um campo”) e o índice de violência é direta. 

Na última década, precisamente a partir de 2008, houve um importante investimento 

em equipamentos de cultura; CEUs, Casas de Cultura e Bibliotecas, que visa, como citei, agir 

sobre os altos índices de violência da região. Poderia destacar, por exemplo, a inauguração do 

CEU Cantos do Amanhecer em fevereiro de 2008, CEU Feitiço da Vila em junho de 2008 e 

CEU Capão Redondo em dezembro de 2008. 

Segundo o cadastro do Programa de Saúde da Família, a população do Capão 

Redondo ultrapassa 300.000 moradores e projeções do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) indica uma população estimada em 289.000 habitantes.  

A implementação de equipamentos públicos de cultura é um investimento 

fundamental, tendo em vista que atuam no sentido de criarem novos espaços de convívio para 

a grande população de jovens da região, que possui uma forte concentração populacional de 

crianças e jovens e, pelos índices, trata-se da faixa populacional mais vulneral a mortes 

violentas (Souza, G. O. C. Minervino & Oliveira, 2013). Este dado coincide com o perfil de 

idade do grupo de jovens que fizeram parte deste trabalho.  

Os índices de violência são dos mais altos da cidade, mas vêm apresentando 

considerável decrescimento nos últimos anos, em grande medida como consequência da 

implementação de projetos sociais, equipamentos de cultura, esporte e lazer (Souza, G. O. C. 

Minervino & Oliveira, 2013).  
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Para visualizarmos algumas informações sobre a região do Capão Redondo, vou 

utilizar alguns dados coletados pelo SEADE (Fundação Sistema Estadual de Análise de 

Dados), a fundação fornece dados estatísticos que orientam e identificam possíveis ações a 

serem tomadas pelo poder público, com um conjunto amplo de pesquisas sobre diversos 

aspectos da sociedade e do território de São Paulo. 

Os dados foram selecionados do material fornecido pelo projeto “Primeira Análise” 

que visa divulgar parte do universo de conhecimento da instituição, que dialoga com temas de 

interesse social. Os textos são destinados a um público formado por gestores públicos, 

oferecem informação qualificada e de fácil compreensão; servindo tanto ao meio acadêmico e 

de pesquisa aplicada, por meio de abordagem analítica preliminar de temas de interesse 

científico; e para a mídia em geral, ao suscitar pautas sobre questões relevantes para a 

sociedade, conforme aponta (Souza, G. O. C. Minervino & Oliveira, 2013). 

Um caminho possível para uma mensuração dos dados que não se limite à renda, 

trazido pelo SEADE (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados), que me pareceu 

bastante adequado para esta breve apresentação, é a utilização do conceito de necessidades 

básicas insatisfeitas em detrimento a uma análise chapada que relaciona limite de renda e 

vulnerabilidade social à violência.  

Desta forma, podemos entender por necessidades básicas insatisfeitas um conjunto de 

questões como Educação, Cultura, Saúde, Saneamento, Habitação e outros. Demonstrando 

um caráter multidimensional da vulnerabilidade social, ou seja, múltiplas insuficiências do 

atendimento e da presença de equipamentos e políticas públicas na região. 

 

2.4 O Capão Redondo no índice paulista de vulnerabilidade social 

  

O Índice de Vulnerabilidade Juvenil foi concebido, em 2002, como sinalizador dos 

espaços territoriais da cidade de São Paulo a serem priorizados na implementação de 

atividades culturais. O indicador passou a ser de domínio público e tornou-se referência para 

ações públicas e privadas que tivessem como horizonte promover um crescente processo de 

pacificação e resgate da autoestima de adolescentes e jovens. 
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Nas zonas limítrofes (periferias) do município de São Paulo, pode-se verificar a 

predominância de grupos de alta e muito alta vulnerabilidade (5 e 6). Esses grupos, que 

também se distribuem pulverizadamente em diversas regiões, destacam-se por expressiva 

presença, seja em população, seja em área, especialmente em alguns dos distritos do 

município, como São Rafael (ZL), Grajaú (ZS), Jardim Ângela (ZS), Capão Redondo (ZS), 

Vila Andrade (ZS), Jardim Helena (ZL), São Miguel (ZL), Vila Jacuí (ZL), Tremembé (ZN) e 

Jaraguá (ZN).  

O reconhecimento de que segregação espacial é um fenômeno presente nos centros 

urbanos paulistas e contribui decisivamente para a permanência dos padrões de desigualdade 

social que os caracteriza, implica em políticas públicas focalizadas no território e não em 

critérios baseados em características individuais ou familiares (Seade, 2006). Pois, a 

concentração de grupos populacionais pobres em áreas altamente segregadas, teria pouco ou 

Mapa 2: Vulnerabilidade Juvenil - Distritos do Município de 
São Paulo. O Distrito do Capão Redondo é o número 24 do 
mapa (acima de 65 pontos). Fonte: Fundação SEADE. 
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quase nenhum acesso às oportunidades econômicas e sociais propiciadas pelo Estado, 

Sociedade ou Mercado.  

 
TAXA DE MORTALIDADE POR HOMICÍDIO ENTRE A POPULAÇÃO 
MASCULINA COM FAIXA ETÁRIA ENTRE 15 E 19 ANOS 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tais informações procuram evidenciar um caráter do trabalho no sentido de investigar 

seus contextos. Não foi interesse desta pesquisa analisar ou se pautar nestes dados para criar 

ações, ou questões que investiguem diretamente tais índices. No entanto, o território 

geográfico tem influência e aparece nas atividades artísticas.  

Por exemplo, o tempo das orientações não poderia passar muito do horário previsto. 

Uma vez que parte da turma de iniciantes são jovens (exatamente na faixa que os mapas de 

vulnerabilidade destacam), em determinados dias devido a apresentações ou até mesmo o 

encontro se estender por diferentes motivos, era preciso mobilizar outras formas de voltar 

Mapa 3: TAXA DE MORTALIDADE POR HOMICÍDIO - Distritos do Município de São Paulo. O 
Distrito do Capão Redondo é o número 24 do mapa (acima de 253). Fonte: Fundação SEADE. 
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para casa dos participantes mais novos do grupo, devido ao ‘toque de recolher’3, entre outros 

motivos. 

A violência e a insegurança em se transitar por determinados espaços e horários, pode 

dificultar a participação e continuação de jovens e adolescentes nas atividades artísticas, desta 

forma, a implementação de ações conjuntas são fundamentais para o saudável 

estabelecimento das ações públicas. Por exemplo, a ausência de iluminação das vias públicas, 

transporte público e policiamento infligem diretamente na ocupação ou esvaziamento de 

equipamentos culturais públicos na periferia da cidade de São Paulo. 

Fazer a leitura destes dados aponta um cenário com muitos desafios ao poder público 

da cidade de São Paulo, ficando explícito que, para que as políticas públicas atinjam a 

população mais vulnerável do território, é importante a existência de ações combinadas.  

A pergunta norteadora desta pesquisa: como olhos de cotidiano se tornam olhos 

estéticos? ganha contornos complexos ao trazermos além dos contextos pessoais e singulares 

às relações externas e geográficas, que desembocam na necessidade de um trabalho de 

convencimento familiar para que as atividades pudessem acontecer.  

Pais, mães e responsáveis muitas vezes precisavam ser “convencidos” da necessidade 

apontada por seus filhos em estudar teatro. Muitas vezes, ao final das apresentações ou dos 

encontros eu pessoalmente conduzia debates e conversas sobre os sentidos implicados ali.  

Para refletirmos sobre como o trabalho artístico se relaciona com processos 

subjetivos e  conduz à transformação de aspectos psicológicos dos envolvidos é necessário 

levar em conta o ambiente contextual familiar. Não se trata apenas de um jovem que se 

manifesta dentro de uma sala ou um teatro, ele move e transforma o ambiente que vive.  

Portanto, querer ver na experiência vivida da criação artística um potencial de 

construção de sentidos da pessoa, depende de que os espetáculos elaborados também 

discutam e sensibilizem os amigos, familiares e comunidade que participava das 

apresentações e encontros. 

Ao longo dos próximos capítulos, as experiências relatadas deixarão mais claras todas 

as etapas deste processo e a necessidade de se construir a partir da experiência estética outras 

possibilidades e relações. A troca e a abertura de processos (partilha dos espetáculos) 

é uma importante ferramenta de expressar para sua comunidade e familiares, e 

tornar aquilo que lhe inquieta possibilidade de experiência e reinvenção de realidades 

não só pessoais, mas também coletivas. 

                                                
3 O termo "toque de recolher" se aplica à proibição, decretada por um governo ou autoridade não oficial, de que 
pessoas permaneçam nas ruas após uma determinada hora. 
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3. METODOLOGIA  
 

3.1 Dados selecionados e participantes 
 
A pesquisa tomou como material empírico, registros da atividade do pesquisador 

como artista-orientador do Programa Vocacional da Secretaria de Cultura da Cidade de São 

Paulo, considerado o maior programa de ensino de artes da América Latina. Os participantes 

da pesquisa colaboraram com a cessão de seus registros realizados ao longo das orientações 

(aulas de teatro). Foi selecionada uma turma de iniciantes e dois grupos amadores de teatro 

vinculados ao equipamento da prefeitura CEU CASABLANCA4, um complexo educacional, 

esportivo e cultural de caráter público.  

A faixa etária média dos participantes foi entre 16 anos e 25 anos. As atividades da 

orientação em Teatro aconteceram duas vezes por semana, em encontros de pelo menos 3 

horas de duração, normalmente aos domingos. As atividades de orientação artística dentro do 

Programa Vocacional compreendem oito meses por ano (iniciando normalmente em abril e 

terminando em novembro), com encontros semanais de três horas cada. Atuando 

necessariamente em equipamentos da Prefeitura da Cidade de São Paulo em zonas periféricas, 

e o oferecimento das atividades gratuito para interessados a partir de 14 anos. 

Ana Ítala Vieira, moradora do bairro Santa Edwiges, Zona Sul de São Paulo, reside 

atualmente na casa de um amigo, durante o processo morava com sua mãe adotiva uma 

senhora de 80 anos. Esteve no processo durante todo o recorte de pesquisa (2012-2014), no 

primeiro ano de trabalho tinha 23 anos. Participou das montagens: “Recortes” (2012), “Pueris, 

uma Elegia ao Tempo” (2013, 2014) e “Não Sobre a Morte” (2015). 

Elvis Gonçalves Torres, morador do bairro Vila Franca, Zona Sul de São Paulo, reside 

com o pai, mãe e nove irmãos (oito mulheres e um homem). Esteve no processo durante todo 

o recorte de pesquisa (2012-2014), no primeiro ano de trabalho tinha 15 anos. Participou das 

montagens: “Recortes” (2012), “Pueris, uma Elegia ao Tempo” (2013, 2014) e “Não Sobre a 

Morte” (2015). 

Everton Miranda, morador do bairro Chácara Santo Antônio, Zona Sul de São Paulo, 

reside com uma tia e primos. Esteve no processo durante todo o recorte de pesquisa (2012-

2014), no primeiro ano de trabalho tinha 21 anos. Participou das montagens: “Recortes” 

(2012), “Pueris, uma Elegia ao Tempo” (2013, 2014). 

Fernanda Soares, moradora do Jardim Nakamura, Zona Sul de São Paulo, reside com 

os pais e três irmãos é a caçula dos quarto. Esteve no processo durante todo o recorte de 
                                                
4 Centro Educacional Unificado CASABLANCA, localizado no Jd. São Luiz (Capão Redondo - Zona Sul/SP).  
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pesquisa (2012-2014), no primeiro ano de trabalho tinha 17 anos. Participou das montagens: 

“Recortes” (2012), “Pueris, uma Elegia ao Tempo” (2013, 2014) e “Não Sobre a Morte” 

(2015). 

Gabriel Moura Andriola, morador do Jardim São Luis, Zona Sul de São Paulo, reside 

com o pai, mãe e duas irmãs mais novas. Esteve no processo durante todo o recorte de 

pesquisa (2012-2014), no primeiro ano de trabalho tinha 16 anos. Participou das montagens: 

“Recortes” (2012), “Pueris, uma Elegia ao Tempo” (2013, 2014) e “Não Sobre a Morte” 

(2015). 

Gabriela Silva, moradora do Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo, reside com 

quatro mulheres: mãe, tia, irmã e sobrinha. Esteve no processo durante todo o recorte de 

pesquisa (2012-2014), no primeiro ano de trabalho tinha 19 anos. Participou das montagens: 

“Recortes” (2012), “Pueris, uma Elegia ao Tempo” (2013, 2014) e “Não Sobre a Morte” 

(2015). 

Jaierlles Ribeiro Laurentino, morador de Dublin, Irlanda, durante o processo morava 

no bairro de Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo, nascido na Paraíba. Esteve no processo 

durante todo o recorte de pesquisa (2012-2014), como integrante do Grupo Palco pra Toda 

Obra, participou da montagem “Antropologia dos M/eu’s” (2012), no primeiro ano de 

trabalho tinha 19 anos, residia com mãe, padrasto e irmão mais novo. 

Joyce Rocha, moradora do bairro de Pedreira, Zona Sul de São Paulo, reside com os 

pais. Esteve no processo nos anos de 2012 e 2015, inicialmente como integrante do Grupo 

Palco pra Toda Obra, e posteriormente fazendo parte da turma de iniciação, no primeiro ano 

de trabalho tinha 19 anos. Participou das montagens: “Antropologia dos M/eu’s” (2012) e 

“Não Sobre a Morte” (2015). 

Leticia Ferreira, moradora do bairro do Grajaú, Zona Sul de São Paulo. Esteve no 

processo durante todo o recorte de pesquisa (2012-2014), como integrante do Grupo Palco pra 

Toda Obra, participou da montagem “Antropologia dos M/eu’s” (2012), no primeiro ano de 

trabalho tinha 20 anos. 

Renier Vasconcelos, morador do bairro Jardim Ingá, Zona Sul de São Paulo. Esteve 

no processo durante todo o recorte de pesquisa (2012-2014), no primeiro ano de trabalho 

tinha 15 anos. Participou das montagens: “Recortes” (2012) e “Pueris, uma Elegia ao Tempo” 

(2013, 2014). 

Romário Lopes Rocha, morador do Jardim Uberaba, Zona Sul de São Paulo, reside 

com os pais em casa alugada, nascido na Bahia. Esteve no processo durante todo o recorte de 

pesquisa (2012-2014), no primeiro ano de trabalho tinha 23 anos. Participou das montagens: 
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“Recortes” (2012), “Pueris, uma Elegia ao Tempo” (2013, 2014) e “Não Sobre a Morte” 

(2015). 

Talita Bezenil Guidio, moradora do Jardim Ingá, Zona Sul de São Paulo, reside com o 

marido e uma filha. Esteve no processo durante todo o recorte de pesquisa (2012-2014), no 

primeiro ano de trabalho tinha 28 anos. Participou das montagens: “Recortes” (2012), “Pueris, 

uma Elegia ao Tempo” (2013, 2014) e “Não Sobre a Morte” (2015). 

Tatiane Andrade, moradora de Ouro Preto, estado de Minas Gerais, durante o período 

do trabalho residia no bairro do Jardim São Luis, com os pais. Esteve no processo durante 

2012 e 2013, como integrante do Grupo Eflúvio, participou sob minha orientação das 

montagens: “Sem Título” (2012), “Ensaio sobre o Tédio” (2012), e “Canal” (2013). 

Victor Hugo Vargas da Silva, morador do Jardim Fogueira Grande, Zona Sul de São 

Paulo, reside com os pais e uma “penca de cachorros” segundo ele. Esteve no processo 

durante todo o recorte de pesquisa (2012-2014), no primeiro ano de trabalho tinha 21 anos. 

Participou das montagens: “Recortes” (2012), “Pueris, uma Elegia ao Tempo” (2013, 2014) e 

“Não Sobre a Morte” (2015).  

Victor Walles Sousa, morador do Jardim Dom José, Zona Sul de São Paulo, reside 

com mãe, pai e uma irmã mais nova. Esteve no processo durante 2012 e 2013, como 

integrante do Grupo Eflúvio, participou sob minha orientação das montagens: “Sem Título” 

(2012), “Ensaio sobre o Tédio” (2012) e “Canal” (2013). 

 
3.2 A dinâmica dos encontros 

 

 
Fotografia 9: Sala de ensaios (Espaço Multiuso). Foto: Hercules Morais 
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Em linhas gerais, a atividade teatral da qual se fala aqui costumava ser emoldurada 

pela seguinte ‘rotina’ ou ‘ritual’:  

(1)  Limpeza e preparação do espaço;  

(2) Círculo inicial de discussão – quando o protocolo da sessão anterior era 

apresentado podendo assim ser definido outro participante que se responsabilizava 

pela redação do protocolo daquela sessão, neste momento inicial eram colocados 

questionamentos referentes aos encaminhamentos do processo, relações com os 

contextos contemporâneos, políticos, sociais, existenciais, discutido materiais de 

referência, normalmente das áreas de Filosofia, Literatura, Poesia, etc.;  

(3) Proposição e delimitação da área de trabalho;  

(4) Divisão de grupos/equipes, execução dos jogos/exercícios/experiências artísticas, 

dados à especificidade do encontro;  

(5) As propostas para a atividade teatral foram emolduradas pelos sistemas e 

inspiradas em Yoshi Oida (Oida, 2007) e método do Ator de Antunes Filho (Milaré, 

2010). 

(6) Avaliação e apreciação coletiva, simultâneas às experiências cênicas (exercícios), e 

ou apresentação de cenas, monólogos e montagens;  

(7) Círculo de discussão para o encerramento dos trabalhos do dia.  

 

3.3 Possibilidades de um Gênero Discursivo - Protocolo 

 

O Protocolo é frequentemente utilizado em processos artísticos no teatro, com fins de 

acompanhamento do percurso trilhado e sua simultânea reflexão, pertence ao gênero 

discursivo e é proposto pela pesquisadora teatral Ingrid Koudela. Seu uso tem um sentido de 

contribuição para o processo de ensino-aprendizagem, servindo também como importante 

instrumento de avaliação.  

A escrita, ou registro dos encontros por intermédio do Protocolo, foi adotada durante 

todo o processo artístico-pedagógico 2012-2014, permitindo-nos um instrumento de avaliação 

do processo vivido utilizado na metodologia de ensino-aprendizagem. O protocolo foi aqui 

compreendido como um conjunto coerente de signos (Bakhtin, 2006), produzido a partir da 

experiência vivida no encontro anterior, por um dos participantes do grupo.  

O protocolo é a possibilidade da partilha de uma perspectiva singular do encontro 

anterior, feita por um dos participantes e sempre lida no início do encontro seguinte. Ou seja, 

esta metodologia se vale de dois momentos distintos: o primeiro individual em que é feita a 
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escrita do texto (em casa, durante a semana) e o segundo momento quando este é 

compartilhado com o grupo e discutido (no encontro seguinte).  

A característica deste relato está ligada a uma experiência prática, pois sua escrita 

vincula-se à experiência sensório-corporal pertinente à prática artística do fazer teatral. Pode 

se relacionar, mas não se limita a uma contextualização teórica apenas, é um jogo de 

imbricamentos da experiência e construção de sentidos que aparecem nas reflexões.  

O texto do protocolo é primordialmente escrito, mas pode referir-se através de outras 

linguagens como: cenas, vídeo, música, fotografia, dança, desenho, canto, jogo; enfim é a 

manifestação de uma ideia provocada pelo evento do encontro ocorrido com o grupo do fazer 

teatral numa determinada data.  

Em nosso caso, valemo-nos sobretudo, do protocolo escrito que poderia ser também 

acompanhado de outras formas de significação da experiência. O protocolo como texto escrito 

pode ser compreendido pelo pensar de Bakhtin como um ato de fala impresso. É, portanto, um 

elemento da comunicação verbal (Bakhtin 1999). É ainda, objeto de discussões ativas sob a 

forma de diálogo e, além disso, é feito para ser apreendido de maneira ativa, para ser 

comentado e criticado. É orientado em função de intervenções anteriores na mesma esfera 

artística do teatro, tanto as do próprio autor como as de outros autores participantes do grupo.  

 

 

3.4 Forma de análise dos resultados - Cronologia 2012-2014  

 

O material analisado consistiu na leitura dos protocolos confeccionados pelos 

participantes ao longo dos encontros, como registros do processo que levou em consideração 

o período compreendido entre 2012-2014, a fim de compreender como a produção artística 

ressoa e ressignifica a vida cotidiana, com a finalidade de contribuir com a Psicologia 

Cultural no sentido de apresentar uma pesquisa sobre estratégias de intervenção no campo das 

Artes Cênicas. 

A análise dos textos (protocolos) produzidos pelos participantes, relacionada às 

experiências artísticas disparadoras, proporcionaram um rico material de análises dialógicas, 

permitindo observar a natureza intrínseca e polissêmica do fenômeno e as possíveis 

articulações com eixos de interesse que orientam a transformação do material em dados 

(Valsiner, 2006). 

Para o primeiro eixo de análise, procuramos observar nos protocolos a relevância das 

práticas corporais para a construção de sentidos sobre a experiência, propondo apontar a 
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consciência corporal como possibilidade para a consciência de si, estados de criação, modos 

de desprender-se das amarras cotidianas – o corpo como registro de memória – as marcas de 

nossa experiência no mundo para transformá-las em material artístico, em ato criador. 

Com o segundo eixo de análise, procuramos observar os registros das montagens 

cênicas (espetáculos) constituídos ao longo do percurso, visando contribuir para o 

entendimento do CSC em Psicologia, no que se refere à relevância da elaboração criativa 

como potente agente; de construção, entendimento e leitura do mundo.  

No terceiro e último eixo de análise, apresento a discussão dos resultados e uma 

análise de caso (abrangendo todo o recorte cronológico (2012-2014)), que nos permite ver 

com mais nitidez o impacto que os procedimentos de criação artística coletiva fazem 

reverberar na pessoa singular.  

E, por fim, em formato de considerações finais, explicitei por meio de um 

mapeamento as relações que foram surgindo entre as áreas de conhecimento, como uma 

possibilidade de visualização de pontos em que obra e vida tornam-se um mesmo ato criativo, 

descortinando novas possibilidades e recriações de uma realidade fragmentada e 

multifacetada que se constrói e reconstrói à medida que a significo.  
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4.   EIXO I - PRÁTICAS CORPORAIS 
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4.1. Práticas Corporais 

Os exercícios físicos têm por objetivo viabilizar a pesquisa do personagem sem 
bloqueios de tensões e interferências da ansiedade. O ator prepara-se desde o primeiro 
exercício, que é a caminhada, para a viagem ao caos, ao horizonte das conexões, onde 
matéria e espírito se manifestam como unidade; no entanto, sem a adequada 
preparação intelectual e espiritual, não conseguirá realizar os exercícios físicos nem 
desenvolver a técnica corporal. (Milaré, 2010, p. 210). 
 

A citação do teórico e critico teatral Sebastião Milaré e as demais que virão a seguir 

foram extraídas do livro “Hierofania – O teatro segundo Antunes Filho”, escrito sobre o 

método do trabalho do ator desenvolvido por Antunes.  

Desta forma, as práticas corporais aqui descritas, por se tratar da análise de 

metodologia ligada à pesquisa-ação do trabalho de orientação artística teatral (relatadas neste 

primeiro eixo), ligam-se majoritariamente às proposições desenvolvidas pelo Centro de 

Pesquisa Teatral, coordenado por Antunes Filho ao qual fiz parte e absorvi uma maneira de 

aplicação do método para desenvolver o trabalho e processo artístico de que estamos 

relatando.  

As práticas corporais objetivam relacionar a técnica também como meio e 

experimento, como um conhecimento de si e autonomia, um caminho processual, uma forma 

inteligente de munição, preparação, alicerçamento, que possibilita entrar no ato da criação, da 

autorreferência; nunca um fim, nunca um porto de chegada, mas sempre e tão somente 

travessia.  

 

4.1.1 Caminhada 

 

Aqui se inicia verdadeiramente a busca do relaxamento ativo. (...) Não existem 
receitas nem caminho traçado para se conquistar o relaxamento ativo. Cada corpo é 
um corpo, assim tornam-se infinitas as variáveis. Você deve encontrar a sua variável, 
o seu modo pessoal de estar relaxado e ativo. Porém, existem regras que orientam o 
caminho e sinais que informam se o procedimento está ou não correto. (Milaré, 2010, 
p. 238). 

 

Algumas práticas foram trabalhadas em todo início de encontro (com intenção de 

percebermos nossos vícios corporais), posterior à nossa roda inicial que citei na Metodologia 

em que fazíamos a leitura dos protocolos. A Caminhada que vinha a seguir trabalhava com a 

“limpeza das marcas”, no sentido de perceber de maneira consciente sua própria constituição 

física, a verificação dos estados corporais, o que o corpo comunica através de sua história e 
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experiências, que nosso corpo carrega em si o registro de nossas memórias.  

Antes de iniciarmos os objetivos do “corpo neutro”, ou seja, as condições neutras de 

consciência do próprio corpo para posteriormente iniciar os processos criativos e de 

construção de personagem. Corpo neutro aqui tem o sentido de estar relaxado, sem tensões 

com respiração e estados mentais tranquilos.  

Peguei uma folha de papel e desenhei um corpo e fui fazendo marcas nele, e depois 

perguntei ao grupo o que eram aqueles riscos? Por exemplo: “uma operação no joelho”, “a 

separação de meus pais”, “calçado apertado”, “mochila pesada”, “morte de minha avó”, etc. 

Íamos pensando estas marcas como vestígios do fenômeno da experiência do corpo em 

relação ao mundo, marcas de origem física e ou psicológicas.  

Todos carregamos marcas de nossa história, o objetivo da caminhada é tentar perceber 

estas marcas, para que a partir da compreensão e verificação destas marcas o participante 

possa reconfigurar ou reconhecer suas potencialidades criativas. O que meu corpo conta sobre 

mim ao mundo? O que comunico com minha postura? Como posso a partir do trabalho 

corporal agir sobre essas mensagens? 

 Com a finalidade didática de clareza da prática proposta, fiz uma divisão por etapas 

para uma melhor compreensão do procedimento para o qual os participantes foram 

convidados a participar. Cada prática, ou experiência sensível discutida a partir de agora, 

seguirá estas categorias (FOCO, DESCRIÇÃO, INSTRUÇÃO, ÁREAS DE EXPERIÊNCIA) 

para que a pesquisa possa ser mais bem visualizada e que as etapas possam funcionar como 

procedimentos e colaboração metodológica para a área.  

A seguir, veremos a descrição da prática da “Caminhada”, baseado no método de 

trabalho do ator de Antunes Filho: 

 

FOCO 

O movimento físico/energético do corpo no espaço. 

 

DESCRIÇÃO 

Caminha-se pela sala em grande roda aproveitando a amplitude do espaço, focalizando 

os pontos de apoio/energia necessários para a execução plena do andar consciente, a intenção 

do corpo é “folha em branco”. 

 

INSTRUÇÃO 

Como um desfile cívico/patriótico! Sinta um fio puxando-o para cima que parte do 
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topo da cabeça, e outro fio puxando-o para frente partindo do púbis! (Só estas partes estão 

ativas o resto é levado por esta força, e permanece relaxado) Tonos no abdômen! Queixo para 

baixo! Olho Ativo! Como se estivesse olhando por trás, pela nuca! Inspira pelo nariz, expire 

pela boca! Evite oscilações! Corpo neutro (Folha em branco)! Busque a neutralidade! Saiba 

onde está pisando! Mantenha a consciência e precisão nos movimentos! Sem tensões! Busque 

a sensação de deslizar! O movimento é contínuo com fluxo! Procure o prazer na execução da 

caminhada!  

 

ÁREAS DE EXPERIÊNCIA 

Tempo Presente/Aqui, Agora! 

Movimento Físico e Expressão 

Aquecimento Silencioso 

Caminhada no Espaço 

Percepção Corporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em um dos momentos em que fazíamos a prática, solicitei que o grupo de 

participantes imaginassem um fio que os puxava para cima e outro fio que os puxava para 

frente, um trabalho de visualização através da percepção imaginada, para começarmos a 

pensar os pontos de tensão que nos levam, como um L. Seta pra cima e seta para frente. Esta 

prática acontecia sempre ao início dos encontros para ativar a consciência do corpo e como 

Fotografia 10: Sala de ensaios prática da “Caminhada” (Espaço Multiuso, 
CEU CASABLANCA). Foto: Acervo Pessoal. 
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aquecimento “meditação ativa”, estado de presença.  

 
“E mais um momento onde podemos realmente perceber que a respiração é 
um combustível. Na primeira volta, todos estão maquinando suas mentes 
para que cada passo os conduza a maneira correta, tudo pensado, tudo 
controlado, sem o orgânico necessário. Passando a segunda, terceira, 
quarta volta, se torna visível a diferença, onde o ser orgânico é 
simplesmente ser você. A caminhada, dando um outro sentido, gera a 
reflexão, observar e respeitar os limites do próximo passo é indispensável. 
Todos estamos compartilhando de um mesmo aprendizado e um mesmo 
momento, ressaltando que a capacidade de percepção e o reconhecimento 
dos limites de cada um, será refletido não apenas na atuação, mas também 
na construção de um bom cidadão.” (Natália Rodrigues – 06.05.2012, 
participante da pesquisa, p. 182, ANEXO B).5 

  

Nossa presença no mundo se dá de maneira espontânea, nossos sentidos estão abertos 

às diversas manifestações corporais sem que necessitemos refletir a cada momento sobre os 

procedimentos para então realizá-los. A experiência de trabalhar o foco na respiração que 

Natália comenta traz para o físico e tira do processo racional o entendimento do corpo. O 

corpo enquanto, simbólico sensível de afetação e construção de sentidos para uma 

experiência, nos possibilita perceber o vínculo afetivo-cognitivo de percepção do mundo.  

  

4.1.2 Queda 

 

A própria consciência ou, a tomada de consciência dos nossos atos e estados deve ser 
interpretada como sistema de transmissores de uns reflexos a outros que funcionam 
corretamente em cada momento consciente. Quanto maior seja o ajuste com que 
qualquer reflexo interno provoque uma nova série em outros sistemas, mais capazes 
seremos de prestar-nos conta de nossas sensações, comunicá-las aos demais e vivê-las 
(senti-las, fixá-las nas palavras etc.). (Vygotsky, 1991, p. 3).  
 

O exercício da Queda consiste em deixar o corpo cair para frente, a partir do reflexo 

interno (Vygotsky, 1991) que resulta em um deslocamento pelo espaço, até se chegar ao 

limite em que se possa evitar uma queda completa, e a partir desse momento, é encontrado o 

desequilíbrio/reflexo.  

Essa primeira fase do exercício foi chamada de “Quebra”, devido a esse brusco 

deslocamento do ator pelo espaço, que culmina em uma desestruturação tanto física quanto 

psicológica, se aproximando do que apresenta Vygotsky no trecho acima, quando observa que 

                                                
5 Os trechos dos protocolos citados, referentes às atividades teatrais, estão configurados em itálico e com 
margeamento diferente das citações teóricas, acompanhados de página e respectivo anexo para que se possa ter 
acesso ao material na íntegra. 
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a tomada de consciência dos atos e estados podem se dar a partir do sistema de transmissores 

dos reflexos (Vygotsky, 1991). 

Ao sair do desequilíbrio puramente pela reação de reflexo, o ator encontra o seu eixo, 

e sutilmente, balançando o seu corpo para frente e para trás, deve novamente encontrar o 

ponto de desequilíbrio. Isso lhe fará andar pelo espaço, em suave desequilíbrio, até que ele 

novamente encontre o seu eixo. 

Para se alcançar o efeito desejado, o ator tem que ter consciência de suas tensões 

físicas, e deve amenizá-las, pois ao contrário a prática perderia o seu andamento normal, 

suave, e sua execução se tornaria corporalmente desgastante. 

 
O ator na verdade, precisa habituar-se a um novo sistema de códigos e signos e deixar 
que esse sistema se integre ao seu imaginário, à sua forma de ver e perceber o mundo. 
Se conseguir articular esses processos mentais, estará pronto para desenvolver a 
técnica interpretativa proposta. (Milaré, S. 2010, p. 211). 
 
O corpo do artista cênico não pode ser “treinado” como uma instância isolada da 

consciência, como um mecanismo físico qualquer. Um treinamento corporal sem a ênfase em 

uma consciência do movimento e das sensações corporais é apenas um exercício mecânico. 

Isto equivaleria a tratar o corpo como um objeto. Isto não é adequado para os objetivos aqui 

propostos, pois o corpo é o ponto de vista sobre o mundo, o mediador entre o EU e o 

MUNDO. Portanto, todo ato físico terá um sentido interior. Todo sentimento terá sua 

contrapartida física e vice-versa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em pé, soltando o ar levemente, o corpo fenecia e com as forças da gravidade ia ao 

Fotografia 11: Everton Miranda, participante da pesquisa, recebe 
instruções para a execução da prática corporal “Queda”(Espaço 
Multiuso, CEU CASABLANCA). Foto: Acervo Pessoal. 
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chão, um mergulho no “abismo”.  

Percebíamos juntos como os estados mentais influenciavam positiva e negativamente 

a execução da prática. Até mesmo a expectativa de ser o próximo, contribui para um estado de 

ansiedade ou adrenalina e tal expectativa também influencia o participante da vez.  

Ao trabalhar com os opostos equilíbrio/desequilíbrio, o exercício da Queda pautado no 

reflexo natural, dá um estado de maleabilidade inerente à tarefa do ator, para que este não 

entre em ansiedade, tanto física (que resulta em tensões), quanto psicológica. Nas palavras de 

Antunes Filho (1998): 

 

Se você entra no palco em equilíbrio, entra tenso. E, no entanto, deve estar à mercê do 
jogo, porque tudo é jogo. Você tem que saber jogar, estar sempre jogando. Se você 
entra já pré-fixado, sabendo como vai agir, está perdido. Metaforicamente eu digo, 
faça isso e isso. OK, tudo bem. Mas joga fora o estabelecido e vai costurar na hora. Se 
você sabe todo o jogo de antemão, vai entrar determinado, firme, dando coice, em 
estado de ansiedade, não tem jeito. (Filho, 1998, p. 83). 

 

Esse controle das tensões e da ansiedade foi trabalhado com técnicas respiratórias, o 

ator, estando em seu eixo, ou seja, em seu ponto inicial, inspira e no seu primeiro passo, ao 

tocar o pé no chão, expira todo o ar de uma só vez. Inspira novamente e, inclinando-se para 

dar o segundo passo, ao tocar novamente o pé no chão, expira, só que dessa vez com menor 

intensidade. Vai se repetindo através dos ciclos respiratórios inspiração e expiração que 

ressoa no corpo com o equilíbrio e desequilíbrio. 

Passamos a exercitar a autoconfiança, os estados mentais adequados e, sobretudo, a 

confiança na “inteligência” de seus corpos, a percepção do ambiente externo como 

participante que também age sobre minhas emoções. Um estado calmo e silencioso de 

confiança no outro interferia de modo positivo não era apenas a relação física do corpo, mas a 

atitude integral do corpo que possibilitava a leitura adequada da prática. 

 
“O equilíbrio, o desequilíbrio, o reflexo e a retomada. O espaço do ator. O 
exercício da Queda causou estranheza, medo, mas, sobretudo mostrou que o 
ator não pode hesitar, mesmo que por um rápido e único instante. A 
confiança deve estar presente, os movimentos do corpo devem ser naturais, 
e pensamentos externos não devem influenciar negativamente no 
desenvolvimento da ação.” (Everton Miranda, participante da pesquisa – 
29.04.2012, p. 180, ANEXO B). 

 

No decorrer dos meses e com os encaminhamentos criativos, pude perceber o quanto o 

primeiro exercício já era uma metáfora para todo o resto que viria. Um mergulho na pesquisa 
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de seus corpos, na inteligência de suas constituições, o lançar-se no abismo criativo que a arte 

nos solicita.  

A receptividade e prontidão mesmo frente ao diferente “O exercício da Queda causou 

estranheza, medo, mas, sobretudo mostrou que o ator não pode hesitar, mesmo que por um 

rápido e único instante.”, representam um aprendizado simbólico dos limites que impõem a 

vida cotidiana, a superação da atividade ganha o reforço do autoconhecimento e da vontade, 

no desejo de romper limites, da descoberta de novas habilidades.  

É um momento generoso em que os participantes têm a percepção de capacidades e a 

consciência de certos princípios que acompanham novas descobertas do potencial individual e 

segundo o relato do participante “confiança deve estar presente”, “movimentos naturais do 

corpo” e “pensamentos externos não devem influenciar negativamente”, demonstram um 

processo de autopercepção de pensamentos e sentimentos propiciadas pelas necessidades 

vivenciadas no trabalho criativo. 

 

4.1.3 Funâmbulo 

 

A imagem é comum e se refere à conhecida corda bamba. O praticante é o funâmbulo 
que inventa a corda bamba sobre a qual caminha, entretanto deve inventá-la com toda 
a força da imaginação, de modo que ela vire realidade. (Milaré, 2010, p. 241). 
 

FOCO 

Desequilíbrio.  

 

DESCRIÇÃO 

Caminhar como se estivesse em uma corda bamba. O objetivo não é necessariamente 

chegar, mas provocar o desequilíbrio real a partir do ato imaginativo, de controle e sugestão 

do corpo. 

 

INSTRUÇÃO 

Mantenha os pés um na frente do outro! Peso na perna de trás, da frente solta! Utilize 

as lateralidades! Varie entre borda interna e externa dos pés! Busque a instabilidade! O braço 

reage na necessidade do equilíbrio e cai! Não mantenha fixo, estático, equilibrado! Corda 

bamba! É como se alguém o puxasse para trás, para desequilibrar!  
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ÁREAS DE EXPERIÊNCIA 

Equilíbrio Dinâmico 

Movimento Físico e Expressão (Controle de quedas, coordenação e postura) 

Desenvolvimento das Impressões Periféricas 

Imaginação, atenção, controle do medo 

 

Nesta prática não se pode confundir os objetivos, não ‘querer’ chegar com não ‘tentar’ 

caminhar, na dificuldade de buscar a instabilidade exigida, não posso simular tanta 

dificuldade que inviabilize o movimento. Ainda que o objetivo seja provocar o desequilíbrio é 

caminhando que se percebe, é no movimento dos passos que se dá o imprevisível.  

 
“Neste exercício um tanto quanto novo, a idéia era buscar o nosso 
desequilíbrio. Foi um tanto difícil, pois entravamos em um constante conflito 
com o nosso interior onde percebemos quando estamos mentindo para nós 
mesmos e quando estamos sendo verdadeiros com nós mesmos. Utilizando o 
braço para tentar nos equilibrar em uma corda bamba imaginária onde o 
intuito era totalmente o contrário, ou seja, buscar o desequilíbrio de nosso 
corpo.” (Renato Rocha – 13.05.2012, p. 184, ANEXO B). 

 

Neste exercício, o importante era que fosse real o desequilíbrio. No intuito de 

despertar o reflexo natural do corpo, ser surpreendido pelo corpo, passar a avaliar o mundo e 

suas leis, perceber que o próprio ato de estar em pé já é um ato complexo de equilíbrio que no 

início da vida eram quedas e tentativas. 

 

Não se trata de apenas fingir que está na corda bamba, e sim de utilizar a imagem para 
colocar seu corpo numa nova situação, em razão de novas experiências físicas, 
levando-o a movimentos não comuns. O desequilíbrio e a busca do equilíbrio 
constituem ações físicas verdadeiras, não coreografia. O jogo de equilíbrio e 
desequilíbrio tem fundamental importância para desintoxicar o organismo e ir 
liberando-o das amarras de vícios e costumes, dos condicionamentos culturais que lhe 
endurecem o gesto. (Milaré, 2010, p. 242). 
 

Propor o desequilíbrio trabalha com a ideia de reconfiguração no conflito, por vezes, a 

crise em um processo organiza e propõe novas possibilidades esquemáticas para resolver os 

conflitos, o corpo quando em situação de risco ativa os mecanismos de reflexo e 

automatização.  

Por vezes, alguns participantes simulavam o desequilíbrio físico o que tornava a ação 

desestimulante, em nenhum momento trabalhávamos com a simulação, representação, 

propúnhamos sempre a experiência real, a descoberta dos limites do corpo, sugeridos pela via 
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da imaginação e do contato com o corpo-próprio. 

Normalmente eu realizava as práticas junto com eles, também me colocando em 

experiência, não sabíamos para onde tudo iria levar, mantinha-me com objetivos simples de 

trazer o corpo à experiência do real, no entanto, a avaliação era interna, apenas aquele que faz 

sabe se está conseguindo expressar de forma congruente com o que sentiu ao passar pela 

experiência ou não. Este compromisso era o que tinha em mente. Não me preocupava se 

estavam fazendo bem, mas se estavam conseguindo aferir e perceber seus corpos em relação 

aos objetivos estipulados para a experimentação da prática.  

É um momento de autopercepção que gera a capacidade de compreender que mesmo 

enquanto participante de um coletivo, com uma prática proposta para todos, a atenção 

imaginativa do estimulo real é conduzida por mim mesmo, a fim de perceber características, 

desejos, limites e sentimentos próprios e diferentes dos outros. 

 

4.1.4 Cinema Mudo 

 

Não se trata de reles imitação, mas de experimentar em si mesmo os recursos 
expressivos que observou no trabalho do ator ou atriz em questão, indo à raiz da 
expressão, não apenas imitando a forma, mas buscando recursos para constituir em 
seu corpo essa forma. Com isso, está também transformando a expressão e os recursos 
observados. (Milaré, 2010, p. 257). 
 

FOCO 

Criar/Expandir repertórios pessoais a partir da referência estética do Cinema Mudo. 

 

DESCRIÇÃO 

A distorção da imagem devido à excessiva dramaticidade nos filmes do cinema mudo 

pretende projetar os sentimentos humanos com vigor e profundidade. Alguns exemplos de 

referência que foram utilizados nos encontros são: A Paixão de Joana D’Arc (Carl Theodor 

Dreyer), Napoleão (Abel Gance), Intolerância (D. W. Griffith), Nosferatu (F. W. Murnau), 

Encouraçado Potemkin (Sergei Eisenstein), O Gabinete do Dr. Caligari (Robert Wiene). Os 

filmes mudos do período expressionista alemão são a experiência mais radical de estudo 

destes princípios. 

 

INSTRUÇÃO 

Coloca o sentimento na respiração! Ativa a máscara! Boca! Olhos! Exagera! Todo o 
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corpo deve ser expressivo! Procure o prazer no jogo! É a respiração que dá a expressão para o 

movimento! É humano! Tem que ter a marca do humano! 

 

ÁREAS DE EXPERIÊNCIA 

Imaginação 

Movimento Físico e Expressão 

Percepção Corporal  

Presença Cênica  

Fluxo de Impulsos e trabalho com o espaço 

 

A proposta artístico-pedagógica se valeu do cinema como objeto a ser percebido onde 

podemos aplicar em relação tudo o que vinha sendo dito sobre a percepção em geral. Tudo 

depende do lugar de onde se vê. O cinema não é só analogia da vida, ou metáfora, mas obra 

criada pela própria vida, pela própria existência. As artes em suas diferentes linguagens são 

processos do olhar estético do ser humano e sua concomitante expressão própria. 

A linguagem do Cinema Mudo Expressionista nos auxiliou a transpormos a 

significação das palavras, a mímese sensorial e os limites de um corpo condicionado, ou seja, 

que não é normalmente convidado a experimentar modos diferentes para seu corpo e 

emoções, o estímulo sonoro foi composto por trilhas dramáticas que normalmente 

complementam a carga sensível destas obras. 

A ênfase implícita na superação da mímese era que os participantes tivessem um papel 

ativo, tornando própria a experiência alheia, ampliando o estudo das relações e as linguagens, 

no foco sobre a dualidade.  

 
Fotografia 12: Participantes durante a pesquisa de repertório criativo da prática 
“Cinema Mudo”, (Espaço Multiuso, CEU CASABLANCA). Foto: Acervo Pessoal.  
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“Depois do Suzuki fomos assistir aos filmes do Expressionismo Alemão, A 
Paixão de Joana D’Arc e Nosferatus. Pudemos observar máscaras, 
fotografia e construirmos um olhar acerca de nossos exercícios e sensações 
já vivenciadas e do que estávamos visualizando nos vídeos. Expressões 
muito fortes, como o olhar profundo de Joana D’Arc, as conversas dos seus 
jurados, um cinema mudo, carregado de um simbólico multifacetado e que 
jogava fortemente com emoções e gestos. Já em Nosferatus, víamos 
fotografia, cores, narrativas, que corroboravam ao expressionismo. O que 
dialoga com nosso embasamento filosófico-epistemológico da criação e 
imersão no estado poético. Esse tônus sinergético só é possível se bebermos 
de múltiplas fontes expressivas artisticamente e se estudarmos a fundo a 
criação humana e sinestésica.” (Daniel Hernandez, participante da pesquisa 
– 03.06.2012, p. 190, ANEXO B). 

   

A proposta da prática era propor a percepção e o envolvimento com a experiência 

estética, em constante relação dos mundos intrapsicológicos dos participantes conforme 

citação acima, que pode se dar pela constante troca de materiais perceptivos com o ambiente.  

Para que uma experiência corporal do artista ganhe significado em seu aprendizado e 

possa ser vivida plenamente, é necessário que se tenha certa consciência daquilo que acontece 

consigo mesmo, o exercício da elaboração dos sentidos vai sendo feito em concomitância à 

sua necessidade expressiva de tornar ato estético, estando aberto e apto a receber estímulos 

multivariados.  

Assim, o artista cênico se desloca de seu meio vital, de certa realidade da vida 

cotidiana, para transportar-se criativamente a uma situação imaginária, emprestando seu corpo 

à expressão de novas vivências. O simulacro não é considerado como algo falso, por não ser 

realidade concreta, mas uma realidade possível, para a qual o corpo se mobiliza, com todos os 

seus conteúdos. 

Os participantes podiam ampliar seu repertório criativo observando o ato criativo dos 

outros participantes, tendo o estímulo da linguagem do “cinema mudo” como pretexto para 

ampliação de repertório e diferentes experiências emocionais.  

Conforme apontado no trecho do participante da pesquisa: “Esse tônus sinergético só é 

possível se bebermos de múltiplas fontes expressivas artisticamente e se estudarmos a fundo a 

criação humana e sinestésica.” Esta fala nos revela que o processo paralelo e complementar a 

de experimentar no corpo a linguagem do Cinema Mudo Expressionista, é o da 

externalização, que pode ser entendida como um processo de análise dos materiais pessoal-

culturais intrapsicologicamente existentes (subjetivos), durante sua transposição do interior da 

pessoa, “se bebermos de múltiplas fontes expressivas” para o seu exterior “tônus sinergético”, 

e a modificação do ambiente externo como uma forma de nova síntese desses materiais. 

Na experiência artística proposta, podemos perceber que o mecanismo-chave de 
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acesso às emoções pode ser entendido pelo uso consciente e expressivo do ar. Seguindo à 

medida que se distanciam do excessivo raciocinar, os participantes vão se ocupando e 

concentrando-se no ato estético e criativo e vivenciam através da respiração outros estados 

emocionais.  

O cinema-mudo, ou esta provocação mimética, entre expressão e silêncio, movimento 

interno e externo, cópia e criação, entre o desejo pela variedade de ações e a economia do 

gesto, processos de externalização construtiva e internalização construtiva estão 

constantemente em ação. Ora limitando o corpo a ações mínimas, ora incitando a profusão e 

diversidade de formas corpóreas. O que se visa é trabalhar a percepção e ação com atenção ao 

momento presente, aguçando sua sensibilidade em sintonia com o outro e com o ambiente em 

que se inserem. 

 

4.1.5 Loucura 

 

Este exercício pode ser entendido como prolongamento do funâmbulo, no qual se deu 
a desconstrução física. (...) a proposta não é enlouquecer ou, se fingir de louco. É um 
convite para investigar o irracional com o seu próprio corpo, deixando-se conduzir 
pela intuição e pela sensibilidade.(...) E vai, igualmente, exercitando a atenção sobre 
as coisas externas, que o assessoram no ato da criação. Claro, os impulsos internos 
também integrarão o ato, mas o ator já conquistou um espaço para manter-se afastado 
e apenas desenhá-los, porque está em um exercício de corpo que se mescla à pesquisa 
de personagem. (Milaré, 2010, p. 259). 
 

FOCO 

Criar/Expandir repertório a partir de estímulos múltiplos e imaginário livre. 

  

DESCRIÇÃO 

A partir do pretexto da Loucura, procura-se atingir ‘estados alterados de consciência’ 

ou ‘estados internos não conhecidos’ a fim de descobrir lugares desconhecidos de meu 

aparato emocional, psicológico e físico. Em pesquisa individual utiliza-se todo o imaginário 

para descobrir os extremos da expressão, as sensações e emoções são exploradas no limite. 

 

INSTRUÇÃO 

Saia da racionalidade! Se surpreenda com sua criação! Investigue vários sentimentos! 

Passe por várias sensações e emoções! Evite o chão! Gestual e respiração não são mais 

cotidianas! Mostre a perturbação interna! Concentre a energia, aprofunde e brinque com ela! 
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A respiração e o imaginário devem ajudar! A expressão surge de uma necessidade interna!  

 

ÁREAS DE EXPERIÊNCIA 

Imaginação 

Movimento Físico e Expressão 

Percepção Corporal  

Presença Cênica 

Fluxo de Impulsos e trabalho com o espaço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Partimos depois de assistirmos ao filme passamos para uma das práticas – 
que na minha concepção – foi um dos mais profundos que já desenvolvemos. 
Uma manifestação livre de emoções, gestos e expressões tendo como 
referencial os filmes assistidos. Dentro desse caleidoscópio plural e 
multifacetado pudemos experimentar um exercício muito denso e permeado 
de fortes emoções. Emergiram gritos, choros, risadas, todos viscerais e 
profundos de poesia. Foi uma catarse coletiva, muito perto de um surto. Foi 
um estado de experimentação, investigação e vivência cênica que marcou a 
trajetória do nosso grupo.” (Daniel Hernandez – 03.06.2012, p. 190, 
ANEXO B). 
 

No decorrer dos trabalhos, os corpos dos participantes ganhavam uma espécie de 

agilidade, acionavam os estados emocionais rapidamente e a entrega passava a ser consciente 

e autônoma, no sentido vygotskyano. Conforme Vygotsky (1991), a relação para a tomada de 

consciência se percebe na “capacidade que tem nosso corpo de se constituir em excitante 

(através de seus atos) de si mesmo (e frente a novos atos) base da consciência”.  

Fotografia 13: Participantes durante pesquisa - respiração e imaginário – da prática da 
“Loucura” (Espaço Multiuso, CEU CASABLANCA). Foto: Acervo Pessoal. 
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Com o tempo e a repetição, os participantes começavam a imprimir boa variação de 

estados, de repertório, de sonoridades, os corpos começavam a se libertar das amarras-

cotidianas. É possível ver diversão na loucura fingida, na criação, no perder-se. Passavam a 

utilizar com mais presença e potência expressiva olhos e boca. Um novo passo para a 

construção de novos universos de autoconstrução que começavam a ser manifestados.  

O foco de atenção era energia externa que deve ser colocada para dentro, provocando 

a instabilidade interna. Os estados emocionais que iam sendo gerados propõem indícios de 

continuidade e deve-se estar atento a isso e não bloqueá-los, cada alteração de estado deve ser 

preenchida com sensações. 

Alguns dos participantes trabalharam com sentimentos contraditórios, risadas e 

sonoridades livres, corpo em assimetria e usando estímulos da respiração para acentuar a 

“loucura” no riso, no choro e na experimentação criativa. 

Aproveitando os estímulos do Expressionismo nas artes plásticas, podemos pensar o 

pretexto do exercício da “loucura”: 

 

O que posso aprender com a pintura? Na tela tudo fica e se soma em sobreposições, 

camadas, eu aprendo e redefino o que quero, não existe erro existe continuidade no que 

Nas Artes Plásticas 

(Expressionismo) 

Na atividade teatral proposta (prática da 

“Loucura”) 

• Seguir os impulsos de emoção, livre 

com fluidez, fazer reverberar a 

ressonância interior. 

• O mesmo. 

• Os borrões, traços fortes, excessos 

fazem parte da obra. Não é o cálculo 

que domina e sim a intuição. 

• O mesmo. 

• Em grande parte inconscientes, com 

frequência, formadas subitamente, de 

eventos de caráter interior. O uso das 

relações de forma, cor e natureza são 

extra-cotidianas. Aqui não é o 

exercício da mímese que importa, 

mas transpor este estado projetando 

percepção pura de estado interno. 

• O mesmo. 
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aprofundar para expressar esse estado presente. 

Esta experiência procura perceber a ressonância interior e cada um de seus atos, de 

seus sentimentos, de seus pensamentos, é a matéria imponderável de que serão feitas suas 

obras. Para entender aquilo que a pessoa tem a expressar, não se trata do exercício de 

manifestar a forma, mas adaptar esta forma ao seu conteúdo. 

   

  4.1.6 Maria Callas 

 

Não é ao objeto físico que o corpo pode ser comparado, mas antes à obra de arte. (...) 
A análise das obras de Cézanne, se não vi seus quadros, deixa-me a escolha entre 
vários Cézannes possíveis, e é a percepção dos quadros que me dá o único Cézanne 
existente, é nela que as análises adquirem seu sentido pleno. (Merleau-Ponty, 1999, p. 
208). 
 

Trabalhei com os participantes o Maria Callas6 da mesma forma que as práticas 

anteriores, esta também foi baseada no método para o trabalho do ator de Antunes Filho. 

Nesta prática é a relação intersensorial que rege e sensibiliza os movimentos, os desenhos 

corporais são controlados, sugeridos, nos traços de um pintor, na poética da criação e fruição 

do artista relacionando a experiência das artes plásticas (Pintura) com os movimentos da 

dança, da música, da interpretação, ‘corpo comparável à obra de arte’ como discutiremos a 

partir de Merleau-Ponty, obra como extensão natural do corpo do artista que a concebe.  

 

Em Maria Callas há o contraponto à loucura e o ator substitui a pesquisa de 
expressões fortes, quase expressionistas. (...) O ator, por esse método, mergulha 
literalmente nas emoções e deve senti-las, mesmo quando representa. Estará dando 
interpretação naturalista ao seu personagem, como se a cena representada fosse um 
pedaço da vida. (Milaré, 2010, p. 254). 
  

FOCO 

Movimentos circulares e contínuos. Respiração. Apropriação do corpo como obra de 

arte.  

DESCRIÇÃO  

A referência do exercício é a dança Butoh7. Permanecendo em pé com corpo 

                                                
6 O nome da prática faz uma homenagem a Maria Callas, a cantora lírica americana de ascendência grega. 

7 O Butoh ou Butô é uma dança que surgiu no Japão pós-guerra e ganhou o mundo na década de 1970. Criada 
por Tatsumi Hijikata e Kazuo Ohno, é inspirado nos movimentos de vanguarda: expressionismo, cubismo, 
surrealismo e nas danças japonesas como Nô e Bugaku. 
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disponível, em silêncio e com foco na respiração, abertos para receber os estímulos a partir da 

música e das instruções. 

 

INSTRUÇÃO 

Cada forma é um sentimento! É feminino! É contínuo! É redondo! É lento! É 

delicado! É com a força de oposição que desenho o movimento! O ar é denso! Intenção no 

olho, na respiração! Não vá ao limite para não perder o controle! Procure adequar o gesto com 

o uso do ar! Gesto pra fora = respiração para fora! Gesto para dentro = respiração para dentro! 

É um estado de alma! A máscara e a respiração me revelam o estado de alma!  

 

ÁREAS DE EXPERIÊNCIA 

Movimento Físico e Expressão 

Percepção Corporal  

Presença Cênica  

Fluxo de Impulsos e trabalho com o espaço 

Equilíbrio e oposição 

 

Sobre o “Maria Callas”, escrevi as seguintes palavras em um dos dias de execução do 

exercício, portanto, a perspectiva do próprio pesquisador na participação feitura da 

experiência proposta: 

 
“O traço é sutil e repousa nos movimentos, a pincelada acompanha a 
superfície, desliza na tela, enfraquece e some no final, não tem acúmulo nem 
resíduos extras, as cores não pulsam aleatoriamente são escolhidas, 
selecionadas, pensadas. Não contrastam se complementam, se auxiliam, 
existem espaços vazios entre os traços, permito que este espaço faça parte 
da obra, guio e sou guiado, entre o zero e o 1 infinito, entre uma nota e 
outra acidentes musicais infinitos, espaços infinitos existem entre uma cor e 
outra, quem segura minha mão é o ímpeto do vento. O tempo é o grande 
professor é ele que dá a sensação na forma, preciso abrir espaço para 
aguardar a alteração e necessidade troca-sútil de estados. É a capacidade 
de compreensão de meus estados internos que me possibilitam transitar 
entre a necessidade-estudo de cada movimento.” (Hercules Morais – Julho 
2012, caderno de impressões pessoais). 

  

Vamos nos propor pensar tal manifestação e todo o complexo que a envolve implicada 

no corpo a partir dos relatos subsequentes, quando iremos trabalhar a prática corporal “Maria 

Callas” e a significação dos participantes (depoimentos expressos nos protocolos), lembrando 

naturalmente que estas também fazem parte de uma co-construção de sentidos, que podem ser 
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socialmente dirigidas de acordo com o contexto (trabalho artístico do fazer teatral).  

Portanto, partindo dessa proposição de que somos corpos, e é essa a nossa forma de 

ser e de nos relacionarmos no mundo, propomos uma incursão por esses contornos fluidos 

que se desenham no espaço e tempo dos corpos na dança Butoh e que configuram elementos 

epistemológicos de significação da experiência, nos possibilitando certas contribuições para a 

área de estudo, pensando que tais experiências também possam ser colhidas no campo da 

experiência estética do conhecimento sensível que se inscreve no corpo.  

Para tais resultados, foi solicitado um estado de concentração adequado do 

participante, uma preparação prévia é necessária para um ponto de equilíbrio do corpo. 

Normalmente trabalhava exercícios respiratórios oriundos de práticas meditativas. 
 
“E mantendo o controle na respiração o corpo se pôs de pé no seu tempo. 
Em seguida com o corpo limpo, mente limpa, num estado de paz e 
tranquilidade total. Era como se a razão e a emoção estivessem numa só 
frequência esse equilíbrio resultou num corpo leve, num olhar leve. Então 
foi proposto que formássemos duplas. E cada um teria que olhar nos olhos 
de sua dupla, era como se fosse encontro de almas.” (Luiz Carlos Gomes de 
Araujo, 20.05.2012, p. 186, ANEXO B). 

 

Tal estado de atenção e relaxamento como prévia para a realização de um exercício 

mais complexo como o “Maria Callas” é fundamental, o encontro adequado do indivíduo com 

seu corpo legitima e traz qualidade à experiência artística, por conseguinte a construção de 

sentidos e sua consequente partilha.  

Considera o corpo a partir da experiência vivida ou como modo de ser-no-mundo. Este 

é o ponto peculiar à criação única de cada artista, ou de cada ser em relação ao seu próprio 

corpo, a apreensão dos instantes imediatos é um fenômeno absolutamente complexo e 

irrepetível, a poesia do instante, reside na qualidade de verificação e coincidência do instante 

que sinto e realizo, faço e sou feito. 

As sensações percorrem o corpo espontaneamente a partir destas liberações de 

bloqueios quaisquer que sejam, normalmente o impulso é querer controlar o desenho corporal 

racionalmente, no entanto existe um controle do instante em que me liberto, o sujeito não 

deixa de ter consciência de seu ser-no-mundo, noções espaciais, intelectivas, mas todas 

trabalham em sintonia com a sensibilidade corporal, intuitiva, esteticamente poética.  

Como define-se a cada instante, acontece e morre, nesta absoluta rotina de 

impermanência, em estado de suspensão, flutuando como o mar, soprando como o vento, sem 

verdade nem palavra. 
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“Aproveitando esse estado mental e corporal, foi sugerido que nos 
deixássemos levar pela respiração. E que mergulhássemos nos sentimentos 
que nos fossem surgindo. A princípio é um pouco confuso, pois você tenta de 
uma forma natural raciocinar seus movimentos, mas quando você se deixa 
levar pela emoção que vai surgindo cada vez mais profundo em si mesmo 
você vai. É como um imenso escorrega você reluta olhando de cima, mas 
quando você se joga e se deixa levar pela gravidade é uma sensação 
indescritível, única em cada ser.  A música de fundo foi posta de Maria 
Callas, ajudou e muito a intensificar tais emoções... Foi o escorrega!” (Luiz 
Carlos Gomes de Araujo, 20.05.2012, p. 186, ANEXO B).  

 

O sentido deve estar justamente nesta parcela de inesperado, irracionalizado, não 

premeditado, o ato artístico pode residir neste paradoxo de descobrir-se no desconhecido. A 

expressão não pode ser tradução de um pensamento claro, delineado anteriormente, pois 

trataria de reprodução, ou própria, ou de outrem, o artista registra esse momento inaugural da 

experiência humana representado por seu corpo e sua história.   

A prática corporal “Maria Callas” é realizada com leve penumbra, de modo que seja 

possível observar os contornos de seu próprio corpo, recriando as partes escurecidas sugeridas 

pela visão, com o campo tátil, promovendo a experiência das equivalências intersensoriais.

 Assim aumentamos os elementos de compreensão de nosso próprio corpo no acúmulo 

de experiências refletidas e, sobretudo, no complexo intersensorial dos sentidos. 

Os movimentos e o estado mental geram uma sensação emocional, que podemos 

trabalhar de diversas formas, com objetivos diferentes segundo a área de interesse. No caso, a 

observação ativa deste estado nos serviu para trabalhar a consciência na criação e a relação 

ator-personagem. 

Trabalhando com a memória do corpo, é possível sugerir estados sensíveis para 

‘acessá-los’ posteriormente, um trabalho concentrado e aprofundado torna possível a 

experiência ser repetida à sua própria maneira, a cada vez de modo novo. A partir de um 

acúmulo de camadas da experiência, o corpo pode ser pensado como um complexo 

inteligente, que sempre se renova, atuando na direção de um aprimoramento. 

Qualquer área artística, que trabalhe a partir do corpo para ser realizada, prescinde a 

compreensão deste pressuposto, memória e repetição, não registro concretamente. No entanto, 

refino minha experiência de percepção e o momento porvir se torna impulso criador, um 

instante imemorial e irrepetível, este inacabamento da vida visível no tempo. 

Esta experiência com o tempo nos permite a inspeção do esboço, de iminência poética, 

da suspensão poética, o guiar e ser guiado ao próximo traço, da expectativa do próximo gesto 

da próxima fala, da escrita que se forma a cada palavra, que se acumula em sentido amplo, 

mas não nos específicos de significações das palavras, mas, de um conteúdo de linguagem 
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não-verbal.  

 
“Ao som de Maria Callas começamos a dançar não para os outros mas 
para nós mesmos. Dançar para si mesmo é um exercício de auto 
conhecimento. Sentimos como nosso corpo reage aos movimentos, que 
devem ser lentos poéticos e femininos. Com esforço para que seja delicado, 
devemos imaginar que o ar é denso impedindo qualquer movimento brusco. 
Vamos parando lentamente, novamente respeitando o nosso estado 
emocional e físico, pois o nosso corpo se encontra em um estado totalmente 
diferente do que se encontrava no começo da aula, esta mais leve e ao 
mesmo tempo mais pulsante... intenso, por completo no espaço. (...) Aqui 
percebemos nossos pontos fortes, nossas limitações e percebemos o que nos 
toca. Foi extremamente emocionante chegar ao estado que o ator cria, é um 
estado de pura sensibilidade, onde cada um percebe de um modo diferente 
essa sensibilidade, cada um respira numa frequência diferente, e cada um 
sente seu coração pulsar numa batida poética! Mas sempre diferente do 
outro. (...) Na roda final não falamos nada... colocamos o que sentíamos 
naquele momento em um papel, desabafamos escrevendo ou, desenhando e a 
sensação que ficou é que seguimos para nossas casas naquele estado 
poético.” (Valquíria Santos – 27.05.2012, participante da pesquisa, p. 188, 
ANEXO B). 

 

A experiência da aplicação do Butoh, que percebe no corpo e a partir do corpo um 

instrumento para acesso a um processo de inacabamento e constante alteração do ser, procura 

dissolver constantemente as sedimentações que nele estão acumuladas, fazendo surgir a 

singularidade dos corpos em fricção e construção da experiência estética e está em contato 

direto com as atividades do campo social da pessoa.  

Portanto, o que pode ser observado no trabalho da dança Butoh é a incompletude e a 

precariedade humana. Os códigos tradicionais são desconstruídos e a gestualidade dos 

dançarinos revelam corpos que dançam num espaço e tempo de contornos não nítidos, 

marcados pela inserção de descontinuidades dos movimentos.  
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5.   EIXO II – ESPETÁCULOS 
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5.1 O Inefável, o instante presente e as vozes do silêncio 

 
O silêncio é a chave. O silêncio que existe entre as notas. E quando estiver rodeada 
por esse silêncio que a sua alma poderá cantar. (Ludwig van Beethoven). 
 
O artista transforma-se em atuante, sendo sujeito e objeto de sua obra.(Cohen, 1999, 
p.95). 
 

Apresentamos a partir dos exercícios propostos durante a pesquisa, a relevância 

fundamental de compreendermos mais ativamente a influência de um processo artístico-

pedagógica e sua conseguinte, manifestação e reverberação na construção de sentidos dos 

participantes. Sem detalhada percepção da experiência, torna-se ilusório ou pelo menos, 

parcial o entendimento e o endereçamento de qualquer arte que se manifesta a partir destas 

pessoas. O processo relativo à experimentação e proposição estética é fundamental, 

constitutivo de um vocabulário próprio e, sobretudo, na proposição de montagens que acabam 

por ter o intuito de partilhar uma experiência similar, ao público com as atividades 

significativas e residuais que permanecem do processo. 

As atividades voltadas para o domínio e maior compreensão do corpo-próprio em 

relação, propiciam reverberações estéticas com maior eficiência e, no tocante a isso, é 

fundamental a experiência de um conjunto de propostas singulares de acesso ao outro. 

Conscientes e manifestas, dirigidas ativamente enquanto evento artístico para comunicar 

processos artísticos, quase sempre efêmeros e incomunicáveis.  

Na performance, “Sem título, 2012”, os participantes se propuseram a explorar a 

comunicação não-verbal, o paradoxo do limite da palavra, o silêncio do encontro entre EU e 

OUTRO, sempre promotor de experiência e significação (a seguir detalharemos a maneira 

que a experiência se deu). 

A experiência estética do fazer teatral é um campo em que teoria e prática podem 

caminhar juntas; tais experiências soam como finalizações, no entanto, trata-se de work in 

progress fundamental para os processos artísticos e de formação. No teatro, a relação do ator 

e da personagem implica em certa transformação do intérprete, que permite o surgimento de 

múltiplas atualizações, de si, do outro e da descoberta de nuances da personagem.  

A coexistência do ator e da personagem traz um paradoxo à cena que é tratado de 

formas distintas pelas diversas correntes cênicas. Alguns encenadores preocupam-se em 

escondê-la, criando técnicas de ilusão, tendo como suporte as convenções. Outros se expõem 

e se utilizam desse paradoxo como elemento enriquecedor da criação ou como elemento para 
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crítica.  

 

O que dá a característica de representação a um espetáculo é o caráter ficcional: o 
espaço e o tempo são ilusórios, da mesma forma que os elementos cênicos. O público 
é colocado numa postura de espectador que assiste a uma ‘história’ [...]E aqui existe 
mais um paradoxo, que fica claro se pensarmos em termos da cena naturalista. Quanto 
mais eu entro na personagem, mas ‘real’ tento fazer essa personagem, mais reforço à 
ficção e, portanto, a ilusão (Cohen, 1999, p.96). 
 

Para o encontro com a proposta de pesquisa, formulada na questão: como a 

experiência estética pode ampliar as condições de escuta, leitura e compreensão do 

mundo? Perceber como o trabalho relacional, a experiência estética implicada no corpo, 

promoção de exercícios e experiência como nova possibilidade de criação e recepção do 

mundo, as ações representadas são sempre vividas, numa tentativa de aproximar a arte da 

vida.  

Chegamos a questões de polifonias nas relações intersubjetivas e relacionais, da 

pessoa como multiplicidade: tanto de pessoas quanto de referências, significações para cada 

pessoa é diferente e o processo comunicacional permeado por certo grau de incerteza. Uma 

hipótese é a impossibilidade de comunicação total ou integral entre as pessoas, traduzido nas 

imagens do silêncio, lugares incomunicáveis da experiência singular, no seu universo 

intrapsíquico de significação das experiências.  

 

5.2 “Sem título, 2012” 

 
Como nomear o que aí nasce se toda palavra é limite? (Affonso Romano de Sant-Anna). 

 

 
Imagem 1: Modelo da identificação utilizada na performance: “Sem Titulo, 2012”, CIA EFLÚVIO.  
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Quando contemplo no todo um homem situado fora e diante de mim, nossos 
horizontes concretos efetivamente vivenciáveis não coincidem. Porque em qualquer 
situação ou proximidade que esse outro que contemplo possa estar em relação a mim, 
sempre verei e saberei algo que ele, da sua posição fora e diante de mim, não pode 
ver: as partes de seu corpo inacessíveis ao seu próprio olhar. (Bakhtin, 2010, p. 21). 

 

O ambiente de contemplação proposto em “Sem título, 2012”, encaminha a forma que 

a performance poderia ser ativada pelo público na interação silenciosa, confiando que o 

estabelecimento de uma comunicação de caráter não-verbal pudesse acontecer, no encontro 

interativo proposto pela performance, uma vez que os performers propunham um período de 

silêncio a um desconhecido que sentasse a sua frente e pelo tempo que desejassem. 

Nesta performance, o objetivo era estar presente no “aqui e agora” da obra durante 

todo o período do festival em um cenário composto por duas cadeiras, um espaço demarcado 

com fita no chão e, um grande espaço vazio ao redor. 

Sentados em uma cadeira de frente para outra vazia (que poderemos ver nas fotos da 

performance a seguir), que sempre se mantinha ocupada por um espectador do Festival.8 

Dezenas de pessoas desconhecidas se revezavam em ocupar a cadeira vazia, procuramos no 

encontro silencioso diminuir as distâncias comunicacionais que por vezes, a interação verbal 

propicia “quando nos olhamos, dois diferentes mundos se refletem na pupila dos nossos 

olhos. Assumindo a devida posição, é possível reduzir ao mínimo essa diferença de 

horizontes.” (Bakhtin, 2010, p.21). Tal diferença de horizontes parece estar acentada na 

velocidade pouco contemplativa, detida e respeitosa que as relações na velocidade do mundo 

contemporâneo nos permitem.   

O trabalho desta performance foi baseado em estudo sobre a obra “The artist is 

present” performance criada por Marina Abramović9 realizada no MoMA (Museu de arte 

moderna de Nova Iorque).  

Como questões provocativas, os participantes estavam dispostos a refletir e fazer 

refletir sobre as indagações: Quem é o artista, afinal? O que é obra? O que é comunicar-se? 

 
“Em meio a um turbilhão de grupos se apresentando querendo dizer e 
afirmar coisas. Percebi que haviam distribuídos na galeria cadeiras vazias 
com pessoas a sua frente. Não entendi o que era, ou o que tinha que fazer, 
mas não diziam nada, no chão tinha uma placa escrita “sem titulo”... Tudo 
isso mexeu um bocado comigo. De repente, durante a troca de olhar entre 

                                                
8 V Festival Vocacional ocorrido nos dias 11 e 12 de Novembro de 2012 na Galeria Olido. Com manifestações 
de todas as regiões, onde são desenvolvidas as atividades artístico-pedagógicas orientados pelo Programa 
Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura. 
9 Marina Abramović é uma performer que começou sua carreira no início de 1970. O trabalho da Abramović 
explora a relação entre o performer e o público, os limites do corpo, e as possibilidades da mente. 
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ambos, cai em um choro desenfreado. As lágrimas escorriam sem parar pelo 
meu rosto, ‘aqui estamos com o peso daquilo que construímos’, eu pensava. 
Ele sentia dentro de mim, nunca me olharam assim... Dentro de mim, da 
minha alma. Nunca pensei que fosse me sensibilizar tanto com um gesto tão 
simples como uma troca de olhar e um encontro de mãos. Desaguei.” 
(Anônimo – texto deixado na obra durante a realização da performance, V 
Festival Vocacional, Galeria Olido, 2012). 

 

 

 

 

Que outras formas de “pensamento corporificado” estamos produzindo? Tudo que era 

oferecido era apenas a presença e o silêncio. A percepção sensorial atribui aos estímulos 

significados que são determinados subjetivamente.  

O tempo-espaço proposto pela performance alterava a relação da pessoa, ao passo que 

sentavam curiosos nada acontecia, mas conforme se permitiam a experiência de silenciarem-

se frente ao outro, outro estado de compreensão parecia acontecer e uma profunda 

Fotografia 14: Performer: Hercules Morais. “Sem Título, 
2012”, CIA EFLÚVIO (Galeria Olido - São Paulo-SP). 
Foto: Ana Carolina Lima. 
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comunicação se revelava. Segundo Marina Abramović, a experiência de levar o corpo e a 

mente a um estado limite, cria uma nova possibilidade comunicativa performer-público que 

ela chama de “energy diologue”, ou seja, a concentração proposta pelo performer, cria um 

estado de atenção (entre ambos) que segundo ela abre um campo de troca comunicacional 

com outras intensidades. 

Os participantes permaneceram estáticos e em silêncio durante toda a performance. 

Também participei deste trabalho, ficamos ininterruptamente no que chamamos de instalação 

durante as 8 horas de Festival. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A proposta desta instalação, talvez, caminhe na direção de observar no outro o 

excedente, através da permissividade do espaço dado ao outro, a participação da partilha de 

um espaço simbólico, concretamente delimitado 2x2 por uma fita no chão. Pode ser um 

Fotografia 15: Performer: Victor Walles. “Sem Título, 2012”, 
CIA EFLÚVIO (Galeria Olido - São Paulo-SP). Foto: Ana 
Carolina Lima. 
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recurso profundo de abertura para uma alteridade, dando espaço para que a sua maneira 

contribua e crie juntamente com o performer seus sentidos.  

A performance pode ser vista como Arte relacional, pois toma por horizonte teórico a 

esfera das interações humanas e seu contexto social, quando propõe ao visitante sentar-se 

frente ao artista. Para o critico de arte contemporânea Nicolas Bourriaud (2011), esse tipo de 

trabalho artístico desenvolve um projeto político quando se empenha em investir e 

problematizar a esfera das relações. Desse modo, podemos considerar que a arte nos permite a 

conscientização das relações humanas, pois, ao deslocá-las, as torna visíveis, permitindo que 

enxerguemos suas consequências na vida cotidiana.  

Ao observarmos registros desse trabalho, notamos que os visitantes que participaram 

da performance se sentaram e permaneceram estáticos e muitas vezes assumiram nossa 

mesma posição corporal e assim permaneceram, em silêncio, como uma imagem refletida em 

um espelho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao convidar o outro (público) a sentar-se junto, abre-se espaço para esta interação. O 

sentido da obra nasce de uma colaboração, de uma negociação entre o artista e as pessoas que 

vêm observá-lo. Então o que acontece, por exemplo, se o visitante tocar? Ou tentar mover o 

artista? Qual seria a reação? São questões trazidas pela arte relacional. Seria um jogo onde 

existem regras preestabelecidas pelo artista? Quando alguém não segue as regras, essa pessoa 

Fotografia 16: Performer: Tatiane Andrade. “Sem Título, 2012”, CIA 
EFLÚVIO (Galeria Olido - São Paulo-SP). Foto: Ana Carolina Lima. 
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estaria prejudicando o trabalho? Mas, a partir do momento em que se compartilha uma obra, 

isto é, quando o observador começa a fazer parte da obra, esta deve estar aberta a mudanças e 

algumas vezes ao seu próprio fim.  

Tatiane Andrade, performer que aparece na foto, insere um novo campo relacional e 

imaterial de contato contemporâneo:  
“Lembram do menino que falei que colocou um bilhete no meu macacão 
pedindo para entrar em contato com ele? 
Mandei um e-mail agradecendo a delicadeza. Segue ai a resposta dele. Uma 
partilha a nós!! (comunicação pessoal, 13 de novembro de 2012) 
 
_____________________________________________________________ 

 
“Olá Tatiane, como vai? 
Não tirei da cabeça a “possibilidade” de não entrar em contato comigo, 
porém agora só tenho a agradecer, pois não sei se era a intenção, mais 
quero muito compartilhar a minha sensação desde o momento em que sentei 
naquela cadeira até a hora que saí. Quero também parabenizá-la pelo 
profissionalismo e pela “resistência” tanto corporal como mental, pois 
foram muitas as horas que ficaste parada naquela cadeira ouvindo sons de 
todos os tipos e pessoas de todas as “formas”". 
“Sem título” me trouxe uma angústia desde a hora que comecei a perceber 
que nenhum movimento era feito, por horas e horas pessoas tentavam de 
alguma forma fazer se mover, e de formas não conseguia, até que então 
tomei coragem e me posicionei naquela cadeira, para tentar fazer de 
alguma forma se mover, não sabia se era realmente minha intenção, pois 
quando dei por mim mesmo, estava preso, sem conseguir produzir 
movimento algum, tendo apenas a figura de um olhar, um olhar talvez 
morto, sombrio ou alegre, um olhar de um poder que fazia me prender 
aquela cadeira, que por algum motivo me prendia deixando me mover 
apenas algumas articulações faciais, e de alguma forma aquilo tomou conta 
de mim que não conseguia nem mover as articulações faciais, fiquei imóvel 
me perdi naquele olhar e quando dei por mim mesmo, estava longe, longe 
daquela cadeira e daquele olhar que me prendeu por minutos, horas ou até 
mesmo dias. 
Essas foram minhas sensações, queria dizer que não gostaria de obter 
respostas sobre a obra, mas gostaria de saber o porquê você foi tão 
resistente e o outro “corpo” que fazia parte da outra obra estava 
Irresistente? 
Bom, são essas as minhas palavras, agradeço o contato, peço desculpa pela 
indelicadeza por te tocar & aguardo a resposta. 
Att.” (comunicação pessoal, 13 de novembro de 2012) 

 

 

Esse contato relacional se refere à qualidade da experiência, recepção e transmissão, as 

redes da internet dão voz e interatividade e as pessoas passam a ser sujeitos de uma cena 

múltipla, polifônica, que se estende, reverbera e se comunica também na não-presença. O 

mundo sensorializado estende nossa pele e nossa consciência a todos os espaços da rede.  
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Segundo Bourriaud (2011), deve-se inscrever a arte numa rede de signos e 

significações em vez de considerá-la como forma autônoma ou original. Portanto, não importa 

quem é o realizador, ou o criador da performance: o importante é o que está sendo transmitido 

por ela. Sempre considerando que a obra não é mais um produto acabado: ela entra no 

circuito, vira um local de manobras, um gerador de atividades e de significados. 

 

5.3. “RE/CORTES iminências poéticas” 

Ao quebrar o silêncio a linguagem realiza o que o silêncio pretendia e não conseguiu 
obter. (Maurice Merleau-Ponty) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 2: Flyer de divulgação do espetáculo “RE/CORTES”. 
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A realidade se impõe de tal maneira que frequentemente deixamos de perceber o seu 
caráter espantoso. O hábito de viver, embotando-nos a sensibilidade, faz com que 
passemos distraidamente ao lado do milagre, sem darmos por ele. (Décio de Almeida 
Prado, 1956). 

 

“RE/CORTES” é nome título da instalação-cênica constituída durante o processo de 

2012, foi a experiência cênica que buscou abarcar todo o processo de criação e experiências 

até então, estimulado pela discussão da vida cotidiana em material estético, um jogo artístico 

relacional, buscou-se uma experiência com perspectiva fenomenológica de adesão ao mundo 

conforme perspectiva Merleau-Pontyana. 

Em um jogo multifacetado e polifônico, a provocação da sinestesia onde poesia e 

simplicidade possibilitaria o mergulho no caos infinito que constitui a realidade. Pensávamos 

como a encenação poderia incorporar os elementos externos que constituíram a pesquisa para 

confecção do espetáculo (utilizamos os próprios áudios das entrevistas). Os participantes 

gravaram em áudio “encontros com o outro”, cada um escolheu uma pessoa que tinha 

interesse em ouvir; ambiente familiar, escolar, prostíbulo, clínicas de idosos, etc. Este 

material foi transcrito e utilizado nos estudos de interpretação, e posteriormente, dispostos em 

fones de ouvido próximos às cenas, onde o público pôde ouvir o material captado ao mesmo 

tempo em que assistia à cena apresentada que teve como inspiração aquele encontro. 

A partir de experiências correlatas às artes plásticas no tocante ao trabalho de Hélio 

Oiticica (Oiticica, 2011) quando propôs a transição da cor do quadro para o espaço fazendo 

Fotografia 17: Montagem para apresentação do espetáculo “RE/CORTES”. Foto: 
Hercules Morais. 
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surgir o sentido de construtividade, o objeto e ou a experiência artística passou do 

entendimento puramente de arte contemplativa (de galerias) para a arte que interfere na vida 

cotidiana (no espaço público), que tem uma dimensão ética, social e política, como 

explicitado no texto Nova Objetividade Brasileira, publicado em 1967 no catálogo da 

exposição homônima ocorrida no MAM-RJ (Oiticica, 2011). 

Pensamos o “RE/CORTES” como uma instalação, ao entrar na sala o público já se 

deparava com as cenas acontecendo, e poderia circular por entre elas, as cenas já estavam ali, 

o mundo já estava ali, depende do olhar sensível daquele que vê e percebe.  

Não se ouviu o “terceiro sinal” (código sonoro que estabelece o inicio de um 

espetáculo), as portas da sala multiuso se abriram e o público entra com as cenas ocorrendo 

em simultâneo, cenas em duplas, nenhum efeito, nenhuma luz, apenas o ambiente da sala de 

ensaios e poucos elementos (mesa, cadeiras, um jogo de xadrez, um copo de água, etc.).  

As cenas foram feitas sempre em duplas trabalhadas e criadas ao longo do processo 

seguindo os princípios do Prêt-à-Porter/CPT10, as entrevistas também serviram de material 

dramatúrgico. Distribuídas na sala de ensaio, o público passeava pelas cenas, escolhia 

assistindo àquela(s) que quisesse, criando seu sentido e significado para aquilo que via, como 

na vida onde construímos as dramaturgias de nossas existências. 

As proposições da arte de Hélio Oiticica, relacional e fenomenológica, visa à 

superação de uma arte conformista e condicionante, limitada ao processo de estímulo-reação, 

que segundo ele configura-se como instrumento de domínio intelectual e comportamental. 

Propõe, então, uma arte que busca uma abertura e ativação do público, atravessado por 

experiências que promovam uma volta da pessoa a si mesma, redescobrindo e libertando-se 

de seus condicionamentos éticos e estéticos, impelindo-o a um estado criativo em uma 

vivência extracotidiana. 

“RE/CORTES” se revelou muito mais como um olhar para si e para o mundo como se 

fosse a primeira vez, não da maneira que somos ensinados a olhar, a ver e a interpretar a nós e 

ao mundo, e sim de outra maneira, que provavelmente esteja se descobrindo também, por 

meio da organização e da sucessão de encontros silenciosos, de problemáticas que adquirem 

sentido no próprio confronto do ser no mundo, existimos em relação ao todo de nossa volta, 

das paisagens, das horas, das circunstâncias de toda natureza englobada. Assim somos 
                                                
10 “O ator na essência, munido apenas de corpo, voz e um econômico cenário. Na cena, o homem é o foco de 
análise. Sem adornos, tecnologia ou jogos de luz com o objetivo de induzir a uma sensação de realidade, o 
resultado é verdadeiro e natural. Assim se revela a série teatral Prêt-à-Porter, coordenada há dez anos pelo 
diretor Antunes Filho. Com pouquíssimos elementos cenográficos, luzes estáticas para apenas dar visibilidade à 
cena, os espetáculos podem ser encenados em qualquer espaço e com baixíssimo custo. Dispensam o excesso de 
gestos e improvisações, os enfeites e ornamentos. Só conservam o essencial” (Portal/SESCSP). 



 
 

 

79 

atravessados e convidados a participar do espetáculo da existência, das esperas e das divisões 

espontâneas da percepção ordinária. 

 

 

 

“Uma proposta simples, entrevistar alguém, ouvir uma pessoa contar sobre 
seus medos, suas alegrias, suas experiências de vida. Nada mais simples que 
isso. Parar e ouvir alguém. Justamente nesta simplicidade estava, na minha 
opinião, o coração daquele processo que o Hércules orientava. Em algum 
encontro a gente falou sobre, espada, corte, feridas. Fui cortado. Jamais 
serei o mesmo depois deste processo. Fazer as cenas como recortes da vida 
que nós mesmos não paramos para observar, a experiência de ser o criador 
de minha própria obra, de me sensibilizar com o cotidiano e ver ou 
transformar isso em poesia, o simples e rico ato de ouvir o outro é algo que 
ninguém, jamais vai me tirar, é pra toda minha vida. Já pensou se eu tivesse 
desistido?” (Romário Lopes – Dez.2012, p. 215, ANEXO B). 

 

Pelo relato do participante, podemos perceber o quanto a proposta artística 

ressignificou o olhar sobre a vida cotidiana “Fui cortado. Jamais serei o mesmo depois deste 

processo” (Romário Lopes, participante da pesquisa), o processo de elaboração das cenas e, 

sobretudo, o olhar para o mundo como material a ser pensado partilhado em um espetáculo, 

somam-se para que a experiência de significação pessoal do mundo possa ser mais integrativo 

e participativo.   

A experiência que Romário comenta de “Fazer as cenas como recortes da vida que 

nós mesmos não paramos para observar, a experiência de ser o criador de minha própria 

Fotografia 18: Em cena: Romário Lopes e Elvis Torres. ‘Re/cortes’ 2012. O público 
circulava pelo espaço, fazendo seu próprio “Recorte” do espetáculo, disponibilizamos em 
fones os áudios das entrevistas que serviram de material dramatúrgico para construção 
das cenas (Espaço Multiuso). Foto: Ana Carolina Lima. 
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obra, de me sensibilizar com o cotidiano e ver ou transformar isso em poesia” (Romário 

Lopes, participante da pesquisa), parece realçar a procura por novas formas de compreender o 

mundo, indo além do racionalismo.  

A nova escuta para as pessoas aparece em “o simples e rico ato de ouvir o outro é 

algo que ninguém, jamais vai me tirar, é pra toda minha vida” (Romário Lopes, participante 

da pesquisa), tal procedimento de conhecer, criar um processo empático com o outro, 

transcrever sua fala, transformá-la em material cênico, promoveram uma sensibilidade para a 

alteridade com um grau de interesse emocional e poético. 

A vida não é uma continuidade linear de fatos que se perpetuam ao longo de uma linha 

de duração, mas sim descontinuidade que nos afeta ao focalizar o nosso olhar nos detalhes e 

no descortinar-se do novo a cada instante de acontecimentos.  

Tal experiência do corpo provoca a reflexão e expõe o limite das análises abstratas 

sobre o corpo e sobre o mundo. Nesse movimento de compreensão, a expressão da 

subjetividade coloca-se como um elemento dramático da existência e da operação expressiva 

da comunicação, e da formação do olhar para o mundo. 

 

 

 

 
“Nossas cenas também surgiram através de conflitos, incômodos, 
questionamentos e aflições, que nos causaram uma metamorfose silenciosa. 
Podemos dizer que tivemos uma overdose de informações, conversas 

Fotografia 19: Os áudios das entrevistas dispostos entre as cenas para acesso do 
público criavam uma situação dinâmica entre ficção e realidade (Espaço Multiuso). 
Foto: Hercules Morais. 
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complexas e profundas, que no mais íntimo de cada um de nós, nos 
transformou de certa forma. A vida está aí, não pára, o tempo passa e a 
história vai acontecendo, pessoas nascem e morrem, deixam exemplos, 
esperanças, perspectivas diferentes do mundo. Abrimos uma pequena fenda 
no espaço, para poder ver as coisas que talvez não víamos antes.” (Ana 
Ítala – Dez. 2012, participante da pesquisa, p. 212, ANEXO B). 
 
 

No trecho de fala do participante selecionado acima, percebemos a alteração do olhar 

pessoal para a vida que esse processo proporcionou “Nossas cenas também surgiram através 

de conflitos, incômodos, questionamentos e aflições, que nos causaram uma metamorfose 

silenciosa” (Ana Ítala, participante da pesquisa). Os conflitos e inquietações dos participantes 

ao entrarem em contato com o Outro, e com uma análise sensível sobre a vida, eram acolhidos 

e poderiam ser expressos nas cenas.  

Este processo de Escuta sobre si mesmo e do Outro, que problematiza a todo instante 

inquietações e propõe a ouvir com a possibilidade de manifestar das angustias do outro em ato 

estético, cria uma relação de comunhão entre as pessoas: “A vida está aí, não pára, o tempo 

passa e a história vai acontecendo, pessoas nascem e morrem, deixam exemplos, esperanças, 

perspectivas diferentes do mundo” (Ana Ítala, participante da pesquisa). Ampliando o olhar 

sobre seus questionamentos, ao mesmo tempo em que os trabalha ao elaborar as cenas a partir 

de suas emoções, a fim de trazer também os questionamentos do outro para o mundo 

(espetáculo, cenas). 

“RE/CORTES” buscou propor o diálogo invisível, interno, a experiência estética 

propondo tirar o público do estado contemplativo, da monotonia, da facilitação, exigindo dele 

interpretações e sentidos para aquilo que vê. Segundo Oiticica (2011), o suprassensorial 

(extracotidiano da experiência estética) poderia levar as pessoas “à descoberta do seu centro 

criativo interior, da sua espontaneidade expressiva adormecida, condicionada ao cotidiano” 

(Oiticica, 2011).  

Na presente proposta de encenação; cenas dispostas no espaço e o público as 

visitando, forçado a construir sentido para a experiência do EU-AQUI-AGORA, as cenas 

foram também recortes dramatúrgicos, não se concluem, não tem um início definido nem um 

fim conclusivo, assim como acontece com as pessoas no mundo, quando a partir de suas 

experiências e relações é convidado a compor significados para sua própria realidade também 

em vias de significação.  

Quando isto se realiza, os limites de nossa visão de fato são acusados. Nessa medida, a 

referência ao outro já é implicada desde a mais simples atividade perceptiva – sua inerência a 

um ponto de vista localizado espacial e temporal, que torna possível falar de um mundo de 
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experiência privado, pressupõe a presença de um mundo intersubjetivo, campo aberto para 

outras possíveis experiências, no qual justamente novas perspectivas poderiam se “re/cortar”. 

 

5.4 “Antropologia dos M/eu’s”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo procedimento de encenação de um espetáculo abarca uma maneira de pensar a 

realidade, e este se torna um espelho de um processo construído em coletivo da maneira que 

vivenciamos a realidade proposta, conforme aponta o pesquisador de teatro documental 

Marcelo Soler (Soler, 2008).  

Propor ou inaugurar um processo, a escuta das vontades construídas em coletivo é 

reveladora do posicionamento daquele que conduz o processo, frente a questões que 

extrapolam os domínios artísticos. Desta maneira, para que uma pesquisa e por conseguinte, a 

leitura de uma experiência artística, possa ser observada com toda sua complexidade, é 

importante estarmos atentos que ao nos apropriarmos de uma forma, estamos reiterando 

igualmente um conjunto de representações, valores e ideias. 

Formamos uma rede de pontos de crochê, linhas humanas de percepções-algodões, 

feitos por aquilo que nós-vemos-temos no outro, as relações nos tecem, as experiências nos 

moldam. Os participantes da pesquisa durante o processo de feitura do espetáculo 

“Antropologia dos M/eu’s” tomaram como procedimento a elaboração de seus monólogos a 

partir de entrevistas colhidas com pessoas que fizeram e ou fazem parte de suas vidas, e suas 

Imagem 3: Flyer de divulgação do espetáculo “Antropologia dos M/eu’s” – Cia Palco 
Pra Toda Obra. 
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próprias histórias traduzindo a dramaturgia deste encontro, desta fricção. 

Como permanece a experiência do outro em nós?  

 
“1- Eu fui atropelada por um ônibus, eu tinha dezessete anos de idade, tive 
traumatismo craniano, cerebral, foi uma época muito difícil, eu tive ali em 
coma entre a vida e a morte, mas depois eu aprendi que eu estou aqui, e se 
eu estou aqui é porque eu tenho uma missão, porque não era a minha hora, 
é porque Deus existe, é porque eu sou feliz, pronto! Acabou, entendeu? Eu 
tive a oportunidade então tenho que viver plenamente, eu acho que se tiver 
que fazer agora eu não vou esperar cinco minutos, se der pra fazer agora eu 
vou fazer agora, porque eu já tive essa experiência e isso foi uma coisa que 
fez com que a minha vida fosse ó... Evoluísse ao extremo.  
 
2- Isso foi algo que marcou muito minha vida, eu tive muita gente do meu 
lado, amigos que tenho eles até hoje, a minha família, eu descobri o quanto 
eu era feliz por tê-los, o quanto eu era importante, o quanto eu tinha de 
oportunidades, aquela época em si, foi uma época muito forte, de muitas 
emoções, de muitas sensações, de muito, de muito medo, porque eu tive 
muito medo, porque eu não sabia o que ia acontecer comigo, o que ia 
acontecer depois, o que eu teria ali como retorno, e naquele momento eu 
tive muita gente do meu lado, muita gente me deu força, que tá até hoje 
comigo, eu me recordo principalmente quando eu voltei para a escola, e os 
meus amigos fizeram uma festa para mim, aquela festa foi muito marcante, 
que eles colocaram numa placa o significado do meu nome, e eu não sabia 
até aquele momento que Viviane significava cheio de vida, e tinha tudo a ver 
com o momento.” (Trecho do texto Joyce Rocha, o primeiro parágrafo é uma 
história sua, e segundo parágrafo trecho de entrevista que fez com sua ex-
professora). 

 

No recorte do texto acima, que foi parte do monólogo construído pela participante de 

pesquisa, enumerei em dois momentos, no ponto 1 a história relatada é da jovem participante 

e no ponto 2 a história relatada é de sua ex-professora.  

Um processo de bricolagem, que no ato interpretativo, no momento da cena não era 

revelado, a expectativa era de refletir sobre o quanto os discursos do outro, vivências, modos 

de ser e ler o mundo vão nos transformando, e com o trabalho do ator e estes sentimentos e 

histórias acomodados na criação já não podemos perceber separações claras. 

Podemos considerar o trabalho com características de autorreferencialidade que 

conecta dois traços semânticos: o “autorretrato” e a “autobiografia”. A autorreferencialidade 

do “autorretrato” ou da “autobiografia” é sempre uma proposta inquietante porque desnuda 

intimamente o sujeito autorreferente ou metadocumentado, que é autor e ator, ao mesmo 

tempo.  

O exercício de tornar a fala do outro um texto dramático a partir do aprofundamento 

peculiar ao trabalho do ator de dar voz ao texto, propõe através de tal aproximação perceber 
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pontos de fricção, não eliminando diferenças, mas pelo contrário exigindo no ato da criação 

um contato dialético entre o Eu e o Outro a partir do texto que passa a ser introjetado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A narrativa oral procurou ser o eixo do trabalho em “Antropologia dos M/Eu’s” o 

mais importante é registrar a palavra em ato, sem propor explicações ou soluções, mas sim se 

focando no encontro que engendra a fala, na transformação pela qual os personagens passam 

diante de sua reflexão a cerca de si, na experiência que segue seu curso intrinsecamente ligado 

ao presente em que é produzido.  

A proposta de encenação em “Antropologia dos M/eu’s”, desde a captura das 

entrevistas até o ponto de sua apreciação, dialoga e foi construída com os participantes da 

pesquisa sob um ponto ético de trabalho que tem como intuito fazer teatro “com outros” e não 

“sobre outros”, ou seja, ponderar e construir significados a partir da premissa que o outro 

constrói e ou participa de maneira inclusive da constituição do meu self, os entrevistados (o 

outro) não são “matéria”, ou objeto, somos nós mesmos.  

É neste entrejogo que surge a possibilidade de perceber a si mesmo percebendo o 

outro que existe em si, sobretudo, quando esta busca começa a encontrar ressonância interna e 

sentido afetivo-cognitivo para o material dramático, teia de um processo de imbricamentos, 

Fotografia 20: Esq. para Dir. Joyce Rocha, Leticia Ferreira, Jaierlles 
Laurentino. Primeira exposição pública da pesquisa cênica do espetáculo 
“Antropologia dos M/eu’s” Dez. 2013 – Cia Palco Pra Toda Obra. Foto: 
Hercules Morais. 
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trocas e formulações nós-outros, nós-outros-mesmos. 

 

 

 

“Eu já não lembro da voz dela, por exemplo... eu não lembro mais... não 
lembro do sorriso, da fala, das gargalhadas dela, quando eu lembro dela eu 
só lembro do dia que ela morreu por exemplo, que foi um dia muito 
chocante, principalmente por que eu me senti indefesa, me senti impotente, 
principalmente por que eu não fiz nada, e eu não fiz nada não por que eu 
não quis... mas por que eu tinha nove anos... o que eu ia fazer? Não sei... foi 
difícil... A minha irmã tava comigo, mas ela não viu nada, eu não sei 
explicar, é difícil, eu não sou religioso, a palavra não é religiosa, mas eu 
acredito muito em Deus, muito, muito mesmo, e eu acho que foi Deus que fez 
com que ela não visse nada, por que ela tava ali, ela tava dormindo, mas 
com o barulho que fez, ela poderia ter acordado, ela era uma criança, tem 
sono frágil, e ela não acordou, ela não viu nada, tanto que até hoje ela não 
me perguntou como minha mãe morreu, eu nem sei se ela sabe que minha 
mãe se suicidou, ela nunca me perguntou, e eu também não falei, hoje ela 
tem 21 anos, eu sei que ela não viu.” (Trecho de entrevista concedida a 
Jaierlles Laurentino, participante da pesquisa, p. 289, ANEXO E). 

 

O respeito à singularidade das experiências relatadas é característica fundamental. Em 

primeiro lugar, porque ela não busca nenhum tipo de generalização ou tipificação, tendo visto 

que as falas são respeitadas na sua integralidade; contradições, assimetrias, imprecisões e 

ambiguidades. Trata-se de um esforço que se vincula a outro, de aceitação, tendo por objetivo 

Fotografia 21: Audição do material coletado pelos participantes da pesquisa – 
Cia Palco Pra Toda Obra (Espaço Multiuso). Foto: Hercules Morais. 
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percorrer, criar e recriar as razões do outro sem lhes dar necessariamente razão. Em outras 

palavras tenta-se compreender os motivos e a subjetividade dos personagens sem que isso 

implique uma aderência ao que é dito; evitando julgamentos de valor ou comentários que 

possam vir a conotar algo com relação ao relato alheio. A interpretação fica por conta de 

quem assiste. Então, a linguagem pode caracterizar-se por esta atividade sociossemiótica que 

se dá entre pessoas nas relações sociais historicamente situadas.  

 
 
5.5 Pueris – Uma elegia ao Tempo, ainda que não seja, eu fui, sem sê-lo 

 

 
“Pueris – Uma elegia ao tempo; ainda que não seja eu fui, sem sê-lo”, este foi o título 

que demos para a montagem do ano seguinte em 2013 e 2014, baseada nos experimentos e 

nos sentidos de construção oriundos do processo de 2012. As inquietações responsáveis pela 

escolha do título vinculam tanto os pontos de vista das visões de mundo surgidas durante o 

Imagem 4: Flyer de divulgação do espetáculo “Pueris: Uma elegia ao Tempo, ainda que 
não seja, eu fui, sem sê-lo” 
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processo; perceber a vida enquanto passagem, poeira, trânsito, efemeridade, quanto ao próprio 

ofício do ator no que tange as vivências de outras pessoas no palco, “sendo o outro sem sê-

lo”.  

No que diz respeito à forma de participação dos envolvidos na construção do “Pueris 

– Uma elegia ao tempo”, vou apresentar algumas das etapas que fizeram parte da composição 

deste trabalho como modo de percebermos a experiência artística como um processo de 

elaboração pedagógico e em nosso caso coletivo.  

Deste modo, pensar processos artísticos como processos de invenção de sentidos, 

implica a disponibilidade de experimentar as próprias ações desenvolvidas na elaboração de 

uma obra teatral; trabalho da criação do ator (pesquisa do material, elaboração, criação), 

pesquisa cenográfica, pesquisa de iluminação, pesquisa de figurinos, como perspectiva de 

ação e ressignificação de ações colaborativas: na consciência de que é importante passar a 

arriscar e desenvolver uma postura ativa de pesquisa em relação aos processos artísticos e 

seus desdobramentos. 

 

 

 

 

 

Fotografia 22: Dir. Para Esq. Everton Miranda e Romário Lopes. Discussão, criação coletiva 
da cenografia do espetáculo “Pueris”, CEU CASABLANCA, 2013. Foto: Hercules Morais. 
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A criação estética solicita diferentes dispositivos para sua realização, pensar 

procedimentos, pesquisar efeitos, instrumentos e materiais para obter a sensação sensorial 

pretendida envolvem engajamento físico, participação coletiva e pesquisa teórica. A intenção 

pretendida com a utilização da cortina na cenografia era criar uma camada de sombreamento e 

delineamento de silhuetas para que as histórias contadas adentrassem o campo metafórico e 

que as imagens geradas remetessem a pessoas universais e não apenas as características 

físicas dos atores. 

Na foto a seguir, observamos como a pesquisa do recurso ‘cortina’ se concretizou 

plasticamente no espetáculo “Pueris – Uma elegia ao Tempo” com o efeito de luz o que 

chamamos de temperatura da cena e as movimentações físicas da partitura da cena.  

Fotografia 23: Gabriel Moura e Talita Guidio. Fixação de cortina como 
recurso cenográfico para o espetáculo “Pueris”, CEU CASABLANCA, 
2013. Foto: Hercules Morais. 
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As cenas aconteciam na frente e atrás do tecido, criando um recurso simbólico de 

afastamento do ator, ora pessoa concretamente no palco (parte da frente do tecido) e em 

outros momentos vulto, fantasma, sentimento, pós-vida, estrutura mítica e metafórica, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em outro momento, por exemplo, fomos pesquisar técnicas circenses para a criação da 

Fotografia 24: Fernanda Soares e Victor Hugo em Cena do 
espetáculo “Pueris – Uma elegia ao Tempo”, CEU CASABLANCA, 
2013. Foto: Hercules Morais. 

Fotografia 25: Elvis Torres em Cena do espetáculo “Pueris – Uma 
elegia ao Tempo”, CEU CASABLANCA, 2013. Foto: Hercules 
Morais. 
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ilusão de um balanço que parecesse flutuar no ar. Um dos participantes que estudava tecido11 

e outras atividades circenses aproveitou sua experiência para criar as possibilidades da até 

então ideia ser possível no espetáculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensar e partilhar todas as etapas com a colaboração e criação coletivas é um traço 

relevante para os esforços de significação emancipatória do trabalho que vinha sendo 

pretendido. O participante envolvido no processo amplia seu repertório de referências e 

simultaneamente desenvolve relações mais próximas de convívio coletivo, à medida que 

reflete sobre suas inquietações pessoais, com base em percepções sensoriais, conhecimentos 

previamente adquiridos e experiência de vida. 

Na confecção e elaboração dos figurinos, os mesmos princípios foram utilizados, 

                                                
11 O tecido acrobático é um esporte originalmente circense de acrobacia aérea, executada em um longo tecido 
suspenso na maioria das vezes pela metade e com as duas pontas penduradas. Os praticantes, sem o uso de linhas 
de segurança, escalam o tecido suspenso e o usam para manobras de grande dificuldade como figuras, torções, 
giros, inversões e quedas, e confiam somente em sua formação e habilidade para garantir a segurança. 

Fotografia 26: Victor Hugo e Rafaela Bertozi, tecido 
ilusão de balanço para o espetáculo “Pueris”, CEU 
CASABLANCA, 2013. Foto: Hercules Morais. 
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participação coletiva no desenho estético do espetáculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos ver: a iluminação, a cenografia e os figurinos compõem juntamente ao 

texto e a interpretação uma camada sensível de partilha do conteúdo poético do espetáculo. 

Vivenciar as etapas de criação de uma obra é determinante para que os participantes elaborem 

sentidos sobre suas experiências durante o processo. Uma vez que ao criar, os participantes 

são convidados a estimular no público uma resposta poética sobre o tema ao qual estão sendo 

Fotografia 27: Esq. para Dir. Hercules Morais, Gabriel Moura, 
Gabriela Silva, Elvis Torres, Renier Vasconcelos. Levantamento das 
propostas de figurinos para o espetáculo “Pueris”, CEU 
CASABLANCA, 2013. Foto: Acervo Pessoal. 
 

Fotografia 28: Esq. Para Dir. Rafaela Bertozzi, Gabriela Silva, Renier 
Vasconcelos, Fernanda Soares, Elvis Torres, Ana Ítala, Gabriel Moura. 
Participantes se divertem com suas criações - Figurinos para o espetáculo 
“Pueris”, CEU CASABLANCA, 2013. Foto: Acervo Pessoal. 
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expostos, como podemos ler no trecho: “Acho que trabalhar/estar em grupo é ir um passo 

além. É aprender a conviver, daqui, de onde estamos, para os outros, o mundo, onde 

estamos.” (Renier Vasconcelos, participante da pesquisa, nov. 2013). 

As primeiras etapas partiram sempre da sensibilização dos participantes na leitura da 

vida em relação ao trabalho do ator. O material para a confecção do espetáculo surgiu na ida a 

campo dos jovens em busca de temas e pessoas que lhe inquietassem e que fizessem os 

registros dos encontros que posteriormente, poderia se desdobrar em material para a 

confecção do espetáculo.  

Pessoas foram entrevistadas, o material selecionado gerou temas e depois de escolhido 

o trecho pelo participante, o procedimento posterior foi a partilha deste encontro pessoal com 

o grupo. Todos eram convidados a dividir a experiência com seus entrevistados lendo os 

trechos selecionados em primeira pessoa, em voz direta, procurando coincidir aproximar seus 

sentimentos com as palavras transcritas.  

A busca não foi por uma mímese (cópia) ou total coincidência com os sentimentos 

gerados do entrevistado no ato do encontro, mas a relação que se estabelece ao procurar dizer 

as palavras do outro e, por conseguinte, com o texto teatral. Com tal proposta, procurei 

abarcar, uma escuta ampla das pessoas, de suas crenças, angústias e necessidades, para que 

não incorrêssemos no risco de atuar de forma alienada, sem considerar seus valores, ideias e 

posicionamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 29: Renier Vasconcelos, Ana Ítala e Talita Guidio. cena “leilão” 
“Pueris – Uma elegia ao Tempo”, CEU CASABLANCA, 2013. Foto: 
Hercules Morais. 
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Na foto acima, o participante da pesquisa Renier Vasconcelos e a cena construída em 

coletivo sobre sua entrevista, chamamos a cena de “Leilão”, Renier vestido de noiva 

aguardava ser leiloado no caminho do altar dizia seu texto. Segue trecho do texto falado por 

ele na cena: 

 
“Ah, é normal; é normal. A gente trabalha aqui, passa o dia em pé, 
entendeu. É um trabalho que fosse um trabalho normal, entendeu. Não, 
sempre normal mesmo. Nunca tive briga com ninguém. É normal pra mim. É 
como se fosse uma coisa normal entendeu. Aqui eu trabalho há doze anos. 
Nesse mesmo lugar, há doze anos. Sempre dá pra se sustentar, pagar 
minhas contas. Tenho três, três homens. Tenho um que vai fazer dez anos no 
dia vinte e oito de março, e tenho outro que vai fazer seis anos no dia seis de 
novembro; e tenho outro que fez dois aninhos. São minha vida. Deixo não 
longe de mim; nem pensar.” (trecho extraído do encontro que Renier 
Vasconcelos, participante da pesquisa, teve com sua entrevistada uma garota 
de Programa - cena “Leilão”) 
	

Sobre a experiência de elaboração e sensibilização para o tema da prostituição a partir 

do encontro singular que teve: 

 
Por um suspiro também era ela. Quase que fisicamente também, porque os 
gestos se pareciam com os meus. O que me fez lembrar pensar em tanta 
coisa! Paisagens, casas, cheiros, pessoas... É engraçado lembrar de si 
próprio, a gente sorri como se fosse ridículo, "porque bem eu estou é hoje", 
mas no fundo? Eis um orgulho bom: o de ser quem é, entendendo o que isso 
implica e os seus limites mínimos, os de respeito ao outro. O outro tão 
importante que nos proporciona essas coisas, essas outras janelas, 
possibilidades. (Renier Vasconcelos – Ago. 2014, p. 272, ANEXO D). 

 

No transcorrer do texto abordaremos novamente a experiência que se desdobra do 

encontro aqui proporcionado. E onde um processo de sensibilização para a alteridade tendo 

como experiência a prática da criação atoral poderá fazer ressoar. No breve, podemos 

observar que a experiência estimula a criação de um novo olhar sobre a realidade, ao mesmo 

tempo em que avalia e compara o que pensava anterior ao encontro sobre si e sobre os rótulos, 

passa a perceber diferenças, conflitos e contradições. 

Assim, na mesma medida, em que a ampliação da percepção e expressão artística se 

elaborava, na relação do corpo com a obra, uma expansão da percepção social também era 

provocada, das relações e diferenças de lugares, pessoas e pontos de vistas.  
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“Só no ódio que me corria o ódio era profundo o ódio que eu nunca senti, 
eu peguei um álcool! Um álcool grande e o álcool estava cheio, tava assim 
completamente cheio, peguei o álcool abri e joguei todo no meu pai! Joguei 
todo o álcool ele fechou os olhos e falou porque eu fiz aquilo? E naquela 
hora que ele falou - porque eu fiz aquilo? Eu olhei pra ele olhei pro álcool e 
eu falei pra mim mesma porque eu fiz aquilo? E eu fiquei encontrando uma 
explicação mas aquele ódio tava me consumindo aquele ódio falava mais 
alto do que qualquer coisa, qualquer sentimento, qualquer tipo de regra, 
ética… ali não existia, então eu procurei um isqueiro, alguma coisa pra 
acender, pra acabar de uma vez com aquela dor que eu tava sentindo.” 
(trecho extraído do encontro que Gabriela Silva teve com sua entrevistada 
amiga - cena “Fogo”) 

 

A cena elaborada, vale ressaltar, também era coletiva a partir de dispositivos que 

poderiam ser temáticos, auditivos, sensoriais, físicos, etc. As cenas, por exemplo, poderiam 

ser criadas a partir de um perfume, uma fresta de luz da janela, um elemento (água, fogo, ar, 

terra), uma cantiga de ninar, etc. Neste caso, pareceu-nos relevante o elemento fogo, como 

estética da iluminação da cena o que reforçava o texto e a experiência dramática ali vivida.  

Sobre a experiência de criação e aproximação do tema, a participante Gabriela Silva 

escreveu: 
“O Pueris deixa sua marca, sua experiência em mim, assim como meu 
personagem que é tão significativo… Colocar a dor de uma filha de ter um 
pai alcoólatra, mas meu personagem trouxe uma dor e uma magoa nesses 
últimos dias que pensava que estava morta em mim mas, infelizmente não 
esta. […] saber que seu próprio pai fez mal para as pessoas que você gosta 
muito, mas principalmente a ti mesma é tão difícil, voltar a sentir todo 
aquele sentimento.” (Gabriela Silva – maio.2014, comunicação pessoal). 
 

Fotografia 30: Gabriela Silva, cena “Fogo” “Pueris – Uma 
elegia ao Tempo”, CEU CASABLANCA, 2013. Foto: Hercules 
Morais. 
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Este excerto deixa evidente o quanto aspectos das memórias pessoais se intercalam no 

processo de relação entre realidade e ficção. Para Gabriela, ter a vida de alguém como 

primeiro impulso para a obra aumenta o senso de responsabilidade da criação, o que é 

trocado, recebido, dado e até mesmo levado embora, gera empatia, desconforto, apreço e 

estranheza sobre aquilo que percebe em si mesma a partir da experiência. 

O elemento fogo permeou outra história que se cruzou na cena simultaneamente ao 

texto cena da Gabriela Silva, o trecho escolhido pela participante Talita Guidio, narra a 

experiência que seu entrevistado teve com o fogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
“Eu tinha quatro anos, tava com meu irmão, ai ele foi queimar uns lixos no 
quintal, colocou fogo nesse lixo... Tinha esse galão com 5 litros de tinner, 
ele pegou dentro de um carro , colocou um pouco numa canequinha e 
despejou... Foi lá pra dentro terminar as tarefas... Lavar louça, essas coisas 
assim, e me chamou e eu não quis, eu quis ficar lá no quintal. Mais eu 
arteiro, fui lá consegui me pendurar e pegar o galão inteiro e fui despejar 
bem próximo ao fogo, não tinha noção que aquilo explodiria... Ai explodiu 
na hora e... Pegou fogo no corpo inteiro... Eu tava com uma roupa tipo 
napa... não me lembro o nome do tecido , algo assim , ai chegou a grudar 
todo no corpo. Ali foi minha primeira experiência espiritual.” (trecho 
extraído do encontro que Talita Guidio teve com seu entrevistado - cena 
“Fogo”) 

 

Já distanciada temporalmente da vivência do espetáculo, a participante Talita Guidio 

relata desta forma sua experiência: 

 
“Foi o que senti, depois que parti.... Sem rumos onde as frestas da vida, são 

Fotografia 31: Talita Guidio, cena “Fogo” “Pueris – Uma elegia ao 
Tempo”, CEU CASABLANCA, 2013. Foto: Hercules Morais. 
 



 
 

 

96 

colocadas no palco da existência humana, onde o certo nem sempre é 
errado, e o errado nem sempre estará certo, onde caminho sem dor, sem 
sanidade, onde a poeira que me arrasta, e a mesma que me levanta, onde a 
sobriedade se torna algo inócuo, e onde eu me pergunto onde estarei 
amanhã? onde estarei agora! Se não aqui dentro de mim, de minhas 
construções, de minhas palavras, dos meus contrapontos, da essência do 
duvidoso, ainda que esteticamente me chame a atenção, serei ainda um 
resto de um nada, um simples suspiro, e serei palavras nunca ouvidas antes, 
ditas por alguém que nunca vi antes.” (Talita Guidio – Dez. 2013, p. 249, 
ANEXO C). 
 

Com relação ao sentido que a elaboração do espetáculo teve para os participantes e 

para mim, não saberia localizar um sentido direto. O que ficou mais claro foi o desafio de 

criar uma obra de encontro e significação do eu-outro que tinha como ponto de partida um 

desequilíbrio inato cuja atenção dedicada a ele (ou a falta dela) traria consequências diretas 

para os ambientes aos quais pertencemos. 

Isso só poderia ser aprendido no ato da construção do “Pueris – Uma elegia ao 

Tempo” e no acompanhamento diário e na dedicação e chamamento para entender a 

experiência da vida que o espetáculo exigiu. Tal trabalho se aprofunda com a observação de 

suas pequenas mudanças, ocasionadas pela passagem do tempo e pelas intervenções propostas 

pelo grupo, como regá-lo, deixá-lo ou não no sol, em ambiente aberto ou fechado. É na lida 

cotidiana com as reverberações que vamos percebendo as ressignificações presentes, pois, 

sem essa experiência prática, não poderíamos testemunhar as transformações. É um trabalho 

de acompanhamento e cultivo. O fruto colhido é a atenção dada para a peça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia 32: Elvis Torres e Everton Miranda, cena “toma um leite filho” “Pueris 
– Uma elegia ao Tempo”, CEU CASABLANCA, 2013. Foto: Hercules Morais. 
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  Everton investigou o tema do espetáculo Pueris, pela maturidade, memória e vestígios 

que deixamos e pensamos na velhice. Visitou durante inúmeros dias sua vizinha, uma senhora 

quase centenária que vivia sozinha em sua residência, não recebia visita de parentes ou 

amigos e relatava que a maioria já havia falecido. Demonstra com os traços da maturidade, 

sabedoria e a doença que lhe acometia, a simplicidade e humanidade presentes em sua 

perspectiva de amor, afeto e aceitação da morte.  
 
“Vamo lá beber um leite filho? Você não gosta de leite? Eu não faço café de 
coador, o Lilico não deixa...É que eu não sei falar...Não é muito bonito mas 
é bonito a pessoa amar uns aos outros né?! O que eu não quero pra mim eu 
não quero pra você e nem pra ninguém, porque eu não quero né?! Tem 
gente que pensa só em si, e não nos outros. Mas o mundo é muito bonito viu, 
eu acho bonito sim. Eu ia falar assim pra você beber um café comigo...então 
você vai beber hoje. Deixa só um pinguinho assim...um pinguinho assim. Eu 
não faço de coador, o Lilico não deixa. Você veio aqui ontem? Você vê 
como a minha cabeça ta ruim meu filho? Eu se eu morrer eu vou contente, 
vou mesmo...porque eu já vi tudo os meus filhos...ta tudo colocado bem, 
graças a Deus. Eu sinto muita falta aqui das minhas pessoas...da minha 
irmã, do meu marido, da minha mãe, do meu tio que maior parte do tempo 
ele ficava aqui pra trabalhar...eu sinto falta viu...morreu tudo. Eu não faço 
café de coador, o Lilico não deixa... As pessoas se esquecem do que viram, 
do que sabem, mas, nesse momento eu, sinceramente, tenho a impressão de 
que elas não se esquecem do que sentem.” (trecho extraído do encontro que 
Everton Miranda teve com sua vizinha, uma senhora solitária quase 
centenária) 

	
	
 Everton relatava que nunca tinha percebido o quanto o grau da doença que acometia 

sua vizinha parecia estar avançado. Uma vez que, nunca antes da proposta do espetáculo tinha 

passado mais do que poucos minutos em sua presença. Fato que lhe trouxe profundas 

transformações a partir da experiência: 

 

“Todos nós vivemos muitas coisas, caminhamos por diversas estradas, 
lutamos contra os mais variados tipos de medo, sonhamos e sonhamos todos 
os dias com aquilo que só nós conhecemos e só nós acreditamos. São 
histórias internas que acontecem silenciosamente e nos guiam para a 
liberdade. A juventude vai ficando para trás e eu vou conhecendo outras 
vidas, por meio de outras vidas e, essas outras vidas, vão sim, construindo a 
minha vida. Sendo assim, o trato com o estudo, com a história, e com as 
pessoas deve ser cuidadoso, pois, isso é a minha vida. O respeito com a 
história do outro e com a minha própria história é sublime. Só restará isso. 
Chegará o dia em que minhas ideias, histórias, fotografias e vídeos 
contarão, ou, podemos até mesmo dizer, serão a minha própria vida. Sem 
mais, sem menos, somente a minha vida. Se memória for mesmo sentimento, 
cuidemos bem deste amor para que jamais possamos esquecê-lo.” (Everton 
Miranda – Ago .2013, p. 237, ANEXO C). 
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Aparece no comentário de Everton em relação ao processo, um traço que foi bastante 

frequente na reflexão dos participantes criadores da obra, o processo de significação das 

relações pessoais permeado por entendimento da vida como uma cadeia de encontros, trocas e 

sentidos que se estabelecem na dinâmica do olhar e ser visto, em processo de simultânea 

significação e retroalimentação. 

 A criação que resultou do estudo da memória fragmentada assolada pelo Mal de 

Alzheimer gerou no espetáculo diversas intervenções de Everton, com o texto: “Você não 

gosta de leite? Eu não faço café de coador, o Lilico não deixa...”. Logo em seguida, 

comentava “ela falou isso mais de 10 vezes! Nunca tinha reparado o quanto ela estava 

doente”, gerando um choque entre ficção e realidade, o que causa uma tensão entre ator-

personagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O processo cênico “Pueris – Uma elegia ao Tempo”, procurou evidenciar a partir das 

inquietações dos artistas-feitores (participantes da pesquisa), o lugar de efemeridade ao qual 

estamos submetidos, ao olharmos no passado e percebermos espectros, vultos, recortes de 

momentos intensos vividos, que são novamente experimentados por um filtro cada vez mais 

distante e difuso do que foi o real. 

 

Fotografia 33: Victor Hugo e Fernanda Soares. Cena “Hospital” 
“Pueris – Uma elegia ao Tempo”, CEU CASABLANCA, 2013. Foto: 
Hercules Morais. 
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A memória e poeiridade como possibilidade de reconstrução de presentes e novas 

relações, viver e sentir realidades sob prismas e ângulos distintos, experimentando pontos de 

vistas sobre seu passado e sobre aqueles que circundam seu constructo pessoal. 

Para partilha e melhor apreensão das reflexões que surgiram do processo e culminaram 

no espetáculo “Pueris – Uma elegia ao Tempo”, solicitei aos participantes que trouxessem 

fotos antigas de parentes e ou amigos para colocarmos nos monóculos que seriam entregues 

na porta de entrada no dia da apresentação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 34: Jaierlles Laurentino e Leticia Ferreira. Entrada do público 
dia da apresentação de “Pueris” entrega de monóculos (Sala Multiuso – 
CEU Casablanca). Foto: Ana Carolina Lima. 
 

Fotografia 35: Entrada do público apresentação 08.12.2013 “Pueris – Uma Elegia 
ao Tempo” (Sala Multiuso – CEU Casablanca). Foto: Ana Carolina Lima. 
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O processo de construção e compartilhamento das experimentações são uma via de 

mão dupla, no dia da confecção e entrega dos monóculos resolvi acrescentar fotos deles nos 

monóculos, fotos atuais e não só de parentes e amigos que tornaram-se “poeira”, para 

pensarmos nossa intrínseca relação e comprometimento com o tema. 

 
 

Fotografia 37: Esq. para Dir. Gabriel Moura, Renier Vasconcelos, Everton Miranda, 
Gabriela Silva, Bruna Ribeiro, Talita Guidio, Rafaela Bertozzi, Ana Ítala, Hercules 
Morais. Elenco (participantes da pesquisa) se diverte com as imagens de familiares e 
também suas nos monóculos (Sala Multiuso – CEU Casablanca). Foto: Acervo Pessoal. 
 

Fotografia 36: Ingresso e monóculos que foram entregues ao 
público no  dia da apresentação (Sala Multiuso – CEU 
Casablanca). Foto: Ana Carolina Lima. 
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
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6.   EIXO III 
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Conforme amplamente apresentado, as análises foram ancoradas nos processos 

criativos, privilegiando a experiência dos participantes e suas reflexões para a construção de 

sentidos desta pesquisa. Os levantamentos e as escolhas de alguns trechos dos protocolos 

produzidos, dos espetáculos elaborados durante o processo e demais materializações 

selecionadas e apresentadas até o momento, servem para percebermos uma pequena parte da 

complexidade e riqueza dos elementos que constituem uma experiência artística e sua 

potencialidade como processos de ressignificação e reconstrução da realidade oportuna aos 

participantes. 

Tratou-se de discutir a partir do material produzido, os reflexos das proposições das 

práticas artísticas e diferentes etapas que colaboraram para que processos artísticos pudessem 

surgir como processos de invenção de sentidos sobre o mundo. Processos entendidos também 

como experiência potencial, que trabalharam a percepção não somente como ato subjetivo do 

eu, mas como algo integrado ao mundo ‘cotidiano’, enquanto zona de possibilidades.  

Podemos observar o discurso escrito como parte integrante de uma discussão, pois, 

responde a alguma coisa, refuta, confirma, antecipa as respostas e objeções potenciais, 

procura apoio, motiva a criação no processo vivido. Segundo Koudela (2001), o protocolo 

aponta para o futuro, funciona como uma mola propulsora no movimento da criação artística 

teatral.  

No primeiro protocolo escrito em 2012, por um dos participantes já é possível 

perceber os pontos acima descritos:  

 
“No primeiro momento deste segundo encontro nos colocamos mais uma vez 
em condição de igualdade e simplicidade, sentados em círculo, então, 
retomamos todos os conceitos e jogos que havíamos visto no último 
encontro, colocando-os em discussão buscando gerar novos 
aprendizados.” (Everton Miranda – 29.04.2012, p. 180, ANEXO B). 

 

Trata-se do primeiro parágrafo, do primeiro protocolo escrito por um dos 

participantes, e neste enunciado já propõe uma síntese da construção de sentidos sobre a 

experiência, que se faz em conjunto e a partir da partilha. Demonstra a relevância em 

recuperar eventos vividos, pois neste compartilhar das visões de um mesmo fenômeno olhado 

por diferentes ângulos são gerados “novos aprendizados”. Oportunamente, é neste campo 

dialógico de troca que o protocolo contribui para o desenvolvimento individual e coletivo do 

grupo que avança em suas descobertas durante o processo criativo. A experiência coletiva da 

dinâmica teatral, parece se aproximar daquilo que Hermans propõe ao pensar a construção da 

identidade nesta pluralidade de consciências simultaneamente independentes e interligadas 
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(Hermans, 2004). 

A experiência prática como motor da reflexão: propicia um espaço de co-construção 

do encontro, através de reflexões criticas sobre o trabalho, e contribuem para uma construção 

de conhecimentos sobre o processo criativo de modo mais autônomo, porque parte da prática 

e se organiza no relato escrito.  

A colaboração do protocolo se evidenciou pela recuperação dos fatos vividos e na 

reflexão promovida durante o domínio de técnicas e o desenvolvimento de habilidades 

presentes no processo de ensino-aprendizagem da arte teatral.  

Os participantes refletiram individual e coletivamente estratégias de resolução de 

problemas e tomaram consciência das etapas constituintes do processo de criação artístico. Na 

discussão promovida a partir do protocolo, os participantes puderam conhecer as dúvidas, as 

preocupações, os avanços e as descobertas dos outros que compõem o grupo, assim como as 

suas próprias que se intensificaram, se organizaram e reorganizaram no seu próprio pensar 

(Boy, 2013).  

Um dos materiais primordiais presentes na comunicação da vida cotidiana, segundo 

Bakhtin (1999), é a palavra, é justamente nesse domínio que a conversação e suas formas 

discursivas se situam. A palavra está presente em todos os atos de compreensão e de 

interpretação. A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros, ela é um 

território comum do locutor (quem fala) e do interlocutor (com quem se fala).  

O protocolo, desta forma, pode registrar a palavra do seu próprio autor e dos outros no 

processo de interação verbal envolvidos no processo artístico. Por meio do exercício de leitura 

e escrita presente nos protocolos, podemos compor combinações infinitas entre a diversidade 

de materiais, ou de suportes artísticos (músicas, imagens, danças, poesias, filmes, gestos 

corporais, silêncios, sensações, entre outros) trazidos no processo do fazer teatral.  

 

6.1 Co-Construção de Sentidos – O Outro no Protocolo 

 

A tentativa de compartilhar significados é importante como possibilidade momentânea 
de nos engajarmos em interações com outros, gerando demandas de negociação 
intersubjetiva e eventual transformação nos significados de nossas experiências, que 
buscaremos então novamente partilhar com outros, e assim por diante. (Simão, 2010, 
p. 92). 
 

O processo dialógico presente no protocolo foi parte constitutiva da perspectiva de 

ação do trabalho desenvolvido, tal processo de compartilhamento das experiências é 
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fundamental uma vez que ao elaborar material sobre as práticas os conteúdos propostos são 

melhor apropriados pelos participantes. Cada encontro possuiu uma proposta prévia que se 

apresentou enquanto vontade construída nas necessidades e especificidades das atividades. 

Com isso, cada protocolo resultante destes encontros possuiu um espectro variado e 

polissêmico de possibilidades. Cada qual com seus temas ou inquietações estimuladas, 

percebidas e ainda por virem à medida que as práticas se aprofundavam em novos 

partilhamentos e elaborações cênicas.  

Foi recorrente os protocolos trazerem palavras de outros participantes do processo 

vivido e também pessoas que não estavam no momento experienciado, mas que de alguma 

forma se conectaram ao tema trazido pelo encontro.  

O protocolo fez ressoar as mais distintas representações simbólicas e dinâmicas de 

uma experiência plural. Abrindo espaço para a construção de diálogos internos constituintes 

de certas noções de identidade, que emergem na vontade e liberdade do ato comunicativo, e 

no desejo de partilha de uma experiência sensorial e/ou, estética. O fazer artístico, deste 

modo, muitas vezes se apresenta como um facilitador da representação complexa de dirigir 

aquilo que se constrói sobre si mesmo a uma alteridade e no quanto tal processo de interação 

pode ser bidirecional. 

No excerto seguinte, percebemos no trecho de protocolo a assimilação e interiorização 

da fala do Outro: 
“O ator, como meu amigo Everton Miranda ressaltou em seu texto, deve 
flutuar, ele sempre está em outro espaço e outro tempo, porém, conquistar o 
equilíbrio entre realidade e ilusão é o que o difere. É necessário encontrar o 
limite entre essas duas palavras para o conhecimento não só da mente mas 
como do corpo.” (Natália Rodrigues – 06.05.2012, participante da pesquisa, 
p.182, ANEXO B). 

 

O protocolo nos permite visualizar como uma experiência sensível vai sendo 

assimilada nas diferentes formas de significação dispostas pelos participantes, o processo de 

compartilhamentos da palavra do outro em nossa própria construção de sentidos é 

fundamental no estudo do protocolo, pois contribui para a difícil verificação da “presença” da 

fala dos outros em nós. Conforme Bakhtin, o exame das palavras e dos discursos de outrem 

em nós é um dos temas mais essenciais da interação humana:  

 

Em todos os domínios da vida e da criação ideológica nossa fala contém em 
abundância palavras de outrem, transmitidas com todos os graus variáveis de precisão 
e imparcialidade. Quanto mais intensa, diferenciada e elevada for a vida social de uma 
coletividade falante, tanto mais a palavra do outro, o enunciado do outro, como objeto 
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de uma comunicação interessada, de uma exegese, de uma discussão, de uma 
apreciação, de uma refutação, de um reforço, de um desenvolvimento posterior, etc., 
tem peso específico maior em todos os objetos do discurso. (Bakhtin, 1998, pp. 138 e 
139). 
 

A palavra pode assumir diversas intenções na interação verbal, concordar, confirmar, 

negar, reforçar, reiterar, completar o discurso do seu autor no processo de aquisição, 

desenvolvimento e vivência da linguagem teatral, tais processos podem se  caracterizar pela 

complexidade e dinamismo, oscilando entre acordo, desacordo, dissonância, negociação e 

integração.  

Bakhtin (1998) propõe pensarmos o outro que fala e como sua palavra está dentro da 

esfera extraliterária da vida e da ideologia. Transmitimos, evocamos, ponderamos, julgamos 

as palavras dos outros, as opiniões, as declarações, as informações. Indignamo-nos ou 

concordamos com as palavras dos outros. Este apontamento dialógico precedente do processo 

de interação verbal também aparece no protocolo, é importante entender e interpretar as 

palavras dos outros no embate com as palavras do próprio autor no interior do protocolo que 

nasce de um processo interacional de trocas estéticas.  

No procedimento da leitura do protocolo, outros elementos desta transmissão foram 

sendo trabalhados. Existiu, como vimos, uma parte significativa dos resquícios do discurso de 

outro na construção do nosso próprio discurso. 

Como no momento da partilha (leitura dos protocolos no momento inicial do 

encontro), eu sugeria que uma pessoa que não fosse o próprio autor fizesse a leitura do 

protocolo do colega. Passamos a trabalhar a complexidade da transmissão do discurso de 

outrem, considerando a partir daí os mecanismos inerentes a um enquadramento sempre 

interpretativo da fala do outro. Das palavras construídas pelo outro, podem ocorrer desvios, 

direcionamentos e incompreensões.  

No discurso cotidiano, este mesmo fenômeno acontece, grande parte daquilo que é 

construído pela pessoa também está implícita por discursos de outros e são “reproduzidos” de 

diferentes modos, considerando as variações de contexto e a quem os discursos se dirigem e 

em quais condições foram assimilados.  

Em termos bakhtinianos, a substância mesma da língua é constituída dentro da malha 

do fenômeno social da interação verbal e se realiza no processo dialógico de transmissão 

comunicativa. 
 
“Após isso, fizemos a leitura do protocolo da aula passada onde 
trabalhamos também a dicção, percebemos neste momento que, cada um 
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tem algo a ser trabalhado, a ser corrigido para que possamos ter uma 
pronúncia plena das palavras, e passar com clareza a mensagem que o texto 
nos transmite.” (Renato Rocha – 13.05.2012, p. 184, ANEXO B). 

 

O trecho que acabamos de ler sugere que para que a comunicação se estabeleça de 

maneira mais coincidente com a proposta de seu autor, alguns elementos devem ser 

percebidos, como no caso, a própria maneira que o leitor das palavras do outro emprega.  

O trabalho do ator estuda as maneiras que podemos interpretar, distorcer ou coincidir 

sentidos com as palavras do autor, um trabalho de formação do ator que se estende a uma 

leitura de sentidos da interação verbal que fazemos na vida, consciente dos desvios que sua 

interpretação pode fazer é necessário tentar instituir certa neutralidade na leitura, procurando 

se aproximar do instante relatado ali, e como tais palavras se relacionam neste novo momento 

e contexto.  

Desta maneira, os destinatários (interlocutores) assumem um caráter ativo na 

construção do enunciado, pois são eles quem contribuem para a forma e estilo. Na 

compreensão do protocolo, o destinatário não tem uma posição passiva na recepção do 

enunciado, pois precisava haver uma atitude ativa por parte do interlocutor para que ocorresse 

a apreensão do tema do enunciado. As palavras ‘deitadas’ (escritas) precisam ser ‘colocadas 

em pé’, como dizemos no teatro, para isso, que o fenômeno da comunicação aconteça é 

preciso preencher de sentidos aquilo que se lê. 

Adicionalmente, Bakhtin (1999) ressalta que todo enunciado (oral ou escrito) é 

pessoal e, por isso, reflete a singularidade do seu autor revelando diferentes camadas e 

aspectos de uma personalidade singular. Neste caso, os termos “trabalhado”, “corrigido”, 

“pronúncia plena” dizem respeito à maneira que o participante estava construindo sentidos 

para os encontros, concebendo a situação no termo que utilizou “aula”. De certa maneira, 

podemos compreender que ele estava distante dos sentidos que os demais expressavam, 

trazendo assim um intento de atingir certos resultados que podem refletir uma abordagem 

pessoal em relação à experiência de ensino-aprendizagem, refletidas no contexto artístico-

pedagógico. 

 

Por maior que seja a precisão com que é transmitido o discurso de outrem incluído no 
contexto sempre está submetido a notáveis transformações de significado. O contexto 
que avoluma a palavra de outrem origina um fundo dialógico cuja influência pode ser 
muito grande. Recorrendo a procedimentos de enquadramento apropriados, pode-se 
conseguir transformações notáveis de um enunciado alheio, citado de maneira exata. 
[...] Ao se estudar as diversas formas de transmissão do discurso de outrem não se 
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pode separar os procedimentos de elaboração deste discurso de outrem, não se pode 
separar os procedimentos de elaboração deste discurso dos procedimentos de seu 
enquadramento contextual (dialógico) um se relaciona indissoluvelmente ao outro. 
(Bakhtin, 1998, p. 141). 
 

Desta forma, quando existe um interesse em estabelecer uma aproximação mais 

coincidente com a transmissão literal das palavras do outro, é fundamental perceber e situar o 

contexto da experiência na qual esta foi concebida, sobre o que se dirige, a que se refere, 

quem esteve presente, os gestos contidos na enunciação, os silêncios, a maneira que a 

atividade repercutiu individualmente, as expressões presentes ao falar, as nuances presentes 

na entonação, tais considerações revelam e podem funcionar como modificadores na 

compreensão do discurso. 

O relato de outrem deve adquirir para Bakhtin (1998) uma bivocalidade, pois as 

nossas próprias palavras, não devem se dissolver completamente no discurso alheio, relatar 

com nossa perspectiva pode ser um exercício de colocar-se sob o estado de outra experiência, 

outra vivência, outra pessoa, em um processo de permissividade apresentado por um caráter 

misto, prenhe das relações de Eu-Outro, sensivelmente observados e transmitidos à maneira 

que se compreende o estilo e expressões do texto transmitido.  

De outra maneira, também quando este ato de estar em relação é persuadido por 

características de recriação, ou um olhar criativo sobre outro discurso. O exercício de 

reconstrução, que modifica a palavra do outro, em termos bakhtinianos “deformação 

paródica”, ou seja, ao relatar o autor acentua, reelabora, e recria a palavra do outro na 

tentativa de atingir novas possibilidades para que o discurso se estabeleça e que seu filtro 

também esteja visível. 

 

6.2 O corpo como potência de significados 

 

A compreensão relativa do mundo feita pela motricidade do corpo, apresentou-se neste 

trabalho como um dos pontos fundamentais para percebermos contribuições relevantes das 

práticas estéticas oriundas do fazer teatral. Segundo Merleau-Ponty (1999), o corpo pode ser 

encarado como zona de mediação no qual o limite entre o interno e o externo, entre o puro ato 

de consciência corpórea pode ser construído, modificado e metamorfoseado, nascendo uma 

nova corporeidade. O Corpo não é coisa, nem ideia, ele é movimento, sensibilidade e 

expressão criadora (Monsalú, 2014). 
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A experiência motora de nosso corpo não é um caso particular de conhecimento; ela 
nos fornece uma maneira de ter acesso ao mundo e ao objeto (...) Meu corpo tem seu 
mundo ou compreende seu mundo sem precisar passar por representações, sem 
subordinar-se a uma função ‘simbólica’ ou objetivante. (Merleau-Ponty, 1999, p. 
195). 

 

Tal experiência, segundo o autor, não necessita de representações, visto que 

originariamente a consciência não é um “eu penso que”, terreno do idealismo, do campo 

teórico, da representação, mas um “eu posso” no mundo perceptivo, um agir corporal com o 

poder criador de significações existenciais (Merleau-Ponty, 1999).  

A experiência motora do corpo, antes de ser do campo de conhecimento, é 

comunicação com o mundo, da presença de um mundo, do modo como as coisas se 

constituem para nós. Depreende-se como característica principal do desenvolvimento a noção 

de processo, de dinâmica e transformação de um sistema aberto (organismo) em contínua 

interação com o contexto em que se insere (Branco & Rocha, 1998).  

Ao visar algo no mundo, o corpo projeta diante de si certo campo e assume 

determinados comportamentos nessa correspondência à solicitação das coisas que sobre ele 

age, sem necessidade de representações: “Mover seu corpo é visar as coisas através dele, é 

deixá-lo corresponder à sua solicitação, que se exerce sobre ele sem nenhuma representação” 

(Merleau-Ponty, 1999, p.193).  

É o corpo todo que faz o movimento, as suas diversas partes convergem em uma única 

intenção, uma intencionalidade, as partes não funcionam de forma isolada, mas segundo 

Merleau-Ponty formam uma unidade, integrando-se a unidade do corpo que é dada pelo 

esquema corporal.  

 

Aprender a geografia do corpo não é uma simples questão de fazer exercícios ou 
adquirir novos e interessantes padrões de movimentos. Isso exige uma consciência 
desperta. Percebam o modo como ficamos em pé normalmente. As pequeninas regiões 
de tensão ou desequilíbrio afetam não só nossa facilidade de movimento e nossa 
expressão externa, mas também a forma como estamos nos sentindo emocionalmente. 
Cada minúsculo detalhe do corpo corresponde a uma diferente realidade interior. 
(Oida, 2007, p. 36). 
 

Yoshi Oida (Oida, 2007), pesquisador e ator japonês destaca que o conhecimento do 

corpo na pesquisa artística não se conclui apenas em ampliação de repertório criativo e 

potência de comunicação no ato estético, observa que ao se relacionar com novos padrões de 
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movimento com uma “consciência desperta” o artista percebe que existe uma correspondência 

entre corpo físico e realidade interior. Aprender a “geografia do corpo” é importante para que 

se possa notar as sensações dentro do corpo e aprender com elas.  

A percepção corporal revela uma importante capacidade de autoconhecimento, a partir 

do reconhecimento dos pontos de tensão no corpo pode-se perceber também estados 

emocionais e sua possibilidade de agir sobre eles. O trabalho corporal da percepção pode ser 

um ato de significação, de atribuição de sentidos ao mundo, ao próprio corpo e a si mesmo. 

Além disso, o corpo está inserido em um mundo construído, em uma situação de tempo e 

espaço circunstancial.  

Na maioria das vezes, a prática teatral é observada em dois momentos: ensaios e 

apresentações. No entanto, o fundamental que surge aqui é o tempo de trabalho consigo 

mesmo articulado com a obra que esta sendo construída. 

Do corpo próprio ao corpo em relação, que se molda e se constrói em constante 

relação com o mundo em sua volta. O corpo existe no aqui e no agora, na presença do ser e 

estar em situação, conforme, Berger & Luckmann:  

A realidade da vida cotidiana está organizada em torno do “aqui” de meu corpo e do 
“agora” do meu presente. Este “aqui e agora” é o foco de minha atenção à realidade da 
vida cotidiana. A realidade da vida diária, porém, não se esgota nessas presenças 
imediatas, mas abraça fenômenos que não estão presentes “aqui e agora”. Isto quer dizer 
que experimento a vida cotidiana em diferentes graus de aproximação e distância, espacial 
e temporalmente. A mais próxima de mim é a zona da vida cotidiana diretamente 
acessível à minha manipulação corporal (Berger & Luckmann, 2003, p. 39). 
 

Adquirindo a consciência do modo que o corpo se apresenta ao mundo, o “aqui” e 

“agora” da vida cotidiana pode se desdobrar em material criativo na construção do ator, 

libertando possibilidades criativas, assim qualquer sutil alteração pode sugerir um 

personagem, uma história. Ele vira material a ser experimentado para ser transformado e 

passa a atuar com a duplicidade: corpo enquanto realidade de significações e sentidos 

pessoais e corpo enquanto ficção a ser elaborado no processo simbólico de entendimento 

estético. 

Na prática corporal da caminhada, por exemplo: os participantes observaram a partir 
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das marcas na folha de papel que temos nossa memória corporal, todas as nossas experiências, 

traumas, vivências estão carimbadas em nós. O corpo não está em um espaço-tempo, mas “é” 

no espaço e no tempo: “(...) não estou no espaço e no tempo, não penso o espaço e o tempo, 

meu corpo aplica-se a eles e os abarca.” (Merleau-Ponty, 1999, p. 2002). As alterações nos 

trejeitos e postura podem dizer sobre uma pessoa, sobre um personagem; um mapeamento e 

histórico corporal que refletem vivências e estados psicológicos. 

No simples exemplo da caminhada, começávamos a trabalhar elementos da percepção 

de nossos corpos e da possível criação de outros. Nosso corpo possui natural assimetria, por 

isso, a busca pelo estado de relaxamento e neutralidade. Utilizando as alavancas, calcanhar, 

metatarso, pélvis, encaixe de quadril e coluna com o fluxo orgânico da respiração para trazer 

o ritmo e sensação de conforto.  

Quase toda a vida corporal e perceptiva, mesmo aquela posteriormente vivida pela 

pessoa se organiza pré-reflexivamente. A atividade cardíaca bombeando sangue para o resto 

do corpo dia e noite, incessantemente, embora, distraído com os afazeres cotidianos, a pessoa 

mal o percebe. É possível, ainda que por alguns instantes, saber que isso ocorre ao tocar o 

próprio peito. Na variação com o controle do tempo de inspiração, de expiração, suspendendo 

a respiração com ou sem ar nos pulmões. Por tal interferência, esse processo comumente pré-

reflexivo torna-se parte do domínio da consciência de si.  

Este domínio voluntário que o exercício desenvolve é uma possibilidade de aprender a 

função do corpo, percebê-lo, agir sobre ele, no entanto, ao passo que esqueço ou deixo de agir 

conscientemente sobre a respiração, o ciclo continua normalmente.  

 

Os exercícios expostos pouco significam sem o concurso de outros procedimentos que 
começam pelos estudos teóricos, pela reflexão sobre a arte e a vida e, acima de tudo, 
pela respiração. Diz Antunes que o ator é respiração. (Milaré, 2010, p. 259). 
 

Portanto, para o processo de domínio criativo é necessário que o ator passe por um 

cuidadoso exercício de verificação e autoconhecimento. Partindo do corpo, da materialidade, 

compreendendo suas funções biológicas a percepção de si, vai tornando-se cada vez mais 

possível.  

No entanto, esse não é um processo simples. É um trabalho de imersão em si mesmo, 

avaliando as diferentes camadas que envolvem a comunicação do corpo com o mundo, os 

participantes puderam observar suas máscaras sociais que precisavam ser compreendidas, 

para que o processo de intervenção e organização do como me revelo ao mundo fosse 

explorado.  
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Um dos pontos que tratamos na pesquisa, da possibilidade de se reconstruir sua 

própria realidade, tem relação com estas práticas mais elementares, pois, à medida que 

visualizo e percebo as mensagens que emito para o mundo, imediatamente começo a interferir 

sobre elas, e tal processo convoca minhas emoções a sentir novas possibilidades e ao 

manifestá-las acesso EU-OUTROS possíveis, e assim o participante vai se “criando” e 

“recriando” pelo conhecimento e reconhecimento daquilo que transmite ao outro com sua 

presença. 

Para Vygotsky (1991), a relação para a tomada de consciência, por exemplo, percebe-

se em acepções complementares, segundo ele: “A capacidade que tem nosso corpo de se 

constituir em excitante (através de seus atos) de si mesmo (e frente a novos atos) constitui a 

base da consciência” (p.49). E também, “A consciência das próprias sensações não significa 

nada mais do que sua posse em qualidade de objeto (excitante) para outras sensações. A 

consciência é a vivência das vivências” (p.50).  

Como na prática corporal da Queda, a percepção dos sentidos orgânicos geraram 

sensações, que provocaram uma cadeia de emoções, ainda indiferenciadas, que foram 

elaboradas sob a forma de sentimentos, que puderam ser nomeados: medo, ansiedade, dúvida, 

tensão, amor. 

Os estados emocionais podem ser percebidos, através do tônus muscular e das ações 

do comportamento humano, e, portanto, decodificáveis; enquanto os sentimentos/emoções 

apartados da leitura que compreende o corpo apenas deduzidos hipoteticamente.  

O corpo representa em si mesmo, os diversos condicionamentos ao qual foi sendo 

constituído, torna-se uma peça fundamental de observação das diversas maneiras que as 

experiências são percebidas e constituem os processos dinâmicos de representação do 

ambiente externo e a pessoa.   

Ao permitirem-se à experiência real e surpreendente da reação do corpo ao 

desequilíbrio, como visto na prática corporal do Funâmbulo, que consistia em caminhar 

como se estivesse em uma ‘corda bamba’ provocando o desequilíbrio real a partir do ato 

imaginativo. A imaginação passou a ser acionada gerando um processo de retroalimentação, 

imaginação- desequilíbrio -estimulo real = superação de bloqueios emocionais. 

Na perspectiva proposta por Vygotsky (1990), o processo criador do ser humano parte 

dos estímulos imaginativos e a construção de novos sentidos originais e singulares à 

experiência implicada no mundo, só podem surgir em decorrência deste princípio. 

Percebemos a imaginação como um processo presente no constructo social, e segundo 

Vygotsky (1990), existe uma carência de sensibilidade para perceber e reconhecer  esta 
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presença, tanto nas reverberações do coletivo quanto da pessoa.  

Ampliar o repertório artístico dos participantes como o que foi estimulado na prática 

do Cinema Mudo, através de dispositivos semióticos no caso o cinema, atua diretamente na 

construção de novos significados e sentidos da experiência estética e, sua concomitante 

representação nas diferentes significações construídas pelas pessoas. 

 

A pessoa está constantemente na fronteira do que é conhecido (p. ex., meu sistema de 
sentidos pessoais: os significados subjetivos baseados em minhas experiências de vida 
até agora) e naquilo que ainda não é pessoalmente conhecido, mas que é socialmente 
sugerido por outros pelo uso de dispositivos semióticos. (Valsiner, 2012, p.137).  
 

Tal dispositivo semiótico, como no caso o cinema e em especial a linguagem do 

cinema mudo expressionista alemão, como para os princípios norteadores que procuramos 

discutir nesta pesquisa sob a ótica do Construtivismo Semiótico-Cultural, a vertigem, o 

prazer, a dor, o amor, o ódio traduzem experiências socialmente construídos. A partir desse 

ponto de vista, a natureza e a significação do filme tornam-se esta expressão de 

subjetividades. 

Merleau-Ponty (1999) diz que não é apesar de os objetos se dissimularem através de 

reflexos, sombras e horizontes, que nós os vemos: ao contrário, afirma que graças a isso é que 

temos o rico espetáculo do mundo. É graças a esse dualismo na manutenção das diferenças 

que a pessoa pode se relacionar com o objeto. Sombra e luz acompanham nossa vivência com 

os objetos. Assim, não estamos diante das coisas do mundo como meros espectadores, mas 

entre as coisas, interagindo com elas, em um processo que poderia ser entendido como 

internalização e externalização contínuas. 

Neste apontamento artístico-pedagógico da exploração do ambiente como vivência, 

mostra-se a possibilidade de completude, artista-criador, que reflete e se aprofunda em seu 

próprio processo – partureja-se em dor e alegria. Se o fruto que aqui citamos é traduzido em 

beleza e obra, o fenômeno não se dá espontaneamente, é antes o produto de um esforço da 

vontade criadora das pessoas que caminha essencialmente nas circunstâncias adequadas 

suprimidas e fomentadas por este ambiente de formação. 

Na prática corporal Loucura, a partir do pretexto da Loucura, procurou-se atingir 

‘estados alterados de consciência’ ou ‘estados internos não conhecidos’ a fim de descobrir 

lugares novos de meu aparato emocional, psicológico e físico.  

Merleau-Ponty (1999) insiste com radicalidade na reabilitação do sensível, realiza um 

esforço para recolocar o pensamento numa existência pré-reflexiva, introduzindo como base o 
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mundo sensível, tal como ele existe para o nosso corpo.  

Se, na história da filosofia, os filósofos quase sempre duvidaram dos sentidos, 

afastando-se deles por identificá-los como erro e ilusão, com Merleau-Ponty (1999) teremos 

uma atenção especial na forma de conceber os sentidos.  

A sensação não pode ser estudada por meio de um juízo intelectual apenas, por uma 

consciência distanciada que a toma como objeto de estudo. Se a reflexão se conjuga com o 

corpo, então não é possível que ela se situe fora dele e, ao mesmo tempo, o explicite (Carmo, 

2000). 

O artista deve estar absolutamente presente para poder situar-se e viver a experiência 

do imaginário. Merleau-Ponty (1999) define a diferença entre o movimento concreto e o 

movimento abstrato. O movimento concreto situa-se no ser, no atual, com uma 

intencionalidade, tendo como fundo um mundo dado. O movimento abstrato não se orienta 

para uma situação efetiva, ocorre no possível, no não-ser, tendo como fundo um mundo 

construído a partir do experienciado e vivido.  

O grande paradoxo do artista cênico é situar-se em um mundo construído, possível, 

situar-se no não-ser, sendo. Estar presente, vivenciando o imaginário, ao afastar-se de seu 

movimento cotidiano.  

O corpo é o mediador desta presença do artista no reino do possível, situando-se num 

tempo-espaço construído, em que experiência e cria sentidos para um outro que o observa. A 

atuação cênica torna-se analogia da existência, através da presença do artista deslocado para 

um mundo de existência virtualmente possível. 

No processo, podemos perceber que o corpo cotidiano (fixo, estabilizado, sem outras 

possibilidades) foi aos poucos se transformando e se reorganizando, pois foi possível criar no 

próprio corpo, o corpo de outros (‘personagens’12, referências, etc.), que ainda não se 

conhecia e, que no devido tempo, foi sendo possível acessar.  

A priori perceber os impulsos interiores, ou seja, reconhecer os movimentos padrões 

de seu corpo, e trabalhar isto a seu favor com a intenção de criar uma técnica pessoal. Estes 

movimentos estão ligados aos condicionamentos e memórias impressas no corpo que tem 

origem no nascimento e são estruturadas ao longo tempo. A compreensão técnica possibilita 

ao intérprete agir sobre tais condicionamentos o que pode permitir no ato estético a criação de 

                                                
12 Quando se fala em personagem, não me refiro à construção habitual de personagens ou a algo caricato. Como 
falado anteriormente, a construção do ‘personagem’, tem base no pensamento de Antunes Filho, que encara o 
ator como aquele que empresta suas emoções ao personagem. Portanto, faz referência ao interior e exterior do 
ator, esses dois universos não devem ser vistos separadamente, pois é de sua união que se pode chegar à criação 
atoral. 
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novas experiências sensíveis. 

Para Merleau-Ponty (1984): “o olho é aquilo que foi comovido por certo impacto do 

mundo, e que o restitui ao visível pelos traços da mão" (p.91), os limites de uma disjunção 

entre o visível e o vidente, o sensível e o sentiente. Um sujeito e um objeto aqui se diluem, 

pois há uma aderência que os liga, que os afirma no seu entrecruzamento, na recursividade de 

um corpo que se entrelaça no mundo e é por ele entrelaçado, na reversibilidade dos seus 

sentidos que comunicam, o tangível e o visível.  

Tal noção de reversibilidade é discutida em várias das obras de Merleau-Ponty e 

refere-se à comunicação que reúne o sensível e o visível e que os integra, reduplicando um 

sobre o outro no corpo. Dessa maneira, quando toco algo, sou ao mesmo tempo tocado por 

ele; quando vejo algo, sou também visto por ele.  

E não há que se separar o tangível do visível, pois podemos dizer que as mãos, ao 

tocarem algo, visualizam um possível e os olhos só conseguem vislumbrar alguma coisa 

envolvendo-a num duplo enlace que a perscruta e apalpa numa única ação.  

Nesse sentido, "não traduzo os dados do tocar para a linguagem da visão ou 

inversamente; não reúno as partes de meu corpo uma a uma; essa tradução e essa reunião 

estão feitas de uma vez por todas em mim: elas são meu próprio corpo" (Merleau-Ponty, 

1999, p. 207). 

Para Merleau-Ponty (1999), a maneira que a pessoa “vê” o mundo interfere no corpo. 

Desta forma, ele vê em seu próprio corpo seu ponto de vista sobre o mundo, e a medida que 

seu ponto de vista se complexifica, outros mundos possíveis surgem neste processo de 

reversibilidade. 

Nos possibilita pensar que a identidade pessoal, segundo o filósofo, está estreitamente 

ligada ao ‘lugar’ onde ocorre suas possibilidades de relação, onde é moldado o seu próprio 

‘eu’. A identidade corporal do ator está ligada à construção de um lugar afetivo favorável para 

que ocorram as transformações (Monsalú, 2014).  

O Corpo é a obra de arte e sua linguagem é poética, define Merleau-Ponty (1999) o 

olhar expressivo sobre o corpo como visto na pratica corporal Maria Callas, configura uma 

linguagem sensível que pode ser expressa nos movimentos.  

A percepção é um acontecimento da motricidade e um novo arranjo para o 

conhecimento, o estético, desenhando com traços significativos sentidos para uma 

compreensão densa da corporeidade. A corporeidade é compreendida neste arranjo paradoxal 

do corpo em movimento, por isso, a percepção é elemento significativo para compreender 

esta operação expressiva do corpo.  
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Constitui lugar comum dizer que possuímos cinco sentidos e que, à primeira vista, 

cada um deles existe como um mundo sem comunicação com os outros; que a luz ou as cores 

que atuam sobre o olho não atuam sobre os ouvidos nem sobre o tato. E, todavia, sabe-se, há 

muito, que alguns deficientes visuais que chegam a exprimir as cores que não veem por meio 

dos sons que escutam. Uma pessoa deficiente visual dizia que o vermelho deveria ser alguma 

coisa como um acorde de clarim comenta o professor Paulo Sérgio do Carmo especialista na 

obra de Merleau-Ponty (Carmo, 2000), mas, durante muito tempo, pensava-se que isso era um 

fenômeno excepcional, quando, na realidade, poderia tratar-se de um fenômeno geral.  

Durante a intoxicação pela mescalina, os sons são regularmente acompanhados por 

manchas coloridas, cujas nuanças, formas e distância variam de acordo com o timbre, a 

intensidade e a altura dos sons. O pintor Paul Cézanne (1839-1906) dizia que se vê o 

aveludado, a dureza, a maciez e até o odor dos objetos.  

A percepção, então, não é uma soma de dados visuais, táteis ou auditivos: percebemos 

de modo indiviso, mediante um ser total, captamos uma estrutura única da coisa, uma maneira 

única de existir, que fala simultaneamente, a todos os sentidos do corpo da pessoa.  

As artes em relação se tratam de modos de aparecer no mundo, no entanto o que 

interessa compreender aqui é que estas estão todas no corpo de quem faz, no artista, todas são 

resultado de sua experiência sensível em que os movimentos darão forma para esta, ou aquela 

linguagem estética.  

Desta maneira, no campo da experiência artística foco desta pesquisa, a organização 

das práticas corporais e propostas dirigidas aos participantes, canalizaram o desenvolvimento 

do campo afetivo a partir de aspectos que integraram a reverberação da arte, em seus 

inúmeros suportes, na construção de sentidos dos participantes implicados na experiência.  

Nas propostas do trabalho consciente do ator sobre si-mesmo, nas inúmeras 

necessidades de procedimentos técnicos para a tomada de um corpo expressivo, as atividades 

vão sendo orientadas para o trabalho sensível de construção de propostas cênicas.  

O pesquisador imbricado no fenômeno empírico (como em meu caso), também é um 

agente participativo que interfere e contribui na instauração de processos. É importante que se 

tenha consciência deste papel; que atua diretamente na experiência proposta e no recorte da 

pesquisa, em duas frentes, enquanto olhar externo (observador) e também participante do 

fenômeno (Bastos & Guimarães, 2014).  

A maneira que as proposições são organizadas e conduzidas, na maneira de aplicar as 

instruções, quais elementos são trabalhados e como atuam, posteriormente na construção de 

sentidos sobre a experiência, a própria condução da experiência vista desta forma, pode 
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ampliar, atualizar, ressignificar a experiência proposta dentro de determinado contexto. Como 

observa a pesquisadora teatral Fabiana Monsalú que também dialoga com a obra de Merleau-

Ponty na leitura de seus treinamentos corporais dirigidos ao ator: 

 

A diversidade de procedimentos e estéticas estabelece infinitas possibilidades de 
encontro, de modo que se torna inviável uma proposta de purismo estético ou 
delimitação precisa de fronteiras - principalmente no caso do teatro, que possui em sua 
gênese práticas corporais múltiplas (Monsalú, 2014, p. 133).  

 

O corpo que se reconhece na atividade artística não cria hierarquias entre o pensar e o 

sentir, não os dicotomiza, portanto. É essa a noção de corporeidade que permeia várias das 

obras de Merleau-Ponty, segundo as quais, configura-se a tese do corpo fenomenológico e se 

estabelece um trânsito entre sujeito e objeto, natureza e cultura, irrefletido e refletido.  
O papel do corpo na fenomenologia de Merleau-Ponty, diz respeito à condição 

ontológica e epistemológica de o homem ser e estar no mundo. Na interrelação pessoa-

cultura, pessoa- mundo, eu-outro, a pessoa percebe sua natureza física situada neste mundo 

como parte inseparável da significação deste. Como corpo sensível que nos movemos no 

mundo e que lhe atribuímos sentidos. Portanto, a projeção deste com o mundo, é de natureza 

sensível, nos permitindo acesso de nos colocarmos em aderência dinâmica com o objeto de 

arte.  

 

A fenomenologia trata do estudo das essências, mas de uma essência recolocada na 
existência. Nessa direção, não há um sujeito absoluto que conheça a realidade, nem há 
as coisas em si mesmas, a realidade verdadeira. O que há é um sujeito encarnado que 
está no mundo, que o visa e a ele se dirige, e o esforço da filosofia seria romper a 
nossa familiaridade com esse mundo para reaprender a vê-lo no seu estado nascente. 
Um mundo que existe anteriormente à nossa reflexão, como presença inalienável e 
inesgotável. (Merleau-Ponty, 1999, prefacio IX).  

 

Se tomarmos como o lugar de aderência que ocorre no ato estético, a relação ato 

criativo e obra criada, este momento de quebra de uma separação lógica do sujeito-objeto, que 

se apresentam de uma maneira dinâmica em um mesmo espaço-tempo que não pode ser 

separado.  

A criação de espaços artísticos, que se propõem a vivência de experiências como as 

que vêm sendo descritas nesta pesquisa, nos faz pensar a relevância de espaços como este que 

integram as pessoas e as auxiliam a atribuírem sentidos sobre si e suas potencialidades, a 

partir de outros pontos de vista, ao qual a vida cotidiana desligada deste tempo de significação 
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qualitativa das experiências pessoais não nos faz perceber.  

 A pesquisa procura demonstrar que tal característica do desenvolvimento humano 

consiste em um processo dinâmico e dialético de co-construção de sentidos e significados, no 

bojo de um evento historicamente situado, neste caso, uma orientação artística que se 

produzem afetos e significações no entrelaçamento de campos semióticos (Branco & 

Valsiner, 2010).  

A experiência artística, poderia ser lida com este contexto simbólico em que interagem 

prática e valores socioculturais e os participantes ligados a construção de sentidos pelas vias 

da reflexividade critica da prática artística, evidenciados e potencializados no 

encaminhamento processual das etapas previstas nas práticas corporais e de sensibilização 

com vistas ao autoconhecimento.  

O campo das artes, a linguagem não-verbal e sobretudo, o corpo ainda são áreas a 

serem investigadas. O que se percebe é que é bastante raro, ter acesso a trabalhos que tem 

como escopo a experiência prática em dialogo com a Psicologia Cultural. Entendo que é 

fundamental a partilha de processos artístico-pedagógicos como o apresentado nesta pesquisa 

para que funcione como proposta de discussão metodológica para fundamentarmos novas 

teorias em relação a estratégias de intervenção.  

O presente material nos permite observar nas contribuições das experiências que vem 

sendo relatadas, levarmos em consideração as experiências físicas e seu caráter não-verbal, 

ainda que a comunicação verbal seja importante, mas, esta não esgota a complexidade dos 

processos de experiências abstratas que conduzem o desenvolvimento de campos afetivos-

semióticos poderosos, sobretudo, não-verbais (Branco & Valsiner, 2010).  

Os “valores socioculturais” (Branco & Valsiner, 2010), que aparecem e ressoam nos 

corpos das pessoas, vão sendo diluídos pela prática artística-corporal e novas significações 

deste corpo no espaço se criam, se modificam e promovem a descoberta de novas relações 

afetivas oriundas deste desconhecido.  

Estas descobertas a partir da dimensão sensível do corpo não se opõe à razão, mas, 

passam a operar por uma lógica presencial, dialógica, que une saberes, práticas, atitudes, 

valores, modos de ser, de fazer e de viver, articulando as antinomias. Desta maneira, se 

articula uma premissa de razão que admite incertezas e contradições, não opera segundo uma 

lógica normativa, mas perceptiva e polissêmica. É uma razão aberta, que abarca estratégias 

diversas de reflexão da realidade, como o pensamento mítico e a arte, por exemplo.  

No entanto, certas propostas dirigidas a um grupo especifico, com as condições 

adequadas, podem ser geradores de processos de significação profundos, que implicam e 
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reverberam em uma nova leitura de si-mesmo do sujeito participante da experiência artística. 

E ainda, existem diferentes níveis de experiência entre si-mesmo e entre os diferentes 

participantes que compõe o fenômeno de uma atividade coletiva.  

Considerar as potencialidades do corpo trabalhadas no constructo artístico propõe a 

construção de novos significados, capaz de dirigir-se a um rompimento com certas 

convenções, e códigos de “valores socioculturais” impressos em sua carne, ativo na direção 

desta racionalidade que se insere e se funda em itinerários imaginários, restaurando o 

sentimento de religação do humano e sua condição corpórea, de religação dos saberes, de 

religação entre o homem e o sentido de sua experiência. Que podem ser fisicamente 

expressas, sentidas e manifestas se encararmos processos artísticos como processos de 

invenção de sentidos sobre o mundo.  

Concluo que acolhendo dessa maneira a imaginação, o criativo e o inusitado, que 

podem ser observados nas práticas artísticas quando conduzidas nesta direção, podemos criar 

condições aos participantes de ressignificações de sua vida cotidiana a partir da experiência e 

contatos corporais e estes na reconfiguração de seus corpos no mundo.  

Propomos pensar que tal ponto de vista possa ser uma efetiva tomada de postura frente 

as relações EU-OUTRO, uma vez que percebe-se na imanência dos corpos suas relações, 

aproximações e, sobretudo, seu caráter de construção de novos paradigmas de convivência.  

 

6.3 Sobre os espetáculos 

 

 Há circunstâncias e desvios que nos permitem perceber o surgimento de 

complexidades, algo entre necessidade e imprevisibilidade em nossas vidas. Existem ritmos, 

automatismos, acidentes, transformações invisíveis e contínuas, movimentos e processos que 

nos passam sem darmos conta; sonoridades e ressonâncias que não nos atravessam no tempo 

que corre da vida cotidiana. 

 A oportunidade de pensar sobre estas questões e elaborá-las em processo criativo 

como resultado de materialização de uma obra estética aparece como objeto fundamental para 

a tomada de consciência e apropriação das diferentes camadas que compõe o ser no mundo.  

No ato da concretização da experiência estética transformada em espetáculo o 

participante pode procurar organizar as múltiplas camadas envolvidas neste processo de 

significação, apropriando-se da experiência vivida e com a possibilidade de voltar a pensar 

sobre mesmo distante do processo criativo ou do espetáculo, uma vez que, tem na obra 

estética a materialização de um processo de atribuição de sentidos sobre um tempo não 
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estático. 

 As etapas previstas no processo artístico, com as inúmeras vivências, referências 

teóricas e artísticas, criações em coletivo, discussões, práticas corporais se dirigiram e foram 

planejadas para a criação de um procedimento complexo que pudesse culminar em uma 

experiência significativa, como processo de invenção de sentidos sobre o mundo. 

A encenação de “RE/CORTES” nos serviu para evidenciar este campo de experiência 

análogo à vida, parecia que o público não estava em um “espetáculo” com figurinos, luzes 

etc., mas o que via era um estilo naturalista de interpretação, sem personagens caricatos, 

cenografias, etc. 

Da mesma forma, que assistimos as ‘cenas’ do cotidiano, o porteiro do prédio 

conversando com um morador, o casal que se beija na rua, o homem que conversa no trânsito 

com seu filho, etc., sem darmos por eles, sem a mesma atenção e escuta que uma 

apresentação teatral nos propiciaria, uma das propostas com esta encenação foi que o olhar 

para a realidade pudesse ser problematizado a partir dali: 

 

O grau de anonimato que caracteriza a experiência dos outros na vida cotidiana 
depende contudo de outro fator também. Vejo o jornaleiro da esquina tão 
regularmente quanto vejo minha mulher. Mas ele é menos importante para mim e não 
tenho relações intimas com ele. Pode ser relativamente anônimo pra mim. O grau de 
interesse e o grau de intimidade podem combinar-se para aumentar ou diminuir o 
anonimato da experiência (Berger & Luckmann, 2003, p. 52). 
 

As cenas focalizaram frestas, os “tempos mortos”, os espaços, os momentos que não 

nos damos conta, percursos de experiência até então inconscientes, meio para o “indefinível” 

e o “invisível” de cada um, uma fresta para o desconhecido de cada um, em que os atores e a 

plateia são colocados em situação, dividindo e percebendo o mesmo espaço.  

Pensar, criar e problematizar os automatismos da vida cotidiana mostrou-se 

fundamental para a tomada de consciência dos participantes sobre seus próprios 

encaminhamentos diante suas vidas pessoais. Estratégia importante para a criação de 

retroalimentação e implicação que perceber o outro impõe. A vida pôde ser observada como 

situações que nos surgem alheias a construção intencional de alguém, modos de existência 

pessoais e coletivos, culturais e dinâmicos que interagem e vamos lhes atribuindo sentidos.  

Os participantes com a elaboração do espetáculo procuraram criar uma discussão nesta 

aparente passividade, gerando questionamentos da imprescindível relação que ações e 

interações podem suscitar, encontros que promovem transformações e nova tomada de 
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sentidos no campo do micro que reverberam na grande rede a qual estaríamos todos 

interligados.   

Na elaboração do espetáculo “Antropologia dos M/eu’s” também percebi fortemente 

como a elaboração de uma obra pode ser vista como construção de sentidos pelo participante 

sobre algo que o inquieta. Uma vez que, seleciona determinado depoimento (voz do outro) e o 

manifesta por interesse próprio,  acaba por se “apropriar” transformando-o em seu. E tal 

tentativa de encontrar sentido na voz do outro e manifestá-la como resposta a uma questão 

feita a si próprio é o primeiro passo para a criação de olhos estéticos diante a realidade.  

 

A própria educação não prioriza a capacidade seletiva e interpretativa dos sentidos e 
reduz o aprender à articulação de discursos verbais explicativos. Os educadores 
esquecem que a descoberta deixa de ser efetiva quando ocorre a dissociação entre 
corpo e mente. A experiência sensível, que é de ordem física, age sobre o imaginário, 
nutrindo-o e proporcionando respostas diferentes das que costumamos dar. (Soler, 
2008, p. 71). 
  

Dessa maneira, perceber como o conteúdo se apresenta na forma, e a experiência 

estética da criação de um espetáculo já participa intrinsecamente da maneira que seus 

participantes constroem sua visão de mundo, pois a experiência sensível, age sobre o 

imaginário, construindo novas respostas, tal ponto de vista contribui para a compreensão dos 

aspectos de construção de sentidos elaborados pelos participantes.  

Para compreendermos a enunciação de outrem, devemos orientar-nos em direção a ela 

e encontrar o lugar adequado dela no contexto correspondente, cada palavra da enunciação 

que estamos em processo de compreender, nos exige a construção de sentidos provenientes de 

uma correlação de palavras nossas formando uma réplica (Bakhtin, 1999).  

Neste caso é o próprio entrejogo deste texto-outro no corpo do ator que exige a criação 

de sentidos para uma assimilação e reconhecimento de diversas camadas do texto que passa a 

ser experienciado. Portanto, só podemos compreender enunciados quando reagimos às 

palavras que despertam em nós ressonâncias ideológicas e ou concernentes à nossa vida. 

Compreender é opor à palavra do locutor uma contrapalavra (Bakhtin, 1999). 

Bakhtin (1999) propõe a partir dos conceitos de polifonia e heterogeneidade, a idéia 

que todo texto é um objeto heterogêneo, sendo constituído por várias vozes, como 

reconfiguração de outros textos que lhe dão origem, dialogando com ele, ressignificando-o.  

Na experiência cênica “Antropologia dos M/eu’s” os outros (textos) que introjetamos 

construindo nossa heterogeneidade a partir destes que nos afetam, continuando a reverberar 

em nós e a manifestarem-se neste paradoxo do tempo interno que permanece em constante 
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construção e ressignificação de experiências e sentidos. 

As pessoas se constituem como tais nas ações interativas, formando sua consciência 

no processo de interiorização de discursos preexistentes, atualizados nas continuas e 

permanentes interlocuções de que vão participando.  

O exercício da entrevista atuando como Escuta fornece ao participante este campo de 

experiência ampliado, no qual procura afetar-se por aquilo que está sendo dito, mas também 

por todo o campo emocional que a fala ou descrição puramente não dariam conta. Já a pessoa 

que narra, ao passo que conta seu passado, verifica o que de relevante ficou e organiza e 

reconstrói sua lembrança, à medida que precisa tornar discurso o emaranhado de sentimentos, 

trazendo à luz a reflexão, o autoconhecimento, autorreferencialidade e autoconstrução:  

[...]Provocado, pedindo-se aos clientes para descrever diferentes lados de sua 
personalidade e convidando-os a formularem, em seus próprios termos e considerando 
cada lado, um sistema independente de valoração. Considerados em uma perspectiva 
teórica, tais lados da personalidade são tomados como Posições do Eu em oposição, 
com base nas quais o cliente pode contar histórias diferentes e mesmo opostas sobre si 
mesmo e formular sistemas de valoração diferentes ou opostos (Hermans, 1999, p. 
492). 
 

Hermans construiu o modelo teórico do self dialógico com base na evidência empírica 

do processo psicoterapêutico e, por outro lado, de uma versão da tarefa de construção pessoal. 

Em tais contextos, as pessoas ponderam por muito tempo sobre Posições do Eu em conflito ou 

mutuamente desconfortáveis, os esforços de intervenção do terapeuta podem ser lentos quanto 

a seus efeitos, além de passarem a participar dialogicamente do self do próprio cliente 

(Valsiner, 2007).  

O “outro” introjetado na experiência teatral cria condições de percebermos esta 

dialogicidade que constitui o self, uma vez que “o cliente (o ator) pode contar histórias 

diferentes e mesmo opostas sobre si mesmo e formular sistemas de valoração diferentes ou 

opostos” (Hermans, 1999), se pensarmos que o ator vive as experiências narradas, ao 

emprestar seus sentimentos para a ação dramática e ao manifestá-las de diferentes modos cria 

sentidos e ligações sobre quem é aquela pessoa (personagem) a partir de si mesmo (o outro).  

 

6.4 O Processo e as experiências significativas que continuam a reverberar (Um 

olhar dos participantes) 

 

A elaboração da pesquisa levou em consideração partilhar procedimentos de 

estratégias de intervenção a partir dos processos de criação, observando também o campo 
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pedagógico da prática artística e seus procedimentos envolvidos que acabam por ressoar em 

um processo de significação e elaboração da experiência pelos participantes que tange 

também o terapêutico, no sentido do autoconhecimento e no lidar com questões pessoais 

relevantes. No trabalho com jovens artistas, venho observando a importância do trabalho 

sobre si numa investigação de percursos que vão revelando cada um sua singularidade. E é 

nesse sentido que a partilha dos pontos de vista sobre o processo a partir da elaboração dos 

próprios participantes é fundamental. 

Uma aluna uma vez me disse que não gostava da palavra criação, que ela já foi 

empregada de maneiras muito diversas, me sugeriu utilizarmos transformação, concordei com 

ela e passei a utilizar este termo quando observamos reverberações de processos criativos. 

Seja criação, transformação ou produção de sentidos, estamos falando da possibilidade de 

gerar ressignificações ao olhar sobre a vida, e podemos assim pensar a criação no sentido 

mais amplo do termo, no que tange o sentido mais profundo do viver.  

Desta forma, e com os olhares atentos às transformações, divido as trocas que tive 

recentemente com os participantes no intuito de percebermos juntos às reverberações dos 

processos ainda latentes. Uma vez que, o período que compreende o recorte da pesquisa levou 

em consideração os trabalhos de 2012-2014 e já distanciados da experiência em 2016 

puderam perceber com maior nitidez as marcas significantes que continuam a ressoar. 

 As comunicações se deram de inúmeras formas; redes sociais, ligações telefônicas, e-

mails, etc. Procurei fazer um paralelismo e trazer os artistas apresentados no perfil dos 

participantes, na mesma sequência, com breves e sutis reflexões trazidas por cada um deles. 

Inicio com a conversa que tive com Ana Ítala, sobre o processo para ela, segundo seu relato, 

muitas vezes falaram para ela não chorar, quantas vezes disseram o que poderia fazer, e nada 

disso deu certo por completo, porém a influenciou nesse longo e complexo processo. Segundo 

ela, sentiu como se fossem três mortes em sua vida, a morte de um namorado, a morte de uma 

de suas mães e a sua própria morte. No trecho a seguir, um traço sutil que acentuo é a escrita 

ter sido feita em terceira pessoa, o que pode nos apontar alguém que criou condições de falar 

sobre si com olhar distanciado e tendo a estética da literatura poética a seu favor. Na reflexão 

que faz sobre as marcas do processo em si, resume: 

 
“A dor foi intensa, e essa mesma dor se solidificou em seu corpo e alma, 
isso ela pode dizer com toda certeza. Chorou tantas vezes, e isso foi 
necessário, com essas lágrimas, poder se afogar e morrer, morrer para 
nascer, nascer para viver e assim existir. Hoje não tem motivos para 
reclamar, somente escrevendo pode entender o quando és forte, mesmo 
sendo fraca, sendo fria, mesmo sendo sensível. Reviver as suas histórias, de 
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suas mães, da sua vida, ver a dor e a alegria por outro ângulo. Isso tudo lhe 
fez bem.” (Ana Ítala, comunicação pessoal, Outubro, 2016). 

 

Elvis Torres, em 2012 dentro do processo que depois se tornaria o “Recortes”, Elvis e 

sua dupla de cena entraram em contato com a esquizofrenia catatônica (que trouxeram como 

uma inquietação a ser estudada na cena), se alimentaram para melhor apropriação, de causas, 

tratamentos e possíveis curas. Ponto que observa como fundamental e transformador para 

todo o seguimento do processo e seu apoio sensível sobre a cena e a vida, fazendo ele 

perceber fisicamente certas intempéries ao colocar-se em cena durante todo o tempo do 

espetáculo “o quão sensível são as condições humanas”, o “não movimento, a calmaria 

física e a tormenta interna”, ressalta Elvis.  

Lembra que o primeiro ano de orientação em 2012, pediu para conduzir uma das 

práticas corporais para outra turma de iniciantes que visitaram nosso encontro, o nervosismo e 

a inexperiência segundo ele, fizeram com que se esquecesse de pontos cruciais da condução, 

como a calma, o respeito, a sensibilidade ao outro. Em 2015, surgiu a oportunidade de 

conduzir de novo outra prática, e usando essa primeira experiência como norte foi cauteloso 

com as ações e escuta das diferentes necessidades de cada um dos participantes.  

Segundo ele, neste momento decidiu que gostaria de continuar nesta atividade como 

profissão, “no lugar transformador que tanto me afetou, tanto me modificou que quero estar. 

A forte experiência no vocacional me faz chegar a este instante, onde se acendem as luzes 

para meu caminho, teatro grande amigo, agora eterno parceiro” (Elvis Torres, comunicação 

pessoal, Outubro de 2016)  

No processo de pesquisa do espetáculo “Pueris” (2013, 2014) entrevistou uma 

transexual, experiência marcante em seu processo pessoal e na construção da sensibilidade e 

ponto de vista que descreve aqui:  

 
“A Renata, mulher forte, foi um estopim para diversos momentos de 
questionamento de quanto é violento ser visto como diferente, como é viver 
em clima de guerra, como é ser desacreditada, desrespeitada, violentada, é 
uma luta diária. São muitas nuances, pois onde querem apenas existir em 
sua forma honesta e verdadeira, tem que se tornarem soldadas que travam 
batalhas todos os dias para serem reconhecidas, respeitadas e que 
simplesmente a chamem pelo seu nome: ‘meu nome é Renata!’” (Elvis 
Torres, comunicação pessoal, Outubro, 2016). 

 
A construção da cena e a elaboração do espetáculo para Elvis, passou a ser uma 

oportunidade de dar voz e de dizer no ato estético a dor de ser ‘diferente’ que o encontro com 

Renata lhe revelou, e assim Elvis resume seu processo e a intensidade do entrecruzamento da 
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ficção e da realidade: 

 
“Existe esse campo de batalha para todos que transgridam os 
acordos sociais vigentes, ser diferente é ter uma batalha consigo e com o 
mundo. Fazer esta mulher ser ouvida, através de mim de minha boca, para 
ouvirem seu grito surdo, ‘Eu sou Renata!’.” (Elvis Torres, comunicação 
pessoal, Outubro, 2016). 
 

Everton Miranda, durante o processo fez parte do Cineclube, ação cultural 

continuada, que acontecia toda primeira segunda-feira do mês. Everton foi o primeiro a 

apresentar uma obra cinematográfica dentro desta ação cultural, a escolha foi “Sabotage, 

Maestro do Canão” direção de Ivan 13P. Sobre esta experiência Everton, comenta: “a 

biblioteca cresce e diante de uma grande atitude nasce o Cineclube. Começou! Pessoas 

chegando, muito trabalho, começaram assistindo um documentário e descobriram, juntos, 

que a voz tem história pra caralho!”. Everton procurava sempre relacionar as práticas e 

reflexões oriundas do trabalho com situações práticas da vida. Sobre a pergunta que fiz, 

perguntando o que ficou para ele sobre o trabalho, respondeu em forma de sinopse:  

 
“Em seus primeiros exercícios naquela sala multiuso, com as cortinas 
fechadas e com pouca ou nenhuma luz, seus pés só sentiam o chão de 
madeira e seus ouvidos escutavam somente a marcha intercalada com a voz 
do orientador que dizia firme e constantemente: Energia...energia!!! Os 
exercícios continuavam e, volta e meia, ele era interrompido e questionado 
com firmeza: Você tem brilho? Brilho... você tem brilho??? A cada passo os 
apontamentos iam fazendo sentido para ele que naquele momento, em um 
segundo de pausa, observando a cortina preta parada com seus 
companheiros, percebe que a árvore não é mais a mesma depois do olhar do 
poeta. Tempos depois, diante de um dilema, se afasta dos encontros sem 
saber se conseguiria voltar e viver. Mas, seu mestre deixa claro: Não vou 
abrir mão de você! O retorno acontece. Nos últimos ensaios, seus olhos 
brilhavam e seu corpo suava, de chapéu, vestido e sandália... ele encarava 
seu orientador que dizia naquele breu: “Fala pra mim... olha no meu olho e 
se conecta comigo, entendeu?” Isso era incrível para ele! Na despedida em 
2014, sentados em roda, ouviram com muita humildade: “Eu acredito na 
singularidade de cada um de vocês.” Levantaram-se com lágrimas nos 
olhos, mas estavam bem...o mestre olhou e disse: “Te admiro muito”. O 
discípulo respondeu: “Eu também”.” (Everton Miranda, comunicação 
pessoal, Outubro, 2016). 
 

Fernanda Soares ingressou na faculdade de Arquitetura e Urbanismo, atualmente faz 

estágio e continua relacionando as questões humanas descobertas no teatro com sua área de 

atuação. Assim como fiz com todos aqueles(as) que fizeram parte deste processo, pedi em 

conversa com Nanda que refletisse sobre aquilo que ficou do tempo que estivemos juntos: 

 
“… é o que ficou comigo, nas minhas pernas, ombros, braços, ainda não sei, 



 
 

 

126 

se pode ser respondido de forma branda, mas é algo que vou perseguir por 
um bom tempo, que é as formas que posso ser e estar o mais perto do que eu 
sou. Tinha medo das mudanças que iriam ocorrer pelo caminho, a incerteza 
era tudo que eu tinha, e isso era bom para mim, jogue a sua alma para alto 
(vamos com calma, isso é um pouco difícil). Cheguei a um ponto de vista, 
minha existência de ser, é errada. Construída de forma impensável, fui 
acumulando ações, e hoje admitir que uma existência inteira é errada é uma 
dor imensa... Não foi ensinado que a suas emoções são dignas de serem 
vistas (choro feito criança, de soluçar) de uma boa conversa, esta na forma 
de sentar, falar e tratar as pessoas que amo, esse conteúdo denso esta em 
todo o meu corpo agora, tudo que eu vou buscando é para ser o mais real 
do que sou dentro, as coisas andam perdendo o sentido aqui, mas isso é 
parte de uma exceção do que fica.” (Fernanda Soares, comunicação 
pessoal, Outubro, 2016). 

 
Gabriel Moura inicia sua reflexão sobre os resquícios do processo com uma 

provocação: “É muito difícil dizer coisas especificas, o que foi relevante quando em todos 

esses anos tentamos entender o subjetivo”, reflete a personalidade de Gabriel sempre inquieto 

e intenso em suas colocações. Observa que pessoas, a priori, amigas foram se tornando irmãs 

e reforça a conexão que mantém com elas até hoje. A intersecção entre vida e obra também 

foi um ponto fundamental na reflexão de Gabriel: “apresentar pueris, foi especial pela 

presença da minha amiga ouvindo nossa história em comum”, sua entrevista para confecção 

da dramaturgia foi o entrelaçamento de pontos comuns de sua história pessoal e de sua amiga. 

Ambos puderam a partir do estético perceber interconexões e se expressarem através do outro, 

uma história se conectando, respondendo e ressoando a outra.  

Sobre minha presença no processo como referência e provocador, Gabriel sempre se 

refere a mim como um “jovem-velho”, como lemos no trecho a seguir: “conheci o ‘senhor de 

idade’ mais novo que já vi, e foram os questionamentos desse idoso que orientaram os meus 

passos, se hoje construo minha história essa pessoa tem grande importância.” (Gabriel 

Moura, comunicação pessoal, outubro de 2016).. 

O autoconhecimento que se faz oportuno a partir dos dispositivos pensados no 

processo, a experiência da criação artística que vão se ligando a um processo de formação a 

que jovens como Gabriel estão passando, passam a ter um espaço de criatividade para darem 

vazão a sensibilidade, vão percebendo novas formas de se relacionar com uma fase 

tão prenhe de questionamentos como é a adolescência, e organiza uma fase 

característica por apontamentos futuros como potência para inventar caminhos de 

futuros possíveis, como podemos ler no trecho abaixo de Gabriel: 

 
“se não fosse esse lugar tão obscuro, não seria tão lindo me conhecer como 
foi. Sempre irei dizer o quanto foi especial estar presente naquela sala 
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preta, o quanto foi doloroso me conhecer, e isso está ressoando até hoje, e é 
dessa pura lindeza que foi que as coisas são maravilhosas. E foram em 
cenas construídas naquele espaço que tínhamos a oportunidade que colocar 
nossos questionamentos, aflições e visões de mundo. Por mais estranho que 
seja, eu percebi que tinha pessoas do meu lado, com uma tristeza profunda e 
um suicida em potencial, ali, naquele lugar estava com pessoas que estavam 
do meu lado, e estávamos caindo desse penhasco, todos em um grande 
abraço. Eram nesses abraços que meus pensamentos se acalmavam e se 
transformaram em criatividade.” (Gabriel Moura, comunicação pessoal, 
Outubro, 2016). 

 

Gabriela Silva sempre relacionou os encontros de domingo como um dia sagrado, 

comparando e dividindo a importância dos encontros no teatro com a religião, participa 

ativamente do grupo de jovens JUFRA (Juventude Franciscana do Brasil). Durante o 

processo, passou a perceber que as experiências não precisavam ser excludentes e que poderia 

conciliar ambas, como relata Gabriela: “Cada um sendo lapidado como um diamante bruto 

na querida caixa preta”, referindo-se ao teatro e ressaltando o acolhimento que o processo 

desenvolvido nas orientações dava para diferentes pontos de vista sobre a religião. Destaca 

sobre a reverberação do trabalho: “Lembro-me da sensação de olhar e de observar tudo que 

estava em minha volta, o que poderia voltar e modificar, do dizer e do não-dito, da 

respiração e da calmaria de tudo aquilo, mas principalmente o natural ato de viver.” 

(Gabriela Silva, comunicação pessoal, outubro de 2016). 

Quando perguntei sobre o que de mais relevante poderia ser dito em seu perfil, ela me 

pediu para inserir a foto, e em seguida, justificou o porque: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fotografia 38: Gabriela Silva imagem síntese. Foto: Talita Guidio. 
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“Gosto muito dessa foto, porque mostra a pessoa que eu sou, um ser que não 
fala em palavras, mas com o corpo, corpo esse carregado de marcas deixadas 
pelo tempo, cheio de sentimentos que chegam ate o extremo, com uma alma 
tão inquieta e com olhar humanizado.” (Gabriela Silva, comunicação 
pessoal, Outubro, 2016). 

 
 

Jaierlles Laurentino, em uma viagem feita em 2012 para sua cidade natal no estado 

da Paraíba, enriqueceu o trabalho “Antropologia dos M/eu’s” com registros feitos em vídeos e 

áudios, acompanhou um velório, fotografou a topografia do sertão paraibano, este material 

composto por lembranças pessoais e entrevistas se entrelaçaram compondo o texto 

dramatúrgico escrito para a montagem. O trecho a seguir, demonstra a importância em se 

adquirir conhecimento técnico no trabalho do ator para com ele poder dar vazão a 

sensibilidade pessoal e singular do artista. Sobre o processo e pesquisa que culminou no 

espetáculo “Antropologia dos M/eu’s”, Jaierlles escreveu: 

 
“O principio da pesquisa foi a busca do íntimo, das memórias e de histórias 
que davam base ao humano, sobre o que tornava os seres únicos. Nossa 
pesquisa seguiu por diferentes rumos, do expansivo e grande ao intimo e 
pequeno. Todas as formas porém, utilizadas de técnicas de exercícios 
teatrais que iam dos precisos aos experimentais, tornando a movimentação 
cênica como um frame de memórias e de sonhos que temos quando 
misturamos o que passamos pela vida.” (Jaierlles Laurentino, comunicação 
pessoal, Outubro, 2016). 
 

   
Joyce Rocha, se descreve atualmente como Designer, Artista e Autista. Foi 

diagnosticada portadora do Transtorno do Espectro Autista (TEA), durante o período em que 

ocorreram as atividades no CEU CASABLANCA. Sobre a reverberação e ressonância do 

processo em sua vida, escreveu: 

 
“Antes de conhecer o Hércules não tinha noção de quem eu era de fato, 
sempre fui movida por fatores externos e nada conseguia me tocar de forma 
profunda. Percebo que essa falta de não me sensibilizar com o mundo 
interno estava muito relacionado com o fato de não me conhecer, o processo 
artístico que eu participei com o Hércules foi um divisor de águas, porque 
através do seu trabalho sensível eu pude encontrar o verdadeiro sentido de 
minha vida. O significado de me encontrar foi muito forte para descobrir o 
meu autismo, e principalmente descobrir as infinitas possibilidades de fazer 
o que eu quero sem me limitar por causa da minha deficiência. Ele me 
ensinou que é possível voar e me fez acreditar no infinito.” (Joyce Rocha, 
comunicação pessoal, Outubro, 2016). 

 
 

Leticia Ferreira ressalta o processo para montagem do “Antropologia dos M/eu’s”, 

iniciado a partir das experiências de vida dos integrantes, com perguntas norteadoras sobre 
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felicidade, família, amigos, culpa e morte, que foi sendo tecido com outras histórias daqueles 

que fazem/fizeram parte da vida de cada um do grupo.  

Leticia ressalta a relevância das obras que serviram de material para confecção do 

trabalho: “se deu como espetáculo através de experimentos cênicos que surgiram a partir dos 

atores criadores, de leituras de “A alma Imoral” do autor Nilton Bonder, do livro “A 

experiência do Fora: Blanchot, Foucault e Deleuze” da autora Tatiana Salem Levy e 

“Hierofania: o teatro segundo Antunes Filho” do autor Sebastião Milaré e dos filmes “Terra 

em Transe” e “Deus e o Diabo na terra do Sol” ambos de Glauber Rocha e “O Sacrifício” 

de Andrei Tarkovski, entre outras tantas referências.” E sobre o espetáculo “Antropologia 

dos M/eu’s” (2012), Leticia comenta: “Através do si mesmo, imagens e vozes, dão lugar as 

personagens que não possuem, rosto, sexo, etnia, que se confundem entre si, falam muito 

através do silêncio em uma dramaturgia desconcertante e atemporal.”. Daquilo que ficou 

sobre a elaboração do espetáculo:  

 
“Todo esse processo trouxe inúmeros crescimentos artísticos e pessoais, um 
amadurecimento de interpretação, ideias e concepções sobre, talvez, a 
melhor forma de dizer o que se quer sem necessariamente dizê-lo, entender 
que o processo criativo surge a partir da própria concepção de mundo e que 
isso o torna único, cíclico, ao passo que as ideias mudam, muda também o 
seu processo criativo, o menos será mais, o simples será surpreendente, não 
há separação entre ator, sujeito e obra são o conjunto dos fatores. 
Certamente foram três anos de intensa produção e emoções, fortaleceu uma 
CIA que se punha a desmanchar com facilidade, desmanchou o que parecia 
sólido e mudou a forma de ver, sentir e fazer teatro e até mesmo de 
compreender o outro enquanto sujeito. Cada encontro, ensaio, apresentação 
foi inaugural, texto, marcação, movimento, todos de acordo com o sentir de 
cada um dos envolvidos, inclusive o público que se propôs a assistir por 
mais de uma vez. Vimos muitas lágrimas e risos, vozes embargarem nas 
conversas, pessoas tentando classificar o espetáculo, tentando entender o 
que ficou no ar, esperando o retorno para ouvir aplausos/aplaudir. Enfim, 
uma experiência de vida incrível, única, intimista que embora tenha se 
findado, parece-nos ainda inacabada e pulsante.” (Leticia Ferreira, 
comunicação pessoal, Outubro, 2016). 

 
 

Renier Vasconcelos assim como outros participantes, iniciou bastante jovem no 

processo, com apenas 15 anos foi exposto a uma série de práticas corporais densas e 

referências que foram trazidas para contribuição e suporte para o trabalho proposto. Renier 

sempre demonstrou bastante sensibilidade e absorveu os estímulos das referências com 

intensidade, sobretudo a do cineasta Bergman fato que me chamou bastante atenção. Uma vez 

que eu encontrei na biblioteca do CEU CASABLANCA, no acervo ainda para ser catalogado, 

uma grande coleção de clássicos do cinema mundial, e passei a indicar para a turma, Renier 
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assistiu toda a obra e a relação criativa e sensibilidade passaram a ser incorporadas em suas 

proposições de cenas. Sobre o primeiro ano, ainda com 15 anos, e a montagem do espetáculo 

“Recortes” (2012), Renier escreveu: 

 
“Do primeiro ano: a leitura de "experiência e saber de experiência"13 foi 
extremamente divisor de águas, à partir desse texto meu modo de ler/ver as 
coisas mudou. Sobre o processo criativo de cenas e montagem do "Recortes" 
tive a oportunidade de trabalhar mesmo que inconscientemente com uma 
angústia que na época não fazia noção de onde vinha mas que, trabalhada 
em cena, tornava-se menos assustadora. Como parte desse processo, a 
"ingestão" de referências: Ingmar Bergman e Clarice Lispector (esta eu já 
conhecia e já me fascinava), mas agora podia ligá-la a outras coisas como o 
silêncio simples e profundo de Bergman. Questões de corpo e saúde: sérios 
problemas com insônia e má postura progressivamente foram melhorando - 
técnicas de respiração, autopercepção do corpo em geral e a própria 
atividade de estar em constante processo criativo com cenas ou o próprio 
final. Joseph campbell e “O Poder do mito” me interessei por Zen Budismo 
e posteriormente yoga, como forma mais prática de concretização e lembro 
também da leitura de "A Arte Cavaleiresca do Arqueiro Zen"14. (Renier 
Vasconcelos, comunicação pessoal, Outubro, 2016). 
 

Muitos pontos se entrelaçam e despertam a pesquisa individual dos participantes, a 

inquietação que as obras de referência provocam ao mesmo tempo em que entrevistas são 

feitas com pessoas reais como material para elaboração dos trabalhos. Isso permite que ao dar 

forma ao encontro dessas duas fontes: teoria (material literário e cinematográfico) e a 

sensibilização com vida cotidiana (entrevistas); traços pessoais ainda incipientes podem ser 

trabalhados e amadurecidos para os próprios participantes, tornando-se claros à medida que 

existe um afastamento da experiência e o processo pode ser visto com aquilo que foi se 

decantando. Sobre o segundo ano de trabalho e o processo de criação do espetáculo “Pueris” 

(2013, 2014), Renier escreve: 

 

“no segundo ano: criação de cenas e "Pueris", maior liberdade e 
autoconfiança para a criação das cenas devido a estudos individuais e em 
grupo. Em "Pueris", entrevistei/interpretei uma mulher/prostituta de certa 
forma foi um processo de auto aceitação da minha própria sexualidade, pelo 
menos exteriormente/visualmente; ou ainda de maior liberdade criativa 
artística, de poder expressar vontades sempre coibidas por valores morais 
(homossexualidade e, de certa forma, a delicadeza buscada, trabalhada em 
questão, já que o mais cabível é parecer sempre "forte"). Nesse entremeio 
fazia cursinho popular para o vestibular, e no seguinte entrei na USP para o 

                                                
13 O Texto que Renier se refere é “Notas sobre a experiência e o saber de experiência” de Jorge Larrosa 
Bondía, primeiro texto que lemos no processo.  
14 O livro ao qual se refere “A Arte cavalheiresca do arqueiro Zen” é do filósofo alemão Eugen Herrigel, 
sugerido como leitura em determinado momento das práticas corporais propostaa durante o processo. 
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curso de Letras, onde me encontro até agora.” (Renier Vasconcelos, 
comunicação pessoal, Outubro, 2016). 
 
 

Romário Lopes ressalta a participação na idealização e condução do Cineclube, ação 

cultural continuada, que acontecia toda primeira segunda-feira do mês quando 

apresentávamos uma obra cinematográfica que fazia parte do acervo da biblioteca do CEU 

CASABLANCA, aproximando a comunidade local com debate e apresentação das obras 

pelos próprios participantes. Após a exibição, havia uma conversa sobre o autor, a obra, as 

percepções e sensações acerca do filme: “Poder levar filmes como Bergman, Fellini e 

Glauber Rocha para lugares onde as pessoas nunca nem tinha assistido um filme legendado 

mudou a “chavinha” e me fez pensar sobre a importância da Arte-educação. Aqui, decidi me 

dedicar realmente também a tentar transformar o outro através do teatro”. (Romário Lopes, 

comunicação pessoal, outubro de 2016). 

Observa-se a importância de ter proposto junto a outros participantes o “redesenho” da 

biblioteca, propomos para o NAC (Núcleo de Ação Cultural) do CEU CASABLANCA, uma 

nova reformulação de estantes e mesas da biblioteca para que o acervo pudesse estar mais 

acessível aos usuários, uma vez que, o estímulo ao uso da biblioteca havia se tornado 

frequente em nossos encontros, para a expansão de repertório, leituras teóricas, literatura, 

filmes, etc. Sobre o primeiro trabalho “Recortes” (2012), ressalta:  

 

“A experiência de alteridade através das entrevistas/conversas para o 
monólogo da cena, mudei a forma de olhar as pessoas, e passei a enxergar o 
universo que existe no outro. O tema de esquizofrenia na cena para a peça, 
me fez voltar e olhar uma tia minha, que é esquizofrênica, de outra forma, 
mais sensível, mais humana. Durante esse processo também, com nossas 
conversas em grupo e individuais, comecei a entender que sou constituído 
de muitos, e que esses muitos estão em constante mudança.” (Romário 
Lopes, comunicação pessoal, Outubro, 2016). 

 

Sobre o segundo trabalho “Pueris” (2013, 2014), escreveu:  

 
“Nesse processo nos aproximamos dos momentos efêmeros da vida e isso 
me vez ver a minha própria existência de uma forma diferente, passei a dar 
mais importância à ela e ao que faço de minhas relações. Em uma 
entrevista/conversa com minha ex gerente para meu monólogo, pude me 
encontrar nela, ver que as angústias e medos também eram minhas 
angústias e medos. Esse monólogo me marcou muito e ainda reverbera.” 
(Romário Lopes, comunicação pessoal, Outubro, 2016). 

 
O terceiro trabalho “Não Sobre a Morte” (2015), que apesar de não fazer parte do 
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recorte de pesquisa, é importante ser citado no olhar do participante Romário sobre como 

reverberou em sua vida, que escreveu: 

 
“No meio deste processo ocorreu a morte de um tio meu, com quem estive 
no hospital e cuidei por alguns dias, a perda mais próxima que tive e isso 
ressignificou o processo e minhas relações familiares e performar o ritual 
budista Noukan15, na peça “Não sobre a morte” ganhou outra camada. Com 
a pesquisa e aproximação do tema da morte nesse processo, percebendo que 
a vida é um instante, minha forma de vivê-la foi transformada, comecei a 
entender o valor de cada momento e o afeto que é preciso colocar nas 
relações para que o viver faça sentido.” (Romário Lopes, comunicação 
pessoal, Outubro, 2016). 

 
Talita Guidio, na reflexão que fez sobre o processo, observou saber que o teatro 

conforme proposto em nossa experiência não tem necessariamente um fim terapêutico, e nos 

imbricamentos do tempo estético poético da reflexão, dos atravessamentos vida e obra, 

resume da seguinte maneira:  
 
“Tudo que fiz lá sendo pra ajudar o outro, percebi que estava me ajudando, 
eu tenho 32 anos, tive anorexia quando nova, depressão, fiz terapia quase 
no final do vocacional, mas tive que ser encaminhada para outro lugar 
quando resolvi não mais mentir na terapia, assim como também menti muito 
no teatro, não sou forte sou mega fraca e, desde os 19 anos eu luto contra 
mim mesma, por querer tentar suicídio e sim durante o processo fiz isso, 
sempre quis falar e nem sei porque estou escrevendo agora, tudo que 
aconteceu comigo foi real, mas muitas vezes me apaguei, queria como em 
Hamlet… eu queria atravessar a fronteira do desconhecido, mas eu não 
queria mais voltar.  Não sou doente eu tenho consciência do que fiz e vivo, 
mas queria escolher ter uma fase boa e não ter mais nenhuma tantas fases 
ruins, mais sei que a vida não é assim, infelizmente. (Talita Guidio, 
comunicação pessoal, Outubro, 2016). 
 
 

O entrejogo ficção e realidade cria um espaço de conexão pessoal que não se liga 

diretamente a “veracidade das situações”. O estimulo no trabalho que foi proposto era que 

existisse um engajamento e contato real com as emoções internas, independente da origem ser 

coincidente com a vida real ou com a vida elaborada na experiência artística. Provavelmente 

os encaminhamentos do trabalho terapêutico que Talita se refere não levaram em 

consideração as diferentes narrativas “inventadas” que fazemos sobre nós mesmos na 

intenção de encontrarmos e construirmos um eu pessoal diferente do “possível” concreto, isso 

pode ter gerado frustração e descontinuidade no tratamento. E por conseguinte, um encontro 

potente de autoconhecimento e manifestação de inquietações pessoais, possíveis em um local 
                                                
15 Noukan é um rito mortuário praticado pelo Budismo, se caracteriza por uma pequena e silenciosa cerimônia, 
composta por uma série de procedimentos feitos por um profissional (Noukan) na presença de amigos e 
familiares, a fim de preparar o corpo de uma pessoa morta para que tenha uma despedida digna. 
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de acolhimento que deu vazão a sua natureza criativa, o teatro.  
 
Bem-vindo ao mundo do teatro onde a arte não é algo tocável. É Muito além 
de qualquer coisa que se explique é como uma música que ouvimos, 
acontece internamente, te modifica, te transforma, te faz forte e fraco, e o 
essencial te faz vivo e único como um Diamante a ser lapidado com o tempo, 
como um abismo de escolhas não há o duvidoso é ficar ou pular ficando há 
o medo do desconhecido, então preferi pular no desconhecido para 
conhecer a mim e viver. 
A árvore que pintei pra ti e te entreguei pintei em 1 hora apenas, quando 
tive uma crise 2 dias antes e tomei alta dose de insulina o que me causaria a 
morte, não sei o que que houve. Mas fui ao parque Vila lobos com minha 
família e repensei nos sorrisos que ali vi na preocupação e minha 
cachorrinha correndo por aquele parque, aquela árvore tão linda, aqueles 
pássaros, o Sol, as flores e o banco vazio debaixo da árvore que parecia um 
cenário mágico me fez repensar e dizer: Eu sei que a Arte é a única coisa 
que não fará eu enlouquecer!” (Talita Guidio, comunicação pessoal, 
Outubro, 2016). 
 

“Como olhos de cotidiano se tornam olhos estéticos?” talvez, o que nos revele este  

trecho não seja o querer compreender  “como” isto acontece. Uma vez, que os caminhos para 

tal fenômeno se estabelecem de inúmeras e infinitas maneiras mas o fundamental é sermos 

tomados de assalto no quanto a conquista dos “olhos estéticos” em relação a vida nos 

permitem a contemplação e vivência de intensidades que nos salvam e fazem a manutenção 

de nossa saúde vital-poética. 

Tatiane Andrade, em 2011, criou o grupo Eflúvio de pesquisa cênica junto com 

Victor Walles. Após um ano de experimentações, decidiram retornar ao projeto Vocacional, 

porém como grupo, e foi nesse entremeio, no período de 2012 e 2013, que fizeram parte do 

processo sob minha orientação. Sobre o período que esteve no processo, Tatiane comenta: 

“Foi um período muito intenso de trocas, estudo, experimentação, provocações cênicas, 

filosóficas e existenciais, que consolidou de fato a paixão e a vontade de ter o teatro como 

escolha, estudo constante e profissão”, a intensidade e a regularidade dos encontros aliados à 

idade dos participantes resultam muitas vezes, ainda que este não seja o objetivo central, em 

profissionalização no campo das artes. É comum perceber nos relatos, mesmo daqueles que 

não tinham como objetivo seguirem na área artista e pedagógica, que a partir da experiência 

obtida durante o processo, procuraram dar uma formação e espaços que pudessem 

proporcionar experiência similar a outros jovens. 

Sobre a metodologia e procedimentos para confecção dos espetáculos, Tatiane 

escreve: “As investigações emergiam muito do que cada um trazia de necessidades e 

inquietudes, eram alimentadas por partilhas de textos, imagens, bibliografias, músicas, idas a 

exposições e desaguava na tentativa de traduções em experimentos cênicos” (Tatiane 
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Andrade, comunicação pessoal, outubro de 2016). A formação de um artista, a meu ver, 

envolve uma gama complexa de experiências sensíveis que vão formando seu olhar à medida 

que também podem elaborar obras autorais.   

“A relação com o teatro cada dia mais se mostrava uma experiência metafísica, ao 

mesmo pé que se imprimia com força no corpo, nos ossos, na respiração” (Tatiane Andrade, 

comunicação pessoal, outubro de 2016), outro ponto fundamental para que as experiências se 

tornem cada vez mais incorporadas ao dia a dia, é a regularidade ao estímulo do trabalho 

criativo. Uma vez que o jovem possa experimentar um espaço criativo com frequência, sua 

sensibilidade vai ganhando possibilidade de vazão e as inquietações muitas vezes incipientes 

tornam-se claras e potentes. 

Em 2012, trabalhando dentro de uma linguagem mais performática, o grupo Eflúvio 

participou do V Festival Vocacional na galeria Olido-SP com o experimento “Sem Título”. 

No final do mesmo ano dentro da Mostra de teatro CEU Casablanca, apresentaram a 

instalação cênica “Ensaio sobre o Tédio”. Em 2013, iniciaram a pesquisa da construção e 

encenação de “O Canal” escrito por Victor Walles e encenado por Tatiane Andrade. Em 2014, 

Tatiane iniciou os estudos na SP escola de Teatro, no curso de atuação e se formou em 2015. 

Atualmente estuda Artes Cênicas – licenciatura na Universidade Federal de Ouro Preto. 

Victor Hugo, sobre a leitura que faz sobre a experiência, comenta: “As marcas são 

coisas que nos afetam positivamente ou, negativamente é através das emoções e de sensações 

vivenciadas por si próprio que aprendemos a valorizar nossa história e nossas marcas de 

vida.” A valorização e o acompanhamento singular de cada participante no processo, o 

entendimento das diversas histórias de vida e as diferenças peculiares a cada um expressas em 

suas ‘marcas’, ou seja, aquilo que ainda se faz presente de experiências significativas que 

fizeram parte da vida dos participantes. Victor aponta que o trabalho do ator em compreender 

tais emoções, vivendo-as e revivendo-as promove uma melhor aceitação e valorização dos 

percursos pessoais.  

Victor foi tecendo muitas relações e reverberações do processo que ainda lhe auxiliam 

a enxergar a arte e seus imbricamentos com o artístico, o trecho a seguir se refere às 

possibilidades de ressignificação e reconstrução do percurso pessoal, tema central desta 

pesquisa: “durante nosso processo aprendi que todos têm potencial para ser de tudo, bom, 

mau, louco, bêbado, casado, esquecido, velho, e ser eu mesmo, pois tudo conta e está dentro 

de mim, apenas “empresto” para o personagem.” (Victor Hugo, comunicação pessoal, 

outubro de 2016).  

Experimentar outros pontos de vista como o que Victor relata, apoiado no “emprestar 
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suas emoções” ao personagem, possibilita ao artista compreender que existem múltiplas 

possibilidades dentro de si mesmo. E ao mesmo tempo, cria condições de maior generosidade 

para a alteridade como percebemos no trecho a seguir: “Tem tantas outras coisas que sei que 

mudei ou que vejo e sinto que são diferentes, a forma de enxergar é mais ampla e sensível 

como se colocassem uma lupa e eu visse só o sensível... Bom, acredito mais na humanidade e 

não a julgo. Apenas a humanizo pois também sou humano.” (Victor Hugo, comunicação 

pessoal, outubro de 2016). 

Victor Walles, respondendo a solicitação de pensar sobre a elaboração dos trabalhos e 

aquilo que ele avalia de cada experiência, sobre o espetáculo “Sem Título” (2012), resumiu: 

“foi um estudo performativo a partir do trabalho da Marina Abramovic, não conhecia o 

trabalho dela até então e “performance” foi tema da prova específica no ano que passei no 

CAC-ECA-USP”. Sobre o espetáculo “Ensaio sobre o Tédio” (2012): “foi um projeto que 

quebrou uma certa visão de trabalho de ator, me fazendo passar por outros estados, não 

pensar em interpretar, mas em ação. Essa ideia depois retornaria muitas vezes na Faculdade 

e já tê-la experienciado antes foi muito importante para mim.”. E finaliza escrevendo sobre 

“O Canal” (2013) “foi o projeto que me colocou na posição de dramaturgo, me fez pensar 

quantas e quais funções eu ainda quero ocupar no teatro, pela primeira vez comecei a pensar 

a cena inteiramente de fora dela e nesse sentido o olhar do Hércules do meu lado era de 

extrema importância e reverbera até hoje no que eu dirijo na Habilitação de Direção.” Sobre 

os resquícios do processo para sua experiência pessoal, Victor avalia da seguinte maneira: 

 
“Muitas coisas da experiências que tivemos no Casa Blanca alteraram para 
além de concretudes como temas que estudávamos juntos e caíram na prova 
da USP depois. Mas as reflexões como: Que Teatro eu quero fazer? Qual a 
relação que quero com o público? Como sustento minha arte apesar do 
tempo e das dificuldades? Existem duas frases que lembro muito bem até 
hoje "temos que subir nos ombros dos grandes e partir daí" e a outra "não 
adianta estudar só teatro, a última coisa que você tem que estudar é teatro, 
tem todo o resto do mundo ainda" não sei se lembro as palavras exatas, mas 
o importante é que essa relação com a filosofia e com outras artes que 
aprendi a fazer mais conscientemente me acompanham até hoje, na 
faculdade, nos projetos, etc.” (Victor Walles, comunicação pessoal, 
Outubro, 2016). 

 

Atualmente, ao entrar em contato com os relatos, ao pensar nos encontros e nas tantas 

manifestações pessoais, umas visíveis outras mais tímidas, tanto nos grupos, como nas turmas 

de iniciação, tenho percebido que é possível investir numa investigação de si, num espaço em 

que a criação e a investigação daquilo que é próprio de cada um pode ser encaminhado como 

material de crescimento coletivo. É como se aquilo que, na dimensão estética ganha 
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linguagem, na psicologia ganha elaboração da experiência. E aí não importa tanto se é uma 

ou outra, porque o que acaba se manifestando sob diferentes pontos de vista é a expressão do 

dizer de cada um. No puro acontecimento. 

Querer manter-se nas práticas, nos estudos e procurar também a profissionalização no 

campo das artes como foi sendo relatado pelos participantes, parece uma pequena sugestão 

sintomática a que “olhos de cotidiano” passaram a se tornar e, sobretudo, querer se manter 

“olhos estéticos”, e que processos artísticos notadamente experiências efêmeras e temporárias, 

podem causar quando bem adensados e significados pela experiência, marcas incorruptíveis. 

Observar o processo sob tais marcas significativas para cada um, ao longo de três 

anos, permitiu-me investigar aproximações entre a arte e significação psicológica, que nos 

permite observar como o trabalho artístico se relaciona com processos subjetivos que 

conduzem à transformação de aspectos psicológicos sempre apoiados na dimensão do vivido.  

Aquilo que gera marca no corpo revela sua processualidade: e nisso reside um dos 

encontros entre arte e significação pessoal que o estudo de caso a seguir procurará revelar.  

 

6.5 Ana Ítala e o voo das metamorfoses silenciosas (Estudo de Caso) 

 
 

 
 
 
     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Imagem 5: Prontuário de Nascimento - Ana 
Ítala (Utilizado no processo de criação e 
montagem do espetáculo “Pueris – Uma elegia 
ao Tempo”). 
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6.5.1Cantiga de ninar –  convite à vivência de um tempo estético-afetivo e seus 
umbilicais contextos teóricos 

“Bacia de prata, ariada com sabão, pra lavar esse menino, pra vestir o seu 
roupão! Pimpão de veludo, camisola de filó, isso tudo foi feito pela mão da 
vovó! João corta o pau, Maria Mexe angu, Tereza vem comer, feijão com 
caruru! Caruru e bem gostoso, quando leva ao seu tempero, leva sal, leva 
gordura e leva pimenta de cheiro”16 (Ana Ítala, participante da pesquisa)  

 

Assim se inicia este capítulo. Com o pé direito! Evocando a memória e a história 

pessoal. Convocando para mergulhos em outras camadas de construção e organização 

sensível.  

No lugar do afeto, da paixão, da emoção, do sentimento, das memórias, do tecido mais 

efêmero e mais permanente ao qual se devota observar esta pesquisa. Na ideia de 

percebermos o alcance das atividades artísticas teatrais analisadas neste trabalho, optamos por 

apresentar um processo em particular, a partir de um recorte vertical. Entendido na cronologia 

do tempo, dos encontros e da consolidação de processos estéticos implicados aos anseios 

pessoais de uma das participantes, Ana Ítala. Ela que emprestará sua voz e seu percurso para 

percebermos a partir de visão singular as ressonâncias comuns de pontos de observação 

potencializados pela inquietação estética coletiva. 

 O título escolhido se apropria da fala da participante que observa e sintetiza sua 

experiência no processo como uma “Metamorfose silenciosa”, a imagem poética me parece 

forte e adequada, agora dada a distância da experiência, o que emerge fortemente é esta 

impressão. Uma metamorfose que vai se dando sem que nos demos por ela, talvez, por isso, 

nos seja relevante observar o efeito da cronologia do tempo; dos dias, dos meses, dos anos, 

em relação ao tempo estético, poético e efêmero. 

 Este capítulo procura esclarecer e evidenciar algumas questões teórico-empíricas 

referentes às interfaces entre processos artístico-emancipatórios, alteridade e éticos que 

surgem do processo artístico-pedagógico vistos no percurso pessoal da participante Ana Ítala. 

Optei por contextualizar as falas colhidas e escritas ao longo dos anos de 2012 até 

2014 (recorte de pesquisa), na intenção de percebermos alguns disparadores fundamentais na 

apropriação de um campo simbólico de sentidos sobre a própria vida e a vida que nos 

circunda, e nos faz visualizar e ou nos é permitida e revelada sobre certos aspectos. 

Procurando apontar algumas relações e reflexões, entre processo de construção-artística e 

significação pessoal das experiências da vida cotidiana. 

                                                
16 Trecho de texto do espetáculo falado por Ana Ítala, construído durante o processo, faz referência à cantiga de 
ninar que sua mãe lhe cantava na infância. 
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 Analisando o processo artístico-pedagógico, e a maneira que este cria ressonâncias, 

lacunas, inquietações na participante Ana Ítala, pode nos abrir um inquietante e polissêmico 

jogo de significações. Ao mesmo tempo que um processo é UM, atinge e reverbera de 

diferentes aspectos entre os participantes. Fazendo-nos considerar significativamente a 

mediação semiótica e a experiência como ferramentas conceituais estruturantes do nosso 

olhar teórico. 

 Observamos alguns processos criativos, práticas e experimentações, fizemos a leitura 

geral dos seus aspectos, articulando as propostas construídas em coletivo e suas realizações 

nos processos cênicos: “Re-cortes”, “Antropologia dos meus”, “Sem titulo”, etc., momentos 

de partilha com o público que se vinculam e estão implicados a certas compreensões que 

nossas imersões trouxeram de sentidos em relação a nossas emoções, à maneira que temos de 

traduzir esta experiência, de modo a potencializarmos tal partilha.  

A fim de evidenciar a complexa interrelação entre “ato criativo” e “vida cotidiana”, 

Vygotsky (2001), contribui a esta interface e entre Construtivismo Semiótico-Cultural e as 

Artes Cênicas, quando formula que: “A arte é uma técnica social do sentimento, um 

instrumento da sociedade através do qual incorpora ao ciclo da vida social os aspectos mais 

íntimos e pessoais do ser” (Vygotsky, 2001, p. 315).  

Ao observar interrelações entre “social-sentimento” e “vida social e aspectos íntimos”, 

Vygotsky propõe o fortalecimento da relação de interdependência de um processo reflexivo 

de tomada de consciência de si (Participantes da pesquisa), que observa o ambiente externo da 

vida em geral e cria sentidos sobre ela (Experiência Artística) que estimula a elaboração de 

sentidos sobre seus desejos, a vida dos sentimentos em tal sociedade pode ser reelaborada e 

conquistada pela pessoa, para sua consciência (Processo artístico-emancipatório). 

Ou seja, é de total relevância à criação de experiências que possam propiciar a seus 

participantes o distanciamento reflexivo da vida cotidiana, vivenciando outros tempos e 

lugares metafóricos a partir de sua sensibilidade criando assim um campo tensional entre 

“vida vivida” e “vida criada”, ainda que esta separação nos pareça, sobretudo, conceitual. 

Porque, o fato é que uma delicada camada sensível envolve ambas e as contamina sem que 

possamos focar em uma ou em outra com objetivo delineamento.  

Desta forma, a Experiência Artística permite o distanciamento do tempo cronológico 

da percepção da realidade e a experimentação de um tempo outro, dilatado, que faz com que 

esta diferença seja moeda latente de construção de significados sobre si mesmo e sobre a 

criação de novas possibilidades. Dotando os participantes a partir da experiência artística a 

viverem complexos estágios de emancipação e autonomia, oriundas deste hibridismo 
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dinâmico de criar novas condições de escuta e vivência para si mesmos.  

A mesma pessoa cria um abismo temporal dilatando os tempos de significação sobre 

seus processos e vivências, e neste trânsito, ao mesmo tempo, que compreende os diferentes 

processos formativos ao qual está sujeita, tenciona-os criando estratégias para moldar e ser 

moldada pelo tecido dinâmico da vida (Morais & Guimarães, 2015).  

É preciso que um outro universo, uma nova camada sensível, seja instaurada para que 

outras compreensões da experiência possam ser manifestas e possíveis. O tempo da obra, o 

tempo da poesia, o tempo do acontecimento estético, do fenômeno teatral, todos estes existem 

quando a pessoa coloca em suspensão sua própria respiração e participa de um acontecimento 

que a faz perceber uma malha de afetos, uma rede que a liga a outros seres sensíveis. No nível 

de troca, que se revela e desvela a partir da suspensão – a alegria na dor e a dor na alegria – 

lugares contraditórios, complexos e paradoxais. 

 

6.5.2 Educação da sensibilidade ou a re-ativação dos olhos estéticos  

 

O primeiro trecho de texto (protocolo) produzido por Ana Ítala sobre o processo data 

de 12.11.2012, foi escrito em momento avançado do trabalho. As atividades iniciaram em 

abril de 2012 e o texto que iremos analisar foi escrito em novembro, sete meses após o início 

das vivências cênicas. Justamente, para podermos observar aspectos significativos que 

continuam a reverberar e a ressignificar os olhos da participante em relação a seu percurso no 

processo.  

A observação deste processo nos faz perceber que um trabalho artístico não visa a um 

único ponto de chegada, ou todo o despertar da sensibilidade que parte das experimentações: 

cenas, pesquisa, textos, conversas, jogos, etc. tenham um único fim que poderiam ser a 

concretização de um espetáculo, ou apresentações, aberturas de processo, etc.  

De forma mais específica, a análise singular tem como objetivo observar questões 

teórico-empíricas acerca dos processos de construção de sentidos relativos à construção das 

identidades sociais e pessoais, da alteridade enquanto conceito de fundamental importância 

na perspectiva dialógica, como condição humana, concebida aqui como experiência relevante 

e significativa.  

Embora um aprendizado e fixação de uma experiência possa potencializar 

determinados momentos, o olhar de troca, a inclinação, a grande metáfora de uma prática 

artística-pedagógica da maneira que me proponho, visa a aspectos que a apresentação não 

pode compreender em sua totalidade, ou que em camadas visíveis encontram-se 
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sedimentadas. Desta forma, o estudo de caso nos pareceu relevante a fim de percebermos o 

processo artístico emancipatório que resulta do trabalho artístico específico e singular. 
 
 “Sobre a Educação da Sensibilidade, 
 
Não teria um nome específico para definir, mas vamos chamar de uma peça. 
Ao decorrer do ano fomos montando recortes/cenas tentando no mais íntimo 
de nós, dar um ar de realidade aos nossos movimentos, falas, ações e até 
mesmo pensamentos. 
Tivemos várias referências como filmes, livros, quadros e músicas. A nossa 
principal referência foram as cenas "Prêt-á-Porter", trazidas pelo nosso 
artista-orientador Hércules Morais. Essas cenas foram fundamentais para 
esse trabalho, elas nos trouxeram uma nova visão do teatro, pois nos 
mostrou a simplicidade, mas com muita verdade, pois na execução, tudo se 
torna mais fácil e ao mesmo tempo difícil. No seu olhar, no seu jeito de 
andar, colocar isso em cena, usar um simples piscar de olhos, ou até mesmo 
um bocejar de sono. 
Nossas cenas também surgiram através de conflitos, incômodos, 
questionamentos e aflições, que nos causaram uma metamorfose silenciosa. 
Podemos dizer que tivemos uma overdose de informações, conversas 
complexas e profundas, que no mais íntimo de cada um de nós, nos 
transformou de certa forma. A vida está ai, não para, o tempo passa e a 
história vai acontecendo, pessoas nascem e morrem, deixam exemplos, 
esperanças, perspectivas diferentes do mundo. Abrimos uma pequena fenda 
no espaço, para poder ver as coisas que talvez não víamos antes. Eis ai a 
dança dos planetas, cada um com seu movimento, acrescentando a cada 
instante. Abrimos os olhos, mas podemos enxergar com eles fechados e a 
poesia continua viva, como dizia Cazuza: o tempo não para e o poeta não 
morreu”.(Ana Ítala, 12/11/2012, participante da pesquisa, pg. 212, ANEXO 
B). 

 

A inexatidão em como nomear o trabalho “Não teria um nome específico para definir, 

mas vamos chamar de uma peça” expressa o lugar híbrido, múltiplo, que o sentimento de 

pesquisa artística pode ser associado a uma re-leitura e visão de mundo a ser problematizada, 

discutida, que podem através do valor simbólico da obra teatral, serem deslocados. A 

mediação semiótica da experiência internalizada demonstra uma sensação de inadequação ao 

sentido do senso comum da palavra “peça”, “espetáculo”, etc. 

Na sequência, Ítala observa um ponto fundamental da tomada de consciência 

proporcionada pelo ato artístico, neste caso, ligada ao trabalho da atriz: “Ao decorrer do ano 

fomos montando recortes/cenas tentando no mais íntimo de nós, dar um ar de realidade aos 

nossos movimentos, falas, ações e até mesmo pensamentos.” No trabalho de construção 

atoral, as fronteiras internas do corpo da pessoa são metodicamente exploradas nos ensaios, 

na tentativa de ir rompendo os limites de um local estanque de perceber o mundo, já 

cristalizado e permitir que outros modos de ser surjam e se potencializem.  
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Criando uma condição complexa de percepção de suas próprias emoções, pois, estas 

em empréstimo às circunstâncias e contextos da personagem precisam ser elaboradas no 

trabalho criativo. 

Então, uma interação psicológica pode ser “verdadeira” e “falsa” ao mesmo tempo – 

verdadeira para a experimentação de sentimentos, a fantasia, a percepção, e falsa num nível 

que não se trata do ser cotidiano e da realidade concreta em que a pessoa está inserida.  

Conforme formulou Ítala; “fomos montando recortes/cenas tentando no mais íntimo 

de nós, dar um ar de realidade aos nossos movimentos, falas, ações e até mesmo 

pensamentos.” Esta fala mostra a complexidade do grau de coincidência e limiar que 

trabalham os artistas da cena, eu dou realidade aos meus sentimentos a partir de uma 

construção fictícia de realidade? Ou, ao meu estado emocional estar efetivamente vivenciando 

aquela situação ela deixa de ser ficção?  

Ao observarmos a contribuição vygotskyana quando este fala sobre “lei da 

representação emocional da realidade” e sobre a “lei da realidade emocional da imaginação” 

sentenças que procuram descrever basicamente os mesmos fenômenos. Podemos optar pela 

“lei da realidade dos sentimentos”, da maneira que aparece em (Vygotsky, 2001), pensar 

segundo esta lei, que remove ambiguidades, ao colocar que a simples vivência de um 

sentimento pode ser suficiente para o considerarmos real. 

Colaborando para a experiência dialógica que Ana Ítala se remete, de buscar coincidir 

sentidos com a “ficção” (personagem) a partir da “realidade” (corpo e emoções da atriz). Ou 

seja, invertendo-se a lógica de acesso a sentimentos reais (da atriz) a partir de uma relação 

poética de leitura de outras “realidades” possíveis (personagem).  

Vygotsky (2001) fala também sobre a possibilidade do sentimento poder emergir de 

muitas situações, de diferentes matizes estéticas ou não. Importando, sobretudo, a experiência 

da vivência estética como acesso à realidade dos sentimentos e com isso, possibilitando a 

elaboração dos sentidos à realidade cotidiana.  

A investigação sobre o que se sente em determinadas circunstâncias de maneira 

espontânea e construída, cria uma capacidade profunda de compreender nossas emoções, e no 

ato criativo, a investigação de estados emocionais propiciam autoconhecimento. 

As propostas de construção de cenas vieram a partir da perspectiva de trabalho do 

ator, inclinado afetivamente à proposta do “Prêt-á-Porter” de Antunes Filho; “O Homem esta 

com saudades do homem” disse Antunes, para provocar este olhar sobre a riqueza do simples 

e do banal. 

Procurando ler nos gestos simples da vida cotidiana tentativas de contato sutis que as 
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pessoas emitem a todo o tempo, conforme descreveu, Ana Ítala: “No seu olhar, no seu jeito de 

andar, colocar isso em cena, usar um simples piscar de olhos, ou até mesmo um bocejar de 

sono”, precisamos ser convocados a perceber as sutis formas de contato que a natureza 

humana se faz valer para seus atos comunicativos.  

As fotos a seguir registram um importante procedimento para a aquisição de 

experiências significativas nos processos artísticos. A ida aos espetáculos e posterior 

apreciação onde pode ser estimulado um espaço de compartilhamento da experiência vivida 

em cada coletivo, em forma de reflexão crítica e sem posição fixa de julgamento, podendo 

gerar novas propostas artísticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 39: Esq. p. Dir. Elenco de “Prêt-á-Porter 10” Marcos Andrade, 
Natalie Pascoal, Nara Chaib, Patricia Carvalho, Geraldo Mario, Marcelo 
Szpektor e Emerson Danesi. Foto: Hercules Morais 

Fotografia 40: Participantes da pesquisa em conversa ao final da 
apresentação de “Prêt-à-Porter 10” e Marlene Fortuna (Importante atriz na 
história do teatro brasileiro e ex-integrante do Centro de Pesquisa Teatral 
(CPT). Foto: Hercules Morais 
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Discutir e dividir procedimentos de trabalho com outros artistas, neste caso, a ida ao 

Centro de Pesquisa Teatral (CPT), logo no início do processo estimulou as pesquisas pessoais 

e a criação de cenas em duplas.  

Um dos pilares dos procedimentos empregados durante o processo foi trabalhar a 

analogia da criação das cenas em relação a uma visão mais sensível sobre a realidade. 

Conforme relata, Ana Ítala; “A nossa principal referência foram as cenas "Prêt-á-Porter", 

trazidas pelo nosso artista-orientador Hércules Morais. Essas cenas foram fundamentais 

para esse trabalho, elas nos trouxeram uma nova visão do teatro, pois nos mostrou a 

simplicidade, mas com muita verdade, pois na execução, tudo se torna mais fácil e ao mesmo 

tempo difícil.” 

Os participantes ao trabalharem a partir do prisma do trabalho do ator pensado no 

"Prêt-á-Porter", encontraram uma proposta de sensibilidade à Alteridade, ao investigar o si 

mesmo e o mundo como pretexto do ato investigativo do trabalho atoral.  

O ator na essência, munido apenas de corpo, voz e um econômico cenário. Na cena, o 

ser humano é o foco de análise. Sem adornos, tecnologia ou jogos de luz com o objetivo de 

induzir a uma sensação de realidade. Assim, propõe-se a série teatral Prêt-à-Porter, 

coordenada pelo diretor Antunes Filho, que procurei dividir e propor no processo de criação 

das cenas, também por se tratar da minha base e referência pessoal de formação.  

Com pouquíssimos elementos cenográficos, luzes estáticas para apenas dar 

visibilidade à cena, os espetáculos podem ser encenados em qualquer espaço e com 

baixíssimo custo. Dispensam o excesso de gestos e improvisações, os enfeites e ornamentos. 

Conservam segundo a proposta, o essencial, atores e plateia com poucos objetos. O Prêt-à-

Porter é composto sempre de três cenas curtas e independentes, apresentadas em sequência. 

Portanto, o encontro com outros artistas que partilham de um mesmo ponto de partida 

em suas criações, insere os participantes em uma vivência estética e plural, permitindo trocas 

e adesões a outros universos, que dialogam através da inclinação sobre um mesmo ponto 

sensível de perceber e se expressar em arte, nos possibilitando a capacidade de instigar e 

formular perguntas, refletir e reinventar práticas artísticas a partir da relação entre os 

participantes e a realidade encontrada nos espaços de atuação.  

O processo criativo seguindo a referência de pesquisa do Prêt-à-Porter, em cada cena 

há uma dupla de personagens que dialogam e trazem de forma metafórica reflexões sobre 

questões ligadas à existência do ser humano. Na série Prêt-à-Porter e em nosso processo, a 

dramaturgia é elaborada pelos próprios intérpretes. Segundo Antunes Filho (Pereira, 2008); 

“O Prêt-à-Porter não é um exercício”, esclarece o diretor. “É claramente profissional, é 
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inteligente, sofisticado, bem trabalhado e está crescendo cada vez mais.” Antunes acredita 

ainda que o teatro tem de voltar às origens, ao homem. “É isso que é bonito e fundamental. É 

o homem”, diz. “O Prêt-à-Porter é a coisa mais importante do CPT, é como eu gosto de ver a 

interpretação.” (Pereira, 2008). 

A construção das cenas sobre este prisma, contribuía para um olhar cada vez mais 

complexo sobre a realidade, gerando um campo fenomênico de pesquisa, que transborda do 

espaço de ensaio e desagua na vida, revelando as diversas fissuras que nossa visão 

condicionada não nos permite perceber.  

No entanto, e no que nos é fundamental, o trabalho de construção da personagem se 

dirigia a perceber nos detalhes a comunicação extra-cotidiana, o contato que não cabe no 

verbal. Na articulação entre percepção e expressão, linguagem verbal e não-verbal, que o 

debruce do artista em sua criação passa a considerar e, necessariamente acaba por friccionar 

sua própria visão sobre a realidade do que seus olhos veem.  

Qual filtro e quanto tempo estamos reservando para perceber as necessidades mais 

delicadas dos outros?  

Para que tal tomada de atenção possa acontecer com certo grau de sentidos, existe uma 

chamada “existencial” de relação e construção dos materiais, conforme descreve Ana Ítala: 

“Nossas cenas também surgiram através de conflitos, incômodos, questionamentos e aflições, 

que nos causaram uma metamorfose silenciosa.” Para que os estímulos do processo criativo 

não se dirijam apenas ao trabalho técnico do ator, é fundamental, criar sentidos para a 

experiência singular e pessoal de cada participante.  

O envolvimento de suas inquietações é essencial, tendo em vista os desbloqueios 

emocionais e instrumentais na direção do autoconhecimento ou melhor compreensão sobre a 

multiplicidade de si mesmo (Guimarães, 2013), as questões sensíveis a cada um começam a 

surgir com intensidade. Uma abertura recíproca se estabelece (artista-orientador/pesquisador e 

artistas-vocacionados/participantes da pesquisa), a partir do canal criativo, no incentivo da 

vivência de outros tempos poéticos, a dinâmica de troca ganha níveis mais elevados de 

percepção, sobre necessidades singulares e momentos pessoais.  

O que ocorre e se oportuniza em um campo de experiências artísticas, motivado pela 

sensibilidade e tomada de consciência das potencialidades singulares de cada participante, é a 

criação de um ambiente polissêmico, onde a compreensão da inquietação dos participantes se 

vincula e se fixa a partir de pontos singulares, pontos que surgem de propostas comuns que 

reverberam e criam sentidos em valores simbólicos distintos a cada um, em um modelo de 

transferência cultural bidirecional (Valsiner, 2007), em que mensagens podem ser 
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reelaboradas ativamente pelas pessoas nas relações sociais, mediante processos de 

internalização e externalização. 

No trecho seguinte, Ana Ítala faz uma observação sobre o “tempo” estético como 

fundamental para percebermos pontos da realidade que não víamos antes, o tempo da 

contemplação e da criação em suas especificidades é de extrema importância no 

desenvolvimento do sistema de valores pessoais, a noção de alteridade experimentados a 

partir do canal sensível da criação artística ganha uma relevância estratégica na compreensão 

dos processos relativos à constituição da subjetividade.  

Ana Ítala: “(...) pessoas nascem e morrem, deixam exemplos, esperanças, perspectivas 

diferentes do mundo. Abrimos uma pequena fenda no espaço, para poder ver as coisas que 

talvez não víamos antes”. As cenas, enquanto empréstimo das emoções do ator/atriz para a 

vivência de outros contextos e outras perspectivas manifestam os resquícios da experiência 

sensível com a personagem em fricção com sua visão de mundo, justamente tensionados por 

um mesmo corpo, que é obrigado a sentir uma situação sobre pontos de vista diferentes do seu 

(ator e personagem).  

Portanto, o processo de construção criativa de um papel, o trabalho do ator e da atriz, 

nos revela um encontro que nos desafia, o que a alteridade nos diz é que o outro existe e está 

no mundo, como nós no dele. O eu e o outro neste jogo criativo, entre percepção da realidade 

e simultânea criação e recriação, motivado por vivências estéticas criam condições para 

conforme conclui, Ana Ítala:  “podermos ver as coisas que talvez não víamos antes”. 

 

6.5.3 O radical encontro com a Efemeridade, “Pueris – Uma elegia ao Tempo” 
sob o recorte criativo de Ana Ítala 

 
 
À medida que observamos o processo artístico fruto desta análise e suas reverberações 

no percurso pessoal da participante Ana Ítala, a observação de Simão (2004) que o 

Construtivismo Semiótico-Cultural elege a experiência inquietante como ponto focal para a 

compreensão do papel das relações eu-mundo na construção ontológica da subjetividade 

humana nos faz crer que, neste caso, a inquietação do processo artístico-pedagógico e sua 

interligação com a vida pessoal da participante Ana Ítala, encontraram um ponto comum. 

Vamos partir para uma leitura de trechos do texto produzido por Ana Ítala já no ano 

seguinte (ao término de 2013) e, assim, poderemos contextualizar o que foi o processo de 

montagem do espetáculo “Pueris – Uma Elegia ao Tempo”, a seus olhos: 
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“(...) Ao nosso espetáculo, “Pueris – Uma Elegia ao tempo”. Senti algo 
mais contagiante de se fazer. Agora percebo o porquê sempre gostei das 
minhas memórias, do meu passado. Essas cenas me trouxeram o simples e 
mais poético, que existem no ser humano, mais uma vez sua história, medos 
e anseios que todos nós temos. Acredito que essa peça foi um presente para 
todos nós, que em memórias ficarão registradas. A profundidade que 
mergulhei e vivenciei foi realmente forte para mim, pude descobrir 
sentimentos que jamais imaginei que ainda existissem, como a angústia de 
uma mãe, que após 24 anos, sente a ausência e culpa, de não ter criado sua 
filha. Só tenho a dizer: Foda!  
Bom, talvez pudesse dizer muito mais, escrever muito mais, porém sinto que 
não, nesse momento, pois ainda está vivo aqui dentro de mim. Mais forte e 
mais resistente, são sensações que guardo. Gostaria que alguém, algum dia 
pudesse entender tudo isso que falo, tudo o que digo, mas  talvez a única 
pessoa que posso compreender, seja eu mesma. Todavia, em alguns lapsos 
não tenho mais esse desejo, mas sim a imensa vontade de apenas 
compartilhar isso com todos. Sem mais a se escrever, esse é o meu breve 
docinho, a pessoa que estiver lendo essas palavras.” (Ana Ítala, 
Comunicação pessoal, novembro de 2013). 
 
 

Gostaria de destacar este trecho para uma análise mais detida: “A profundidade que 

mergulhei e vivenciei foi realmente forte para mim, pude descobrir sentimentos que jamais 

imaginei que ainda existissem, como a angústia de uma mãe, que após 24 anos, sente a 

ausência e culpa, de não ter criado sua filha. Só tenho a dizer: Foda!”, neste trecho Ana Ítala 

fala sobre sua própria história. O material que trabalhou em “Pueris – Uma Elegia ao Tempo” 

foi a partir de entrevista feita com sua mãe biológica que não morava com ela e que ela tinha 

tido pouco ou quase nenhum contato até aquele momento. 

Como disparador inicial, pedi que os participantes seguindo suas inquietações e 

vontades pessoais, entrevistassem pessoas que lhes fossem importantes. Ana Ítala me falou 

sobre a vontade de fazer duas entrevistas naquele momento, uma delas, a primeira: seria uma 

amiga que tinha terminado o relacionamento com seu companheiro há pouco tempo – assim 

como Ítala – refletir sobre este momento, dividir e expressar este desconforto no palco lhe 

parecia relevante.  

No entanto, e o que parecia mais importante era a vontade de entrevistar sua mãe, o 

que naquele momento me chamou a atenção. Pedi para que ela me explicasse melhor: Ítala em 

breves palavras explicou sobre não ter sido criada por sua mãe biológica, que era filha adotiva 

e que tinha vontade de entender os motivos que levaram sua mãe a entregá-la ainda bebê para 

a adoção. 

Nesta breve conversa, percebi que ali existia uma inquietação mais pulsante e que eu 

poderia como figura importante pra ela propor e estimular o trabalho a ser feito. Sugeri que 

fizesse o encontro com sua mãe, uma conversa sem grandes pretensões, aproveitando a 
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oportunidade e o pretexto ali oferecidos pelo teatro. Sabendo que tal sugestão, sobretudo, pela 

abertura e encaminhamentos que a vivência estética e os processos de criação possibilitam, 

que toda a atenção, cuidado e comprometimento deveriam estar assegurados durante todo o 

trabalho. 

O exercício de criação aqui observado trabalha na noção de delicadeza e escuta da 

construção de sentidos sobre si mesmo, abrindo frestas e a experimentação de sentimentos 

que nem sempre as pessoas estão dispostas. O exercício do ator já está em um lugar altamente 

expositivo e levar uma proposta como essa ao palco, é um duplo ato de coragem e 

disponibilidade.  

Desta forma, o constructo estético (montagem do espetáculo, escolhas simbólicas, 

construção de cenas, etc.) precisa ser altamente sofisticado a fim de acolher poeticamente uma 

proposta como esta e estabelecer uma possibilidade de Escuta coletiva, ao mesmo tempo em 

que proporciona um espaço adequado de singularidade e relação do ator consigo mesmo. 

O procedimento do envio do material que seria reunido por mim era feito pelo e-mail, 

onde se falava um pouco sobre o encontro e enviado parte da transcrição da entrevista, os 

atores e atrizes selecionavam partes que lhes fossem mais significativas daquele encontro e 

me enviavam posteriormente, assim poderíamos conversar pessoalmente sobre pontos e sobre 

desdobramentos criativos para o material.  

 
“(…)Desde já reafirmo que realmente foi uma entrevista que me tocou, 
sendo a minha história, coisas que eu não sabia, mas o que me dói mais é o 
fato, da minha mãe biológica não ter paz depois de tantos anos. Isso me 
deixa comovida e gostaria que ela não se sentisse assim, espero, vou orar e 
fazer o possível, para que algum dia ela tenha essa paz.” (Ana Ítala, 
Comunicação pessoal, novembro de 2013). 

 

A construção da cena da Ana Ítala procurou trabalhar com os elementos aqui expostos, 

ainda que inconscientes ou não necessariamente expressos por mim ou por ela nem pelo 

grupo. Transformando o ambiente simbólico do espetáculo artístico uma possibilidade de se 

relacionar com sentimentos, reformulando e procurando transmitir esta vontade sutil na 

elaboração da cena.  

Na cena da imagem a seguir, o palco nu, iluminado apenas por uma fresta de luz da 

cortina entreaberta, uma menina brinca com suas memórias e suas lembranças. Assistida de 

longe por um casal que se vê na penumbra em imagem abaixo. A montagem se caracterizou 

por imagens que se entrelaçavam, um poema-cênico como foi chamado pelo público. A 

criação de imagens-sonhos e os relatos em formas de pequenos monólogos se entrelaçavam 
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criando um ambiente de limiar entre real e fictício.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As cenas se alimentavam de alto grau de metafórico criando uma relação poética com 

seus contextos reais, neste caso, o processo de adoção e tentativa de conciliação e/ou 

entendimento de ambas mãe (entrevistada) e filha (atriz criadora), resguardam-se por um 

respeito que não é exposto no discurso direto. Mas, que é alimentado e pode ser sentido pelo 

público pela experiência lúdica e poética da cena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os elementos estéticos e simbólicos procuram dar suporte e forma a experiência 

sensível do artista. Neste caso, a investigação sobre a memória e o não delineamento de um 

Fotografia 41: Rafaela Bertozi em “Pueris – Uma elegia ao Tempo”, Cena 
“Ana Ítala” menina brinca com “cinco Marias”. Foto: Hercules Morais. 
 

Fotografia 42: Romário Lopes e  Talita Guidio. “Pueris – Uma elegia ao Tempo”, 
Cena “Ana Ítala” casal assiste a distância sem se relacionar com a menina que 
brinca (na foto Romário Lopes e Talita Guidio). Foto: Hercules Morais 
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passado (penumbras) que se desvelam, se descortinam (mãe e filha), são experimentados por 

atores e público pela experiência estética.  

A construção do espetáculo procurou dar espaço à sensação da memória e à sensação 

dos artistas ao criarem e lidarem com os materiais resultantes das entrevistas. Aquilo que é 

comunicado com o público é um encontro complexo entre percepção, memória e criação. O 

ato criativo relaciona tempos distintos, da visitação ao material coletado e todo seu 

simbolismo revivido no momento atual da partilha e feitura da cena. 

Estas imagens da cena são pequenos instantes simbólicos que foram pinçados na 

tentativa de aproximar o ato criativo da partilha que se dá neste momento, de forma textual e 

distanciada da experiência in loco.  

 

 

 

Ana Ítala, ao dizer seu monólogo, atravessa a cena e transpõe os tempos, rompe 

distâncias e se aproxima da transgressão poética de sua proposta. Criando acesso a uma 

reconciliação simbólica com o passado, ao parar em frente a ela mesma representada por 

outra atriz: olha e parece criar sentidos sobre os desígnios da vida a que aquela criança (si 

mesma) foi submetida. Aqui podemos retomar as palavras que meses antes Ítala, ainda sem 

saber o que fazer com o material escreveu: “o que me dói mais é o fato, da minha mãe 

biológica não ter paz depois de tantos anos. Isso me deixa comovida e gostaria que ela não se 

sentisse assim, espero, vou orar e fazer o possível, para que algum dia ela tenha essa paz.” 

Fotografia 43: Ana Ítala, Romário Lopes, Talita Guidio e Rafaela Bertozi. “Pueris – Uma 
elegia ao Tempo”, casal dança em reencontro simbólico entre passado e presente. Foto: 
Hercules Morais 
 
 



 
 

 

150 

Parece que o ato criativo ao mesmo tempo em que é desconhecido, também se dirige a afetos 

e sensações que permanecem em diálogo contínuo no ato criativo. 

 
 6.5.4 Um Exercício de Atuação como investigação e Construção da identidade 
 
 

“A única coisa que eu me julgo e não ter lutado por você. Sabe assim, às 
vezes eu vou comer, eu lembro, eu falo: - Meu Deus! Será que minha filha já 
comeu? Eu vivo em função disso, de pensar disso. Sabe aquele fato de dizer 
assim: - Há! A sua filha foi adotiva! é uma palavra que pesa muito pra mim, 
porque não foi. Sabe? 
Você sabe que não foi, não você, eu sei que não foi. Sabe? 
Eu com você no colo, eu dizia: - Eu vou levar minha filha daqui. 
Ninguém é Deus pra julgar, mas já fui julgada por isso... Eu, por exemplo, o 
único fato, pior da minha vida, foi minha filha ter sido criada lá. Isso é uma 
coisa que eu vou carregar minha vida toda, até a morte. Mas, tem uma 
coisa, por outro lado eu sou feliz, sabe? Por que eu tenho a minha 
consciência limpa. Eu não matei a minha filha, como muitas fazem por ai, 
de matar. Eu me culpo, porque eu não lutei, pra ter a minha filha comigo, 
porque, né? Você. Eu acho, porque também, é como eu estava te falando, 
quem pode julgar é só Deus.  
O que me faz chorar e isso ai, sempre: Você ter sido separada de mim pode 
acreditar nisso, de verdade, eu sempre falo: - Eu não vou morrer sem falar 
isso pra ela.”(Transcrição do trecho selecionado por Ana Ítala da conversa 
com sua mãe, que se tornou texto dramático do espetáculo “Pueris – Uma 
Elegia ao Tempo”). 

 

 O trecho acima será central na análise que se segue. Ali lemos uma conversa de uma 

mãe com sua filha que foi adotada e que agora por intermédio de um processo artístico-

pedagógico a procura para um encontro. Fato que por si só já seria capaz de mobilizar afetos e 

despertar intensas emoções encobertas pelo cotidiano da vida. Mas, o que é fundamental para 

o trabalho é entender como processos criativos podem construir canais eficientes para uma 

tomada e construção de si mesmo a partir da perspectiva do trabalho do ator. 

 No encontro com sua mãe, Ana Ítala pôde se confrontar com discursos interiorizados e 

preexistentes que até então davam suporte à sua organização pessoal. Segundo Simão (2010), 

as pessoas organizam sentidos nas ações interativas, formando sua consciência no processo de 

interiorização de discursos preexistentes, atualizados nas contínuas e permanentes 

interlocuções de que vão participando. 

 Por meio da figura do outro, neste caso sua mãe e sua história, a pessoa à medida que 

participa e cria sentido para o encontro, tece considerações, aprovações, reprovações de 

diferentes formas de interação. A disponibilidade para o encontro que Ana Ítala demonstrou 

permitiu um espaço de abertura que caminhou na direção de escuta e empatia. 
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As relações intersubjetivas e dialógicas estariam sujeitas neste processo interativo a 

uma tendência de criarmos consenso porque tais relações aparecem como baliza de interação 

simbólica (Simão, 2010). Conforme sugere Simão (2010), cada sujeito em interação 

transforma ativamente as mensagens comunicativas recebidas do outro, tentando integrá-las 

em sua base cognitivo-afetiva. Isso se dá, fundamentalmente, na própria constituição do 

diálogo como campo intersubjetivo, no qual existe uma relação de interdependência mútua 

entre eu-outro, a experiência esperada, a divergente do esperado e o significado relacional 

(Simão, 2004), em que o papel significativo do eu e do outro se dá à medida que se colocam 

enquanto alteridade.  

Este encontro entre Ana Ítala e sua mãe, mediado por uma proposta de criação, nos 

permite considerar um intrigante e duplo processo de análise. 1 – Como a constituição pessoal 

do artista norteia o encontro? e 2 – Posteriormente, como esta experiência é assimilada no 

processo criativo e de partilha com o público? Fazendo-nos considerar que o ator pode ser um 

meio de experiência empírica para percebermos tanto, processos de simultânea 

ressignificação do discurso do outro, quanto à tendência humana de criar um campo de 

consenso nas interações.  

Se partirmos do pressuposto de que o texto é um outro, a priori uma alteridade agindo 

dialogicamente no corpo do ator; por via de dois processos dialógicos: heterodialógico (com 

outros, incluindo outros imaginários) e o autodiálogo (dentro do próprio self). Estes domínios 

intrapsicológico e interpsicológico (Valsiner, 2012) podem ser observados no fenômeno 

artístico, discutidos e observados dentro de um campo de construção partilhável, que pode ser 

explorada como material de estudo em Psicologia.  

A natureza irrepetível da criação artística pode ser observada sob esta ótica da 

retroalimentação e transformações oriundas de nosso diálogo com os outros (texto) e conosco 

mesmos (criação). Conforme aponta Bakhtin (1998), sempre percebemos a realidade de certa 

posição na existência, o que não significa fixidez, mas localização: o significado de qualquer 

coisa é sempre orientado pelo lugar do qual ela é observada.  

O ponto de vista escolhido para o trabalho do intérprete presente do método do ator de 

Antunes Filho (Milaré, 2010) é que o ator “empresta” suas emoções ao personagem, o texto 

cênico também se origina das próprias ações do ator dentro das circunstâncias da cena, da 

dramaturgia, prevalecendo o critério geral da criação, o ‘se’ gerado a partir da pergunta o que 

eu faria em tais circunstâncias.  

Se considerarmos a perspectiva do “duplo” da interpretação, que ao mesmo tempo em 

que faço sou feito, os pontos de vista são multiplicados, o que permite acesso a uma 
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construção plural sobre o que se sente, observa, cria, experimenta e se partilha no ato estético. 

Tal procedimento, entrevistar, depois selecionar trecho, “decorar” introjetar este texto 

(alteridade), compelindo-lhe sentidos, sensações e emoções pessoais, permite uma relação 

muito mais profunda com as palavras ditas por sua mãe e, por conseguinte, uma construção de 

identidade e alteridade mais sofisticada. 

 Em outubro de 2015, elaborei quatro perguntas sobre o processo criativo diretamente à 

Ana Ítala, já distanciados cronologicamente da experiência, segue: 
 
1- Você pode comentar a escolha do trecho da entrevista que selecionou 

para seu monólogo? 
  

Ana Ítala: Quando realizei essa entrevista, percebi que minha mãe 
biológica, tinha muita necessidade de falar da minha adoção, senti que suas 
palavras estavam presas há muito tempo. As perguntas eram voltadas para 
suas loucuras, alegrias, tristezas, porém as suas respostas sempre acabavam 
chegando em mim, o fato de eu ter sido criada longe dela. Me toca quando 
ela fala que não queria morrer antes de falar, quando ela fala que a vontade 
dela era de ter me criado, também é forte.  
Esse trecho que escolhi ficou bem profundo, acredito que essa história mexe 
muito com ela, compreensível, porque mexe comigo também. Então, foram 
nessas palavras que encontrei uma verdade particular, minha história de 
vida. (Ana Ítala, Comunicação pessoal, outubro de 2015). 
 

 A escolha do trecho é livre aos participantes. Confiando, sobretudo, na sensibilidade e 

na subjetividade da escolha. O trecho não procura obedecer a uma regra objetiva, causar 

algum efeito ou algo do gênero. A ideia é que faça sentido como material a ser trabalhado, 

tendo visto o exercício do ator na perspectiva que trabalhamos, dizer respeito àquilo que está 

“por trás” do texto, ou seja, aquilo que o dito não consegue dar conta de expressar.  

O exercício de Escuta narrado por Ana Ítala me dirige à noção de diálogo como 

experiência, remete ao papel da alteridade na constituição da subjetividade durante os 

diálogos sobre um tema, vinculando-se às ideias de Bakhtin (1998), que enfatizam a 

importância da dualidade mim mesmo-alteridade como essencial no processo de 

desenvolvimento da subjetividade humana, ao mesmo tempo em que emergem deste mesmo 

processo. Perceber o que sua mãe queria dizer e tentava sempre encaminhando suas respostas 

naquela direção orientou a escolha de Ana Ítala em trabalhar aquele trecho, abrindo uma 
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oportunidade de diálogo em outro nível com sua mãe. 

2- O que não sabia sobre você e este trecho ajudou a esclarecer?  
 
Ana Ítala: O que eu não sabia era a dimensão que essa história tem. Não 
imaginava ser tão importante assim para alguém. Minha mãe Lourdes sofre 
com isso até hoje. É delicado demais isso tudo. (Comunicação pessoal, 
outubro de 2015) 

 

 A iniciativa em querer entrevistar sua mãe abre caminho para uma busca de sentidos 

pessoais, uma vontade de organização sobre sua própria história. A seleção e posterior 

trabalho com o texto também pode dizer respeito a uma vontade prévia ainda que inconsciente 

de acomodação de sentidos previamente construídos. Significar está intimamente relacionado 

a fazer distinções, que passam a ser exigidas por experiências que, quando inseridas no campo 

semântico que a pessoa já desenvolve, se apresentam como inquietantes (Simão, 2004).  

 Por se tratar de uma experiência inédita, que é recoberta de expectativas prévias, 

certamente construídas ao longo dos anos, necessariamente se torna inquietante e desta forma, 

relevante como marca de construção significativa apontada por Ana Ítala. A apreensão sutil 

que a leitura sensível de Ana Ítala captou no encontro a partir de sua percepção, exigindo ou 

impondo distinções entre o que foi e o que deveria ser, entre o que foi o encontro e o que 

pensava, desejava que tivesse sido. Esta assimetria não quer dizer expectativa frustrada ou 

algum traço de desapontamento, apenas e fundamentalmente que as experiências nos escapam 

do previsto e por isso, podem se tornar inquietantes.  

3- Como é ter tido o encontro com sua mãe a partir da proposição teatral? 
Ana Ítala: Decorar o texto foi viver na pele uma dor que eu não senti. Foi 
emocionante, a cada palavra decorada, pude sentir choros, me despertou 
empatia, lembro que comentava muito com a minha mãe adotiva. Na minha 
cabeça passava mil coisas, o mais estranho disso tudo é eu me sentir o foco 
do que aconteceu. (Comunicação pessoal, outubro de 2015) 

 

 A intensidade da experiência de introjetar um discurso (“decorar” um texto), um 

“alter” e à medida que as transforma em sua a palavra do outro, apropria-se de sensações 

novas, para si mesmo e que não necessariamente são, ou eram, do outro. Mas, passam a 
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existir por um terceiro lado deste encontro tríptico. A importância desta experiência está, 

portanto, em se constituir em oportunidade para experimentar, por intermédio do outro, a 

possibilidade do diverso, não necessariamente antagônico, tanto no nível do tema, quanto no 

nível da relação eu-outro, níveis de concomitância, que não são necessariamente conscientes 

para seus interlocutores (Simão, 2004). 

 A intenção proposta no trabalho de interpretação não foi coincidir a mesma percepção 

emocional com o outro, mas criar canais de compreensão do outro a partir de si mesmo. 

Sobretudo, na investigação profunda sobre suas emoções no ato em que procura estabelecer 

contato com as emoções oriundas de um alter. A vontade, com este procedimento, não é criar 

uma linguagem ou metodologia conciliatória. Ainda que neste empréstimo de emoções para 

viver outras “realidades” distintas das tuas, o processo empático possa acontecer, conforme 

relata, Ana Ítala: “Foi emocionante, a cada palavra decorada, pude sentir choros, me 

despertou empatia”, a intenção fundamental é de abrir espaços para a partir de outros níveis 

de experiência se relacionar com o outro. 

O self não está apenas “aqui”, mas também “lá”, e, devido ao poder da 
imaginação, a pessoa pode agir como se ele ou ela fosse o outro, eu construo uma 
outra pessoa que eu posso ocupar e uma posição que cria uma perspectiva 
alternativa sobre o mundo e sobre mim mesmo. (Hermans, Kempen, & Van Loon, 
1992, p. 25).  

  

 Assim também são os fenômenos emocionais produzidos pelas artes, que geram a 

intensificação da fantasia e a vivência de emoções intensas. Nas palavras de Ana Ítala: 

“Decorar o texto foi viver na pele uma dor que eu não senti”, o outro abre, assim, para o 

sujeito, o campo de possibilidade de algo que não seria, do que o sujeito não sentiria, não 

pensaria, não creria, não gostaria, conforme discute Simão (2004).  

 Ainda sobre o trecho: “viver na pele uma dor que eu não senti”, a presença da 

sensação física pressupõe, ainda, uma ideia de integridade na qual o ator consegue estar 

inteiramente absorto na ação, unindo a forma física e material ao universo da experiência 

interior. 

Assim, a presença ou o estar numa situação de representação se diferencia do estar 

cotidiano, na medida em que é regido por leis e princípios distintos (Icle, 2002). As ações que 



 
 

 

155 

fazemos na vida cotidiana estão regidas, na sua maioria, pela ideia do mínimo esforço ou da 

não intencionalidade, enquanto que numa situação de representação o esforço é moldado de 

forma a causar no espectador uma série de distintas percepções. 

Em termos da Fenomenologia proposta por Merleau-Ponty (1999), tal complexa 

experiência; amplia e promove inquietações quanto às possibilidades de ser no mundo, no 

caso pela capacidade de Ana Ítala ler um fenômeno complexo que diz respeito a si mesma, e 

que a partir do afastamento próprio do trabalho de construção e elaboração do trabalho do 

ator, que lida também com a forma de comunicabilidade do ato estético. Ao mesmo tempo em 

que pensa a interpretação-vivência do papel, a experiência afetiva está sendo elaborada. 

 
4- Como se recorda de ter tido a presença de suas duas mães na plateia do 
“Pueris”? E ter feito uma homenagem a ambas? 
 
Ana Ítala: Hoje essa história se tornou ainda mais delicada pra mim. Em 
janeiro desse ano de 2015, minha mãe adotiva faleceu e essa história 
novamente esta reverberando no meu corpo. A importância é que hoje sei 
um pouco mais dessa minha história, percebo que futuramente isso vai me 
proporcionar uma compreensão do meu "eu".  
A presença de familiares é forte, agora imagina na minha situação, minha 
mãe e nesse caso multiplica isso por dois, duas mães. As duas ali, juntas me 
olhando, e eu as olhando também, é uma energia estranha, seu coração bate 
diferente.  
Hoje a dona da criação está morta. Eu como essa criação me sinto feliz em 
ter feito uma homenagem a essa dona: " Dona Conceição". Nesse momento 
eu choro, ainda de tristeza, porque ela não está aqui, mas me sinto alegre 
por ter mostrado que eu sou feliz com o teatro e com a música. Minha mãe 
Conceição sempre me incentivou, lembro que foi ela que me matriculou  na 
aula de teatro, no vocacional, me impulsionou a ir a uma primeira aula, 
quando eu não queria ir.  
Para a minha mãe Lourdes, além de uma homenagem, foi mostrar a sua 
importância na minha vida, sem ela eu não existiria, não tenho ódio e nem 
mágoas, porque não há sentido nesses sentimentos. Eu cresci rodeada de 
amor, um amor de perto, pela pessoa que me criou, e um amor a distância, 
pela pessoa que gerou a minha vida e por algum motivo essa história tinha 
que acontecer desse jeito. (Comunicação pessoal, outubro de 2015) 
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A foto acima foi o único registro do encontro das “duas mães” ambas convidadas e 

homenageadas por Ana Ítala na apresentação de “Pueris – Uma elegia ao Tempo”. Na cena 

que exibimos algumas fotos e fizemos análise sobre os simbólicos existentes ali, Ana Ítala faz 

referência à sua mãe adotiva, ao cantar a canção de ninar que abre este capítulo e se refere à 

sua mãe biológica quando apresenta o texto de seu monólogo extraído da conversa que 

tiveram. 

Que nossa bacia esteja sempre ariada, que nosso pimpão possa ser de veludo e nossa 

camisola de filó. E que o feijão e o angu,  se possível, levem sempre seu tempero.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 44: Esq. Para Dir. Dona Maria de Lourdes (Mãe biológica), Ana Ítala, 
Dona Conceição Vieira (Mãe adotiva) ao término da apresentação de “Pueris – Uma 
elegia ao Tempo” (Sala Multiuso – CEU Casablanca). Foto: Hercules Morais 
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7. CONSIDERAÇÃOES FINAIS – CAMINHOS IMPERMANENTES 

 

Depois de percorridos tantos caracteres, sugeridos tantos silêncios, silenciado em 

tantos cantos, persuadido por tantas cores, o corpo dança nas soluções não estáticas da 

contemplação e da percepção, do espanto em relação à beleza da existência, da poesia 

cotidiana, dos ventos ruidosamente acalentadores. E permanece incólume o objetivo inicial. 

Permanece de certa maneira, inalterado o sabor da dúvida, do mistério, do querer saber, saber-

se, ouvir, ouvir-se, partilhar, partilhando-se.  

Partimos com a proposta de explorar um território que terminou por se revelar como 

um lugar de processos fluidos e dinâmicos, desafiadores de uma lógica científica que intenta 

pesquisar fenômenos psicológicos como se fossem entidades estáticas, bem-delimitadas e 

independentes (Wortmeyer, D. & Silva, D. & Branco, A., 2014). Para tanto, o Construtivismo 

Semiótico-Cultural nos aporta uma condição bastante polissêmica e dialógica em Psicologia, 

abrindo a oportunidade de promover discussões que conversam com a experiência da 

construção estética do trabalho no teatro. 

A experiência de alteridade como disponibilidade de alguém para o envolvimento 

como o diferente de si mesmo (Simão, 2010) é parte constitutiva do próprio fazer artístico e 

da participação do ser no mundo, uma importância de diversidade e do patrimônio intangível 

que tecem as relações e processos de significação do corpo-próprio sempre em relação e 

constante refração do eu e do outro. Ser capaz de perceber experimentar e entender a 

alteridade em suas diferenças torna-se condição prévia para estar disposto a chegar a se 

relacionar com pessoas, culturas, o outro e a si mesmo.  

É desta maneira que não concebo um fim absoluto ou uma conclusão definitiva sobre 

os variados fenômenos a que a atividade artística e a própria experiência em sociedade estão 

expostas. O principio dialógico (Bakhtin, 2010) nos propôs observar o fenômeno da arte com 

uma proposta de não querer encerrá-lo, ou até mesmo dar conta do acontecido relatado na 

pesquisa, esta deve permanecer ciente da impossibilidade da abordagem total a qual está 

diametralmente situada, o vir-a-ser, forte princípio da inconclusividade proposta por Bakhtin, 

preservando desta forma a heterogeneidade, da diferença, da alteridade.  

As pessoas não são entidades unificadas, são feitos de muitos componentes 

contraditórios que são fragmentados e, cada um por seu lado, têm desejos de ação. A inclusão 

de partes excluídas de nossa própria personalidade na percepção de nós mesmos é uma 

condição prévia para tratar e aceitar o outro, externo a nós. Assim, a atenção concentra-se 
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repetidamente na outridade excluída e não aceita, que é contrária às normas da sociedade e a 

pessoa, uma outridade que está ligada ao corpo e à natureza e que resiste a ser representada 

por meio da linguagem e do pensamento. 

A pesquisa pode nos orientar na direção de perceber a relevância de considerar o 

afetivo-cognitivo para uma leitura da experiência humana como um todo, interatuando como 

dimensões costumeiramente nomeadas de cognição, imaginação, linguagem – palavras que 

também não esgotam a complexidade dos processos que pretendem rotular. 

 

Impõe-se cada vez mais a mudança do paradigma epistemológico com vistas a 
permitir a compreensão de uma realidade dinâmica. Organizada de forma sistêmica e 
complexa, a qual se apresenta a nós em função das múltiplas interações que com ela 
estabelecemos, contextualizadas em um momento histórico-cultural especifico que lhe 
confere especial significado. (Branco & Rocha, 1998, p.256). 
 

Observando a complexidade que inclui a conexão entre a relação do indivíduo consigo 

mesmo, do indivíduo com o outro, e do indivíduo com o mundo, sempre em contínua 

transformação da individualidade nas práticas coletivas. A partir de conceitos ligados à teoria 

do self dialógico proposto por (Hermans, 1992), e de diferentes múltiplas contribuições por 

(Valsiner, 2012), (Simão, 2010) entre outros, na polifonia e dialogismo de (Bakhtin, 2008), 

fomos encontrando lugares de repouso e consonância à medida que no próximo passo, um 

novo paradigma epistemológico nos propunha respostas igualmente inquietantes, na busca de 

sentidos significativos na relação das Artes Cênicas e da Psicologia Cultural. 

No entanto, na observação destas experiências em arte relacionadas ao fazer teatral, a 

análise fenomenológica a partir de proposições de autores oriundos de distintas matrizes 

(Bakhtin, Merleau-Ponty e Vygotsky) embora podemos agrupá-los no campo do dialogismo, 

é importante salientar, que não foi o objetivo desse trabalho construir, ou problematizar as 

aproximações, ou afastamentos metateóricos entres eles, mas mapear e estabelecer pontos de 

contato entre as vivências empíricas sedimentadas nos materiais analisados e dimensões 

teóricas e metodológicas do Construtivismo Semiótico-Cultural em Psicologia. Tal 

esclarecimento me parece oportuno uma vez que estamos retomando o escopo, resultados e os 

limites do estudo até aqui. 

“Re/Cortes17” buscou propor o diálogo invisível, interno, a experiência estética 

propondo tirar o público do estado contemplativo, da monotonia, da facilitação, exigindo dele 

interpretações e sentidos para aquilo que viu. E, quando isto se realiza, os limites de nossa 

                                                
17 RE/CORTES: Nome título da instalação-cênica constituída durante o processo com a turma. 
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visão de fato são acusados. Nessa medida, a referência ao outro já é implicada desde a mais 

simples atividade perceptiva – sua inerência a um ponto de vista localizado espacial e 

temporal, que torna possível falar de um mundo de experiência privado – pressupõe a 

presença de um mundo intersubjetivo, campo aberto para outras possíveis experiências, no 

qual justamente uma perspectiva poderia se “re/cortar”. 

O espectador assiste à performance im/potente. É ele mesmo, enquanto coletivo, o 

espetáculo, o espectador, o palco etc. Ele se transforma através da expressão, como um signo 

conectado à realidade. A certeza perceptiva nunca será, por si mesma, autêntica certeza, se 

não remeter para esta dimensão de coexistência na qual a minha perspectiva e a do outro se 

envolvem mutuamente, como abertura singular de um campo de experiências. 

Em Antropologia dos M/Eu’s o propósito foi dissolver diferenças “internas” e 

“externas” constantemente orquestradas, para que a identidade possa surgir da própria ação. O 

ser-no-mundo se descobre no processo de ativação de seu corpo-próprio através das diversas 

relações de complementaridades.  

Tendo por intento pensar o tempo da experiência estética que continua a reverberar 

nos participantes da pesquisa, que pode ser percebida ao longo de um processo (Exercícios, 

Encontros, Montagens “Re/cortes”, “Sem Titulo”, “Antropologia dos M/Eu’s”, etc.), assim 

como experiências localizadas de apenas um dia como no caso da ação cultural Vida: 

Realidade ou Ficção. Procuramos reunir nesta parte final, alguns textos que foram produzidos 

com o afastar-se da experiência imediata. E que nos chamam a atenção para as intenções que 

costuraram toda a pesquisa, que poderia ser formulada, pela vontade de procurar perceber na 

experiência vivida da criação artística, um sujeito também em construção que analogamente 

funde-se à experiência estética, que por intermédio deste ambiente espaço-tempo codificado 

vivencia outras possibilidades de relações, que a partir do advento de “artifício” construído 

pela experiência artística, se conecta profundamente à sua incompletude e passa a observar 

como potencialidade latente de reinventar sua própria realidade. 

Com bastante reciprocidade que partilhamos das observações (Wortmeyer, D. & Silva, 

D. & Branco, A., 2014) e na mesma direção procuramos evidenciar tais apontamentos no 

decorrer desta pesquisa: 

 

Diante de constatações, pesquisar o campo dos afetos implica evitar tentativas 
ingênuas de acesso direto ao fenômeno, por meio de abordagens lineares de pesquisa. 
Implica, portanto, explorar novos caminhos, quiçá inspirados pela arte, que permitam 
um aprofundamento qualitativo sobre a inesgotável complexidade humana. 
(Wortmeyer, D. & Silva, D. & Branco, A., 2014). 
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De fato, a história da psicologia como disciplina científica revela-nos múltiplas 

tendências e uma imensa variedade de trajetórias-metodológicas no sentido de promover a 

produção do conhecimento (Branco & Rocha, 1998) e, deste modo, o contato com a atividade 

artística nos convida à proposição de novas formas de abordagens teórico-metodológicas em 

Psicologia, onde podemos perceber fundamentalmente a importância do cotidiano, do 

debruçar-se à experiência, e as oportunidades que o trabalho da experiência artística podem 

proporcionar. No sentido de ir transformando o sujeito, criando uma série de dispositivos para 

uma leitura mais complexa de si mesmo e do mundo. Transformando este em um outro. Ou, 

possibilitando perceber os outros que lhe compõem.  

Selecionamos alguns trechos produzidos em protocolos de maneira espontânea, ao 

longo dos encontros. Tratam-se, devemos lembrar, de artistas jovens (participantes da 

pesquisa) que descortinam esta existência a partir da experiência estética. A partir do pretexto 

de “entrevista”, da proposta inicial já amplamente discutida ao longo do texto, a repercussão 

do trabalho de entrevista com alguém que lhe interessasse e posteriormente o material 

transformado em um texto, um monólogo.  

A ideia não era propor uma grande dramaturgia, ou que se criasse uma expectativa 

com as respostas, mas fundamentalmente propor uma experiência de Escuta, no mais dos dias, 

hoje cada vez mais atravessados pela falta de tempo. Na sensação do tempo da vida cotidiano 

cada vez mais escasso, a delicadeza e a contemplação de uma vida devem ser assumidas pela 

ficção. No trabalho artístico, podemos ouvir nos interstícios desta loucura aquilo que 

chamamos Vida. É o próprio artista-ocupado em sua ficção que nos relembra e convida ao 

sentir, natural que ao nos depararmos com tais trabalhos literários, plásticos, nos 

enternecemos ao testemunhar sutilezas que nos esquecemos de enxergar, ou não somos 

capazes de enxergar nos nossos dias de autômatos.  

Os personagens da ficção têm mais carne que nós, precisamos deles para nos lembrar 

de quem somos. Nós outros nos alimentemos de escuta de alteridade para reformular nossas 

diferenças e potências.   
“É muito louco pensar que através de outra pessoa nós consigamos estar 
tão íntimos de nós mesmos. Que ao ouvir outra pessoa, mas um ouvir como 
um carinho, apenas ouvir, deixar que a outra pessoa fale tudo que quiser, 
que esse ato de ouvir o outro na verdade estamos ouvindo a nós mesmos. Só 
assim, tive a chance de me ouvir, de ouvir todos os “Romários” que me 
habitam, é como se o outro fosse uma extensão de mim, eu o sinto e com isso 
me sinto também. As coisas não são mais do jeito que eram. Não vejo o 
mundo mais da mesma forma, não vejo as pessoas como via antes, eu as 
sinto de uma forma diferente, tudo mudou. Vejo pessoas cubistas. Essa 
polissemia grita pra mim agora, não como uma escolha, mas como um 
assalto. Mesmo assim hoje eu poderia passar horas ouvindo e observando 



 
 

 

161 

as pessoas, imaginando seus diversos e fascinantes universos, enquanto me 
consumo em conflitos incessantes dentro de mim. Passei a gostar destes 
conflitos, desta sensação de apocalipse interno, isso é saudável. O processo 
é difícil, doloroso. Atravesso círculos de medo. Mergulho em mim, em rios 
obscuros, mergulho e vasculho em minha mente, minhas memórias, meus 
medos, bloqueios. Há monstros. Há resistência. Danço nos salões de 
insanidade. Vago por terreno difícil. Vejo teias com fios emaranhados. 
Aprendi que o tempo é o nosso bem de maior grandeza, que a justa medida 
do tempo da a justa natureza das coisas. Eu nunca tinha dançado comigo 
mesmo e pra mim.” (Romário Rocha - Dez. 2014, participante da pesquisa, 
p. 281, ANEXO D). 

 

A história vivida é o resultado de um projeto que é fornecido pela coexistência com os 

outros (Merleau-Ponty, 1999). Sentir e realizar esta nova condição de Escuta do outro e de si 

mesmo, é fruto de um processo, não só de reflexão e experiências estéticas, mas nesta fricção 

entre um corpo que existe no mundo e cria em arte, que não separa estas duas esferas que 

nada mais são que camadas de possibilidades de experiência.  

Escutar o outro, apenas escutar.  

Coloca-nos em um estado de atenção que nos obriga a construir sentido com aquilo 

que temos de conhecimentos prévios, muitas vezes este contato silencioso torna-se uma 

conversa com múltiplos sentidos e associações que podem ir agindo nesta relação eu-outro, 

transformando mutuamente os sujeitos em contato. “Vejo pessoas cubistas. Essa polissemia 

grita pra mim agora, não como uma escolha, mas como um assalto.” perceber esta natureza 

fragmentada da construção de sentidos sempre em trânsito é fundamental. Os diferentes 

“Eu’s” que habitam um mesmo sujeito, divergem entre si e nesta relação vão constituindo a 

cada momento novas perspectivas de olhares. “Eu nunca tinha dançado comigo mesmo e pra 

mim.”, existem no mínimo dois imbricados neste tipo de experiência estética, perceber este 

outro-eu que surge no contato, e a si mesmo que só pode ser percebido nesta experiência de 

contato atemporal com a criação (Stanislavski, 1997). A dança que ele se refere é a prática 

corporal “Maria Callas” que tem inspiração no dançarino de butô Kazuo Ohno. Percebemos 

como neste trecho do relato, como uma experiência se soma a outra, trazendo-lhe cada vez 

mais sentido, e aprofundando camadas. Existe uma predisposição para o contato com a 

alteridade (neste caso suportes artísticos) e um corpo disponível para a criação (exercícios que 

se somam ao longo do processo, trabalho de corpo) que lhe garantem uma experiência 

relacional e polissêmica justamente. 

 

Paramos diante do estranho para ouvi-lo. Reconhecemos o que nos chega, 
não necessariamente como nosso, mas que poderia ser. Essa incerteza 
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quanto a nossa presença no mundo permite que nos aproximemos de tal 
modo da vida do outro que já não possamos friamente separá-la da nossa.  
Ao ficarmos diante da história de um ser humano, consentimos antes de tudo 
para que a vida se faça; olhamos em seus olhos e deixamos que as 
memórias, imagens passem ‘entre vistas’. É um momento de apoteose, 
desses de que a vida é feita e para os quais é preciso que existamos. 
Talvez passemos cada um de nós nossas vidas em nossos caminhos 
individuais, buscando entender o todo ou mesmo já desesperançados de 
achar respostas, quando, como num encontro de notas alta e baixa, criamos 
um movimento harmônico: notas tão distintas e distantes se encontram e 
percebem estarem dentro de uma malha maior, um pano não-plano em que 
as regras aprendidas em vida não necessariamente funcionam ou são 
precisas, pois sentimos que somos parte de uma obra grandiosa em que 
nossos corpos tão simples propagam ondas sonoras, cada uma em seu tom, 
umas de tão mínima frequência, pianinhos, outras quase estrondos, metais 
pesados – tudo para que se forme o grande coro consonante, de movimentos 
ora uníssonos ora dissonantes, que seguem-se numa ordem própria e nos 
levam sempre adiante, a um espaço e tempo desconhecidos que, para que se 
mantenha a ordem, não nos cabe saber. (Renier Vasconcelos, 16 anos – 
29.09.2013, participante da pesquisa, p. 238, ANEXO C). 

 

É importante observar nos dois textos a separação e amadurecimento dados pela 

experiência dilatada no Tempo. Certamente outra noção que nos inquietava resultante à 

experiência estética, é como podemos percebê-la ampliando condições de leitura, escuta e 

compreensão do mundo? Parte do objetivo era trazer à luz o campo da criação artística como 

analogia da construção sensível do ser humano e, por conseguinte, a constituição de sua visão 

de mundo. O trato estético-poético (texto), ao qual sua experiência e expressão passam a ser 

partilhados, participa desta noção geral, a escrita de si passa a ser permeada por uma visão 

profunda das novas significações a que sua realidade começa a ser exposta. 

Podemos localizar também a escrita permeada por um trabalho que fizemos de Escuta 

com J.S. Bach18 e sua composição contrapontística19. Um ano depois amparado pela 

experiência no corpo de construção da “personagem”, o mesmo participante reflete sobre seu 

processo: 

“Gostaria de compartilhar minha experiência com o meu texto, com a 
minha personagem; uma experiência da criação/entendimento da 
pessoa/personagem. 
É certo que para entendermos um indivíduo da maneira mais próxima do 
que chamemos verdadeira, é preciso nos confundirmos com ele, num 
momento de experiência. Por isso, acredito que não havia ainda tido este 
entendimento, mesmo que não total, da minha entrevistada desde que houve 
o encontro. De uma certa forma, entendi a situação intelectualmente, sabia 

                                                
18 Johann Sebastian Bach (1685-1750) foi um compositor, cantor, cravista, maestro, organista, professor, 
violinista e violista oriundo do Sacro Império Romano-Germânico, atual Alemanha. 
19 O contraponto, na música, é uma técnica usada na composição onde duas ou mais vozes melódicas são 
compostas levando-se em conta, simultaneamente: o perfil melódico de cada uma delas; e a qualidade intervalar 
e harmônica gerada pela sobreposição das duas ou mais melodias. 
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que se tratava de uma existência muito delicada. Mas a oportunidade, ou 
disponibilidade de aproximar-me dela não houve, e por vezes deixei que se 
confundisse a mulher que um pouco conheci com o que se esperava que ela, 
imersa na superficialidade, fosse. 
Mas eis que houve a ocasião. E em reconhecimento, cada palavra de seu 
discurso saía-me tirando dor. Em poucos segundos, em meio a uma rua 
movimentada, uma obra em construção, o monumento dos Correios, São 
Paulo, seus olhos já molhados. A emoção só esperava que fosse chamada, e 
então se mostra nas palavras-desculpas: “é normal, é normal”; há de ser, 
pois se não for... – se não fosse; é normal. Uma mulher, e seus filhos. 
Agora, dou expressão ao seu grito surdo de denúncia e socorro.  
Simbolicamente, a salvo. A salva, a Arte.” (Renier Vasconcelos20, 17 anos – 
20.07.2014, participante da pesquisa, p. 249, ANEXO D) 

 

Com a observação mais atenta deste processo de elaboração de sentidos por parte do 

participante, mostra-se imprescindíveis as considerações fenomenológicas implicadas em 

experiência do ser imanente através do corpo e do estar das coisas no mundo (Merleau-Ponty, 

1984). Propõe um processo dinâmico, criação de sentidos pelo ato corporal, traz consigo a 

transformação do próprio espaço, e a maneira que as experiências constroem e ressignificam 

experiências, que consideram as contribuições de uma experiência conjunta de construção de 

identidades e alteridades. 

Para se aproximar por outras vias de ver as coisas como o outro as vê, deve-se 

desenvolver um pensamento heterológico, ou seja, interromper a percepção de mim mesmo e 

ver as coisas do ponto de vista do outro (o “SE” stanislaviskiano) e dos outros que residem e 

pedem passagem em mim.  

Quando a palavra é escassa na dramaturgia, as imagens expõem aos espectadores 

conteúdos e formas, para ampliar os debates sobre o mundo contemporâneo, o silêncio passa a 

ter possibilidade subjetiva de se comunicar, a relação artística proporciona o campo da 

visualidade, os silêncios outrora incomunicáveis e até não conhecidos, tornam-se expressão 

do sujeito que se comunica. A poesia é palavra poética, é campo relacional, é a possibilidade 

de transpor o campo da significação imediata, do sentido absoluto. As cores tornam-se outras 

em relação à obra de cada artista, todos estão hierarquizados por suas inéditas existências e 

pelas ressonâncias que alcançam na intersubjetividade. 

A experiência artística de introjetar um texto e relacionar-se com este de maneiras 

outras, na atividade de criação do ator, nos possibilitou perceber a colaboração da fala aliada à 

experiência prática de contato com a obra de arte. Percebemos ao longo dos encontros que 

uma via para esta forma de conhecimento é a possibilidade efetiva e atuante que se faz de 

                                                
20 Renier Vasconcelos construiu seu texto-monólogo em entrevista realizada com uma garota de programa. 
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dentro e com a práxis da vivência intencional (Merleau-Ponty, 1984), ter ciência desta 

possibilidade de intervenção no mundo pode proporcionar àqueles que participam do 

fenômeno artístico novos mundos possíveis. 

Algo primordial é a relação entre o que nos é conhecido e o “estrangeiro”, a relação 

entre conhecimento e ignorância, certeza e incerteza. Processos de destradicionalizar e 

individualizar vidas, diferenciação e globalização, fazem com que muito de nossa vida diária, 

seja colocado em dúvida, pedindo mais reflexão e decisão individual. 

Uma possibilidade para se ter disponibilidade ao Outro talvez seja estar consciente de 

si mesmo, enquanto Ser em constante transformação, reformulação e ressignificação. O 

confronto com outras possibilidades, com o outro em nossa própria cultura e com o 

estrangeiro em nossa própria pessoa, nos ensina a perceber e a pensar do ponto de vista dos 

outros. A mudança de perspectiva evitaria que reduzíssemos sem pensar o “estrangeiro” ao 

que nos é próprio (Simão, 2010). Desta forma, não teria outra maneira de dizer que não a 

possibilidade que o processo permite de sentir as dores do parto. Do perceber o outro em seu 

próprio organismo, “estar gravido do papel”. Nesta perspectiva, o que seria um jovem 

defrontar-se com um outro que torna-se estrangeiro dentro de seu próprio corpo?: 

 

“A vida é feita de fantasia. O objetivo da arte talvez seja juntar toda essa 
fantasia, e torná-la realidade.  
Todos os dias passam por mim, mas alguns me deixam com hematomas. 
Manchas azuis que doem por dias e quando curam, são lembranças. Eles me 
marcam, se tornam vida, e após a mim se tornam minhas memórias. Eu não 
sou um homem, sou experiências, me torno o que sou e sou o que fui e o que 
não serei. Sou saudade. Sou um homem que sofreu a perda de todas as 
possibilidades, sou quem perdeu os sonhos, que teme a realidade. Quando 
me dilato sou um só, mas encubro todos, sinto a dor de todos, sou Renata. 
Meu corpo corrompia minha alma, mas em uma revanche de vergonha, 
minha alma corrompeu meu corpo. E eu voei, fui para mim o que nunca fui 
para ninguém, fui para meu encontro e ao me ver, chorei. Dentro de mim há 
todos os sentimentos, como há dentro de você pedaços de mim e dentro de 
mim, você. Ouço seu choro, sinto sua dor, não te sinto, mas estou contigo 
em todos seus momentos de luta. Não sei como é estar preso dentro de si 
mesmo, mas ouço seus pensamentos, sinto o cheiro das suas mágoas. 
Esta água salgada que queima minha pele é saudade. Minhas moléculas se 
chocavam e se afastavam. Eu te sinto vibrar e transbordar palavras, estas 
que escorriam pelo meu rosto, que mancharam minha pele, essas que você 
nunca me disse e talvez nunca tenha dito a alguém, mas sei que você são 
elas e elas são você em sua maior plenitude, mesmo que nunca ditas 
estavam explodindo por seus olhos  e queimarão todos os que te olharem 
como é, uma mulher.” (Elvis Torres,21 18 anos – 14.09.2014, participante da 
pesquisa, p. 253, ANEXO D). 

 

                                                
21 Elvis Torres, construiu seu texto-monólogo em entrevista realizada com uma transexual. 
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Vygotsky (1990), sugere que a personalidade, ou a visão de mundo se constitui nesta 

fricção de reposicionamentos do ser diante dos conflitos que caracterizam o drama da 

existência, os quais resultam em uma configuração dinâmica e singular. “Dentro de mim há 

todos os sentimentos, como há dentro de você pedaços de mim e dentro de mim, você. Ouço 

seu choro, sinto sua dor, não te sinto, mas estou contigo em todos seus momentos de luta”. O 

que podemos perceber é que na atividade artística, nos modos em que esta foi trabalhada ao 

longo da pesquisa, esta elaboração de sentidos compreende, o afeto, os sentimentos e as 

emoções como constitutivos da personalidade e das funções psicológicas superiores 

(Vygotsky, 1990).  

O trabalho teatral, abordado nesta pesquisa evidenciou possibilidades, conforme 

aponta (Vygotsky, 1990) que o corpo pode ser agente de retroalimentação no campo da 

ativação estética, o corpo que atua pode ir além das macro-percepções e se deixar levar pelas 

forças do inconsciente. Ao experimentar-se em novas práticas, transduzindo a experiência 

poética da obra em si mesmo, o artista produz desvios e rupturas a modos anteriores e 

provoca outras resoluções, no alargamento de seus movimentos, gerando os chamados 

reposicionamentos do ser diante dos conflitos, os afetos são parte inextricável do criador-

criatura que já não mais necessita dividir realidade e ficção e apenas experiência neste novo-

corpo-ação uma possibilidade outra de (re)exisitir. 

Nesse sentido, certa noção de identidade é atravessada pela experiência do outro que 

não é meu limite externo, mas a experiência através da qual eu posso me totalizar. Assim, se a 

experiência do corpo consigo mesmo é um visível capaz de reflexão, propaga-se na relação 

entre ele e as coisas, por extensão, expande-se na relação entre ele e outro corpo.  

Através do próprio corpo-em-arte que se desfaz e se reinventa na criação e 

estruturação dos experimentos a cada apresentação. Mais do que em qualquer outra atividade 

humana, é o artista que se põe ativamente em relação como profissão, se dilui e se reconta 

infinitamente cada vez que depõe para formar sua obra, e é pelo “trabalho assumidamente 

criativo que o corpo-em-arte radicaliza a natureza de seus adensamentos, de seus estados, de 

suas linguagens” (Leonardelli, 2010).  

Estas descobertas, a partir da dimensão sensível do corpo, não se opõem à razão, mas, 

passam a operar por uma lógica presencial, dialógica, que une saberes, práticas, atitudes, 

valores, modos de ser, de fazer e de viver, articulando as antinomias. Desta maneira, articula-

se uma premissa de razão que admite incertezas e contradições, não opera segundo uma 

lógica normativa, mas perceptiva e polissêmica. É uma razão aberta, que abarca estratégias 

diversas de reflexão da realidade, como o pensamento mítico e a arte, por exemplo.  
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Nesse contexto, interior–exterior, corpo-obra, artista-espectador, mesmo-outro, são 

dualidades que o pensamento dialógico aqui proposto, procuraram considerar para pensar o 

enigma do envolvimento recíproco do que vê e do que é visto, da impossível coincidência 

consigo mesmo do vidente e do visível, do advento do mesmo à prova do outro.   

Em caminhos im/permanentes. Em caminhos poéticos. 
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A PARTE FINAL 

E para, querido leitor, completarmos o ciclo iniciado na apresentação desta pesquisa, 

que falamos sobre: afeto, memória e criação como acesso a novas realidades, divido com você 

um último momento. Já que estamos em “considerações finais”, abaixo transcrevo trecho da 

carta que enviei aos participantes no início do ano de 2016, após mudança de atuação dentro 

do Programa Vocacional, onde passei a coordenador uma equipe de artistas de diferentes 

linguagens artísticas nos equipamentos do CEU Paraisópolis, CEU Capão Redondo e CEU 

Casablanca. 

Este “a parte” tem a ver com um pedido que fiz aos participantes da pesquisa em 2013, 

pedi em um determinado encontro que tivemos que escrevessem uma carta para si mesmos, 

como se escrevessem a um amigo lhes dizendo: como estavam naquele momento, vontades, 

desejos, anseios e como gostariam de estar quando esta carta lhes fosse recebida. Em seguida, 

pedi que as fechassem, selassem e colocassem seus endereços, lembrando-os que tudo que 

estava escrito ali não seria lido por ninguém só por eles mesmos no futuro.  

Enfatizei que no momento em que eles recebessem as cartas nosso processo teria 

terminado.  

Abaixo a carta que escrevi para eles de despedida: 

“Queridos e queridas! 
 
Muitos são os caminhos e des(caminhos), ciclos que se abrem e se fecham. 
Reverberações que continuam a se manifestar dentro de nós a partir de experiências 
disparadoras. Experiências sensíveis e encontros que vamos tecendo em nossas vidas. 
Acredito que os Correios já lhe tocaram e despertaram um pouco do caminho trilhado. E 
ao mesmo tempo, entenderam que nossos encontros a partir de agora se darão de modo 
diferente. 
No entanto, estou tranquilo e como sempre vivendo meu DOM QUIXOTE interno. 
Pautado pela Fé e pelo amor ao que faço, sabendo o quanto são importantes e sagrados 
processos artísticos da natureza que tivemos. 
Portanto, este primeiro ciclo entre nós se encerra. Descubramos modos de estabelecermos 
novos encontros e que assim se abram novos ciclos. 
Vocês me ensinaram a ser o artista que hoje sou. Serei sempre grato a vocês, 
ETERNAMENTE. E grato, ao artista que ainda serei, porque sempre estarei em Trânsito. 
E constantemente em evolução. 
Vocês me ensinaram a me ver, lhes vendo, e nos vendo. Sempre baseado no AFETO e 
RIGOR, que se tornaram para mim, os dois eixos norteadores desta minha vida de 
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sacerdote na arte. 
Nos debruçamos no “NÃO SOBRE A MORTE”, um processo tão lindo e transformador 
quanto o que tivemos ao longo destes anos, não teria desfecho melhor. Passei o ano de 
2015, a refletir sobre; mortes, perdas, e descontinuidades... E a ARTE, nos presenteou 
com este espetáculo. Igualmente violento e silencioso. Que nos cala e nos faz lutar contra 
as mortes cotidianas que podem nos sufocar. 
Gostaria de convidá-los a estarmos todos juntos dia 01.05 às 14h. (DOMINGO - DIA DO 
TRABALHO), MAIS REPRESENTATIVO IMPOSSIVEL. Portanto, o abraço poderá se 
dar neste dia, nossa despedida, e o fechamento deste ciclo, do tamanho que TODO O 
PROCESSO TEVE, e no dia SIMBÓLICO que ele merece. 
O Convite segue para aqueles que darão continuidade em seus processos artísticos, e se 
estende a TODOS aqueles que gostariam de me ver e se despedir neste ESPAÇO 
SAGRADO. Certamente, está será a ÚNICA oportunidade Simbolicamente preparada 
para tal. Pensando agora, podemos pensar em alguns comes e bebes e na “ultima” roda 
final de conversa... VAMOS ? 
Com toda a estima do mundo, 
Com Afeto e Rigor,” 

  (Hercules Morais, abril de 2016). 

 

 

 

 

 

               

                                     

Fotografia 45: Cartas dos participantes de 2013, prontas 
para serem levadas aos correios. Foto: Hercules Morais 

Fotografia 46: Carta de Ítala para Ítala. Em todas elas 
inseri fotos que julguei importante no processo de cada um. 
Foto: Hercules Morais 
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Já que o estudo de caso foi com a Ana Ítala e tanto aprendemos aqui, divido o que 

escrevi para ela atrás de cada foto que inseri em seu envelope, e simbolicamente estendo a 

partir dela a todos, já saudades!  

 

“Ítala! Que a arte continue nos dando presentes como este!”  

(Texto escrito foto 1) 

“Ítala! Para nos lembrarmos de comemorar a alegria dos encontros... Sabendo de suas 

efemeridades”  

(Texto escrito foto 2) 

“Ítala! Para que siga transformando em música e poesia experiências profundas” 

(Texto escrito foto 3)

Fotografia 47: No verso das fotos que inseri escrevi algo diferente 
para cada um deles. Foto: Hercules Morais 
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Universidade de São Paulo - USP 

Instituto de Psicologia Departamento de Psicologia Experimental 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Convidamos o(a) Sr(a) para participar da Pesquisa “Como olhos de cotidiano se tornam 

olhos estéticos? Processos artísticos como processos de invenção de sentidos sobre o 

mundo” Sob a responsabilidade do pesquisador: Hercules Zacharias Lima de Morais, a qual 

pretende-se observar: Como a experiência estética pode ampliar as condições de escuta, 

leitura e compreensão do mundo. Espera-se poder refletir sobre como o trabalho artístico se 

relaciona com processos subjetivos, conduzindo a transformações de aspectos psicológicos 

dos envolvidos, uma vez que nos encontros do Programa Vocacional, visamos discutir a prática 

teatral como campo relacional e análogo à criação e desenvolvimento de visão de mundo. 

Em busca de sentidos significativos na relação das Artes Cênicas e da Psicologia Cultural, 

solicitamos a você que autorize de materiais que temos documentado, decorrente de sua 

participação e frequencia nas atividades do Programa Vocacional (objetos utilizados e material 

do estudo, registros em texto, áudio e vídeo). 

Os riscos aos quais você estará sujeito na participação desta pesquisa são mínimos ou não 

existem riscos previstos, uma vez que utilizaremos dados de registros usualmente 

documentados nos encontros de que participa. No entanto, a qualquer momento, caso passe a 

se sentir desconfortável com a utilização dessas informações nesta pesquisa, por favor, nos 

avise para que possamos compreender a situação e tomar medidas que possam vir a 

minimizar esse desconforto; seja com a retirada imediata do uso dos dados que se referem a 

você, ou terceiros citados por você, seja no encaminhamento a uma conversa com um 

profissional da Psicologia e em conversas e ou, encontros que possam ser solicitados de 

carater extra atividade para podermos compreender como minimizar este desconforto da 

maneira mais adequada. 

Quanto aos benefícios, estes se referem à própria participação em um processo artístico e 

cientifico, bem como, a colaboração na construção de conhecimentos advindos de tal 

participação para o campo da Psicologia. 
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Se você tiver algum gasto pela participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você, uma vez que você não terá nenhum tipo de 

remuneração pela participação nesta pesquisa. 

Garantia de acompanhamento e instrução ao longo da pesquisa: Asseguramos a você durante 

todo o processo que você será submetido, o acesso ao pesquisador responsável. O principal 

responsável é o mestrando Hercules Zacharias Lima de Morais que pode ser encontrado no 

endereço Av. Prof. Mello Moraes 1721 CEP 05508-030 Cidade Universitária - São Paulo - SP, 

telefone (11) 99426-4215. Além de poder acessar o pesquisador responsável você poderá 

acessar o Comitê de Ética em pesquisa com seres Humanos do Instituto de Psicologia-USP, 

para eventuais dúvidas e esclarecimentos: Av. Professor Mello Moraes, 1721 – Bloco G, 2o 

andar, sala 27. CEP 05508-030 - Cidade Universitária - São Paulo/SP. Atendimento de 

segunda a sexta-feira, das 8h30min. às 12h e das 14h às 16h. Recomenda-se agendar seu 

atendimento por e-mail e/ou telefone, evitando-se desperdício do seu tempo na sala de espera. 

E-mail: ceph.ip@usp.br - Telefone: (11) 3091-4182. Você poderá, ainda, ter acesso ao 

conteúdo/relatório de pesquisa assim que este estiver finalizado. 

Lembrando que é garantida a liberdade da retirada de seu consentimento a qualquer momento, 

deixando de participar deste estudo, sem qualquer prejuízo. É reservado direito de 

confidencialidade: sendo preservada sua identidade, assim como as identidades de todas as 

pessoas por você referidas caso seja de sua vontade. 

 

Eu,_______________________________________________________________, acredito ter 

sido suficientemente informado a respeito do que li ou do que foi lido para mim, sobre o estudo 

“Como olhos de cotidiano se tornam olhos estéticos? Processos artísticos como 

processos de invenção de sentidos sobre o mundo”. Concordo voluntariamente em 

participar deste estudo, sabendo que poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante a realização do mesmo, sem penalidades ou prejuízos. Declaro 

ainda que estou recebendo uma via deste Termo com todas as páginas rubricadas por mim e 

pelo pesquisador principal. 
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ANEXO B 

PROTOCOLOS – 2012 
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ANEXO C 

PROTOCOLOS – 2013 
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ANEXO D 

PROTOCOLOS – 2014 
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ANEXO E 

ENTREVISTAS 
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Entrevista concedida a Ana Itala (Trecho) 
 
Sabe assim? Éééé ... Não julgar ela. A única coisa que eu me julgo e não ter 
lutado. Por você. Sabe assim, ás vezes eu vou comer, eu lembro, eu falo: “Meu 
Deus! Será que minha filha já comeu?”. Eu vivo em função disso, de pensar 
disso. Sabe aquele fato de dizer assim: “Há! A sua filha foi adotiva” é uma 
palavra que pesa muito pra mim, porque não foi. Sabe? Você sabe que não foi, 
não você, eu sei que não foi. Sabe? 
Eu com você no colo, eu dizia: “Eu vou levar minha filha daqui”. 
Ninguém é Deus pra julgar, mas até a Graciela me julgou disso ai.  Eu por 
exemplo, o único fato, pior da minha vida, foi minha filha ter sido criada lá. Isso 
é uma coisa que eu vou carregar minha vida toda, até a morte. Mas, tem uma 
coisa, por outro lado eu sou feliz. Sabe? Por que eu tenho a minha consciência 
limpa. Eu não matei a minha filha, como muitas fazem por ai, de matar. Eu me 
culpo, porque eu não lutei, pra ter a minha filha comigo, porque né? Você. Eu 
acho, porque também, é como eu estava te falando, quem pode julgar é só Deus.  
 O que me faz chorar e isso ai, sempre.  
Você ter sido separada de mim pode acreditar nisso, de verdade, que eu sempre 
falo para o Gilson: “Eu não vou morrer sem falar isso pra ela”.   
O que você gostaria de ter feito? 
Criado você. (risos).  
*Grasiela é a minha irmã mais velha.  
*Gilson é o esposo dela.  
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Entrevista concedida a Everton Miranda 
 
Eu falei pra você com quantos anos eu tô? Sou de 1921, nóis tamo em 2000, eu 
não sei mais fazer a conta, se fosse de 20, pra 2000 é 80, é uma vida né 
mesmo?!  To com quase 90 anos, é uma era viu...muito bem vivido, graças a 
Deus. Eu não sinto dor, dor eu não sinto. Sinto cansaço as vezes, da velhice, 
mas dor não. Saudade de alguma coisa que já passou, dos meu antepassados que 
já morreram.  Não to podendo andar quase nem aqui dentro de casa, ando 
escorando com medo de eu cair, quebrar a perna, os ossos fica tudo...minha 
perna ta ruim, eu saio aqui fora tenho medo de cair e quebrar minha perna. O 
braço eu quebrei, ainda varro meu quintal e tudo...de vagarzinho, varro, varro 
sim! Durmo sozinha aqui, a Marly sempre dorme ai comigo, a que mora ai no 
fundo...sozinha não né?! Com Deus! É como diz aquela modinha: Tem que ver 
pra crer...ah...esqueci, uma modinha bonitinha. Ixi, eu casei, morei ali na 
Espraiada e de lá vim pra aqui, sempre aqui, sempre aqui. A Nega é de 56, o 
Lilico não nasceu aqui, o Lilico nasceu ali na...como é que chama? ...Na 
Indianópolis, no hospital Cruz Vermelha. Não tinha rua aqui, tinha uns buraco 
aqui pra gente passar, não passava carro, nada ai. Meu compadre fez minha 
casa, nóis morava num barraco, Antônio das Chagas, um barraco de madeira, 
mas eu gostava dele, tenho um retrato dele e tudo. Pois ai, meu marido comprou 
ai meu compadre Zé Artista fez sozinho essa casa e um servente, o Bastião 
Carudo, ele enchia o compadre de massa e ia embora pro barzinho da 
esquina...tinha um ferro velho aqui, com uns lixo, os lixo de Santo Amaro tudo, 
uns caminhão velho fazia até fila ai, tinha gente que entrupicava nos papel, era 
cheio de papel ai, eu varria tudo. Tenho três filhos, o Lilico o Zizo e a Nega, eu 
tinha minha mãe, comigo morando né, tinha minha mãe e a minha irmã também 
que morava comigo...tinha um lugar aqui, tinha uma lagoa, eu lavava roupa na 
lagoa, onde que era?...Se eu não me engano era ali...onde era essas casas aqui 
era uma lagoa também.  É como diz aquela modinha, “quem te viu quem te vê”, 
é mesmo. (...) O Kiko, tadinho do Kiko, eu fiz um retrato dele bonito, botei lá 
na sala...tadinho do Kiko! Ele não queria comer sem carne né?! O Kiko. Era 
com carne todo dia. Gostava muito dele, se fosse pra mim criar outro eu não 
quero, só tenho um passarinho, aquele colerinha, agora tenho um passarinho só 
né?! Negrinho! Bonitinho. Dorme lá perto da porta do meu quarto, quando eu to 
com a luz acesa de noite ele grita comigo pra apagar viu, eu apago. Ele fica “ti-
ti-ti” brabo!  Eu ainda tenho um passarinho né?! Ele dorme lá na porta do meu 
quarto, tem dia que ele grita comigo pra apagar a luz, eu deito e ele fica “ti-ti-
ti”, ele fica brabo pra mim apagar a luz, eu apago. Ele dorme no escuro, eu e 
ele. Ele come caruru, a Olinda cata pra ele. Aqui sempre tinha na beiradinha, 
mas não tem mais, escarola o Lilico compra sempre. To sozinha aqui, quem que 
dorme aqui mesmo?...É a...Marly, Marly! Ela dorme ai no quartinho lá, onde 
era o quarto do Lilico. Eu nasci em Minas, Passa Quatro, perto de São Lorenzo, 
desceu a Serra da Mantiqueira primeira cidade é Passa Quatro, depois vem 
Itanhandu, Caxambu...até chegar Belo Horizonte, eu já fui em Belo Horizonte e 
tudo. Quando eu casei, pasosu um pouco eu vim embora pra cá, o Zé trabalhava 
aqui, ele mandou o dinheiro pra mim arrumar os papel lá eu vim no mesmo dia, 
ele trabalhava nun lugar ai que tavão fazendo, tirando terra...onde que era 
mesmo? Camo Belo né?! Eu morei lá no Campo Belo também, morei, lá tinha 
bastante chácara de verdura, tinha umas carroças...eu morei nun barraco, a casa 
tudo era do tamanho de um quartinho que nem diz a Marly lá, era...eu sentada 
aqui eu lidava no fogão, na cama...sentada na cama. O Lilico quando nasceu, o 
Lilico, chegava hora de armoço tinha uma mulher que vinha buscar ele, que era 
a mulher que alugava o quartinho pra mim botava essas lingüiça que não presta 
na brasa, aquele fumacero quase matava a gente afogado, essas lingüiça 
vagabunda, grossa, que quebra assim...ainda tem ela ainda, tinha sebo dentro, 
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sabe como é? Tinha sebo, ao invés de toucinho, era sebo, não podia comprar da 
boa comprava qualquer uma.  Eu não tenho medo de assombração, minha mãe 
morreu aqui, minha irmã, meu marido morreu aqui, levantei, chamei ele pra vim 
beber café ele tava morto. Liguei pro Lilico, o Lilico veio correndo pra cá. 
Morreu de noite que ninguém viu, ainda falei assim: Vamo deitar Zé, vamo 
ficar aqui na casa nova hoje, era ele na cama do Lilico e eu na cama do Zizo, 
levantei  fiz o café, levantei quetinha ai ele tava morto.  Ai eu liguei pro Lilico, 
não sofreu, do jeito que ele tava assim, eu olhei ele tava morto assim. Eu 
puxava ele, e ele voltava morto assim...ai eu chamei o Lilico...a boca fechadinha 
tudo...morreu dormindo né?! Parada cardíaca. Foi isso que disse o Dr.Almeida, 
o médico, eu chamei o Dr.Almeida, ele veio aqui e fez o óbito, pra não levar lá 
pro...como é que chama...? O IML, é! Dr. Almeida deu um papel assim pra 
enterrar ele. Eu sempre fiz o café e puxava ele assim, vem Zé, vamo, e ele tava 
lá onde tava se vê?! Ai eu liguei pro Lilico, o Lilico veio e pra não levar ele pro 
IML o Lilico pagou uma consulta pro Dr. Almeida vim ai fazer o óbito, lá abre, 
abre tudo pra saber o que que foi, os estudantes. Ele falava: Fia eu vou morrer 
que você não vai nem ver, ele falava. Sempre ele falava pra mim. Esse dia ele 
não quis ir lá pro quarto, ele ficou na cama do Lilico e eu na cama do Zizo. 
Minha mãe morreu aqui...Dr.Almeida que fez o óbito, a Tina morreu no 
hospital...é um tempo na vida que acabou, não volta mais!  
Quem construiu essa casa aqui foi meu compadre Zé Artista, Zé Artista. Artista 
porque ele não tinha mais pai e a mãe dele deu ele, porque ela não podia trata, 
sabe como é? Muitos anos ele procurou a mãe e depois nunca mais. Fez essa 
casa sozinho, ele e o Bastião Carudo era o servente, enchia o Bastião de massa, 
tijolo, o que precisasse e ia pro bar contar lorota. Eu vinha, passava de 
vagarzinho e ele sozinho você ver?!  O Zé pagava pra ele. Eu morava num 
barraco, eu tenho o retrato do barraco, meu barraco, eu estimava ele. Morei ali 
na Espraiada, na Antônio das Chagas...não tinha nem banheiro, nóis usava um 
mato. As vezes a gente ia lá usar já tinha outro.  Eu não ia lá, mas o Zé ia. Tão 
ruim morar nun lugar que não tem privada, nem banheiro...logo quando eu 
casei, tinha 22 anos. Nó não tinha banheiro, ia no mato, as vezes ia lá já tinha 
outro, é mesmo!  A casinha da mãe...ela queria tanto uma casa de telha e tijolos, 
que ela falava. Ela não gostava do barraco. Quando a gente veio pra aqui ela 
agradeceu tanto pra quem deu a casa pra nóis. Ela acha que nóis ganhamo a 
casa, tadinha. Ana Maria, tadinha da minha mãe...meu marido era muito bom 
pra ela, pra Tina, ela era muito boa pra ele também, nossa...a Tina era a segunda 
mãe das crianças. Eu nunca comprava nada pra eles, e ela comprava tudo pra 
eles, roupa, calçado...era sim. Meu pai era bem alto, minha mãe não era, mas 
meu pai era alto. Eu também trabalhei muito nesse terreno aqui...no ferro velho. 
Até borá de...coisa...como chama? De alumínio da Ilha Magal, eles vendia com 
aqueles tijolo assim...e botava naquele coisa...como que chama? Cadim né?! 
Cadim! Botava ali no fogo pra derreter, fazia aqueles embotis grande assim, pra 
vender você, se caísse um pingo de água ali vinha tudo na gente. Eu costurava, 
costurava pra fábrica...comprei carroça pro Zé, cavalo...depois morria de dó do 
cavalo. Comprava milho pro cavalo todo dia, pra ele comer coitadinho. Nóis 
tinha um Burrinho, como que ele chamava mesmo? Esqueci o nome dele, ele 
ficava dentro de uma casa olhando pra mim pegar ele, na janela de uma casa 
velha, olhando pra mim pegar ele pra trabalhar...ele gostava de sair com ele na 
carroça. Eu comprava milho pra eles tudo. Eu tenho aquele passarinho ainda, o 
colerinha, Neguinho, o Neguinho, ta lá...ta bunitinho. Eu fazia vestido de noiva, 
vestido assim, parecido articular. A gente pegava costura por dúzia, sabe como 
é? Eu linhavava, deixava linhavado...via se ficava bom, ai eu passava na 
máquina, se não, não. Arrumava tudo que precisava. Depois uma vez eu fiz o 
enxoval tudo de uma noiva, ai eu dei o dinheiro pro Zé e o Zé comprou um 
cavalo, eu morria de dó do cavalo. Pra quê que eu dei esse dinheiro pra ele? O 
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cavalinho...eu até chorava, se eu tivesse dinheiro eu comprava milho pra quando 
ele chegar ele comer você vê?! Arrependi mesmo de ter dado viu! Eu gostava, 
gostava. Costurava pra particular, quando não tinha pra fábrica mesmo, mas eu 
fiz muita coisa, fiz vestido de noiva, enxoval tudo. Ainda tenho minha máquina 
até hoje. E ela costura que é uma beleza, se eu precisar eu sento nela ali, e não 
tem motor, nada, era tudo no pé ali, ela tem um ponto bom. Eu dei uma que eu 
tinha ai pra Nega ela acabou em três tempos, eu tinha outra ai, mas, eu não 
gostava...gostava dessa minha ai, essa velha. E faz tempo que eu não abro 
minha máquina para costurar, qualquer dia eu vou abrir ela e vou dar umas 
costuradas pra ver se ta bom. Pôr um pouco de óleo. Eu sempre foi boa de 
tabuada viu, 7x6 42, 7x7 49, 7x8 56, 7x9 63 e 7X10 70. Eu andava pra ir pra 
escola porque era tão longe que minha mãe me levava, era tão longe. Eu rinha 
medo de ir. Tinha medo de boiada, vinha aquelas boiada, olhava assim, eu ia 
pela linha do trem, e ela entrava na linha do trem. Minha mãe levava eu até a 
entrada da cidade, e andava muito também viu, uns dois quilômetros mais ou 
menos, e ia trabalhar depois, ia pra costura também...depois do almoço. Na 
escola como era de manhã minha mãe levava até uma certa altura, tava escuro, 
ai de casa nóis ia a pé né?!  Não tinha condução. Não tinha e não tem até 
hoje...meu pai falava: enquanto vocês não tirarem o diploma eu não tiro vocês 
da escola. Ele tirou a Tina moça, mas ela não tirou o diploma, ela repetiu, não 
tava nem ai. Ela ficou muito grandona e ele ficou com vergonha dela ir pra 
escola...ele dava dinheiro pra gente comprar coisa pra escola, a Tina ia lá e 
comprava tudo que não prestava...a linha pra bordar e não bordava nada, botava 
na conta dele viu. Eu não, tirava só o que ia precisar, caderno, lápis. Eu tirei 
diploma, não foi nota boa mas eu tirei, me serviu muito, porque eu trabalhei 
aqui nesse terreno, só com conta...era fila de caminhão pra mim pesar, tinha que 
pesar, cada coisa um preço...era sim, tinha fila de caminha ai, ainda varria a rua 
depois, pra tirar os papel, que caia papel...era até engraçado porque eu só 
andava com a caneta aqui atrás da orelha, eu não tirava o dia inteiro, toda hora 
tinha que ta fazendo uma conta né?! Mas valeu a pena graças a Deus. Meu pai 
pois regra viu, ele não era daqueles de lisa os filho não, era tratado 
firme...quando ele pontava lá no morro um pegava na vassoura e outro em não 
sei o que, pra ficar tudo em ordem, pra ele chegar e ver tudo arrumadinho. Ele 
nunca bateu nem em mim nem na Tinha, mas ele falava: Não deixa eu pegar, 
porque se eu pegar eu largo no chão, ele falava. No dia que ele viu com o Zé, a 
primeira vez...nossa...eu queria morrer pra ele não chegar em casa, mas o Zé 
alcançou ele e falou com ele, ele falou: Quando você quiser conversar com ele 
vai lá em casa, na rua eu não quero. Ainda ele lidava com açougue...sabe matar 
as coisas...trabalhava em açougue. O Zé foi muito até, porque meu pai era muito 
rígido, ele era desse tipo...de tá toda hora lá na sala, sabe como é? Minha casa 
tinha um corredorzinho, cozinha, um quarto ali e outro ali, e ele toda hora tava 
lá na sala...eu não sei se meu pai chegou ver meu casamento, acho que ele não 
chegou...ele morreu antes. Mas o Zé cumpriu a palavra, ele tava aqui em São 
Paulo, ele voltou porque quis, cidade lá de Minas, viaja o dia inteiro pra chegar 
lá, mas fui feliz viu, fui sim. Lá em Minas eu passei muita coisa viu, não de não 
ter coisa de comer, mas é muita morte na vida....e a gente fica marcado né? 
Morreu meu pai, minha avó, meu avô, minha tia, é...aqui morreu meu marido, 
saiu morto daqui, tadinho...nossa...a rua ia dali, até ali e descia pra sair ali na 
Américo, tinha uma lagoa aqui, mas quando foi agora, quando o Zé morreu, 
chegaram um pessoal lá de Santos pensaram que era festa qui, de tanta gente 
que tinha aqui, viu? Manheceram ai na rua, manheceram ai!  Fui levar ele no 
Cemitério do Campo Grande, quiseram levar carregando, se vê? Gostavam 
muito dele...a vida da gente é um negócio. O que eu nunca gostei foi do fio da 
aranha, a aranha mesmo eu não tenho medo. Tenho medo daquele fio que ela 
faz, aquela teia redonda e ela fica no meio né?! Morro de medo! Não passo nem 
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embaixo, eu tenho medo, da aranha eu não tenho tanto medo que nem do fio 
que ela faz, olha?! Faz aquelas teia grandona e fica lá no meio né?! Eu tenho 
medo! Tem uma que faz de poeira, no canto assim da parede, faz uma teia na 
ponta e na outra e enche de poeira em cima, eu tenho medo daquela também! Eu 
tenho medo, nunca perdi o medo, Ave Maria, morro com o medo ainda, tenho 
mesmo. Tem algumas que faz aquele fio, desce no chão...Ave Maria, quero 
morrer do que ver aquilo, nem ver eu não gosto, tenho mais medo dos fio do 
que dela. Cruz credo, eu preciso de dinheiro, mas prefiro morrer de fome do que 
pegar um dinheiro na teia de aranha. A vida da gente da pra fazer um livro, da 
sim...a coisa que me deixa mais feliz é ver meus filhos com saúde, eu fico...o 
Lilico, o Zizo a Nega que é mulher mas é mais retirada de mim, demora pra vim 
aqui...o Lilico vem todo dia...o Lilico o que falta pra mim, ele vai comprar 
remédio tudo, nem que seja com meu dinheiro, mas ele vê tudo que ta 
faltando...a Nega não ta nem ai que eu coma ou deixa de comer...é fogo, e a 
casa melhor que eu tinha foi ela que ficou...dei essa daqui pro Lilico, dei outra 
pro Zizo e a da Nega ela fez eu vender um salão lá em baixo, pensei que não ela 
pediu...dei casa pra todo mundo e não dei pra ela... O Siso falava pra mim: você 
deu casa pra todo mundo e não deu pra Nega. Ele que tinha que dar casa, ele 
com duas casa no terreno dele ali...pra lá da ponte ali do Socorro...umas duas ou 
três casa no terreno dele e fez eu vender o salão lá em baixo só pra comprar a 
casa da Nega. Também quando eu fui passar pro nome, eu disse: põe seu nome 
primeiro Nega, pois é...não deixa ele escrever o nome dele no primeiro...ele 
exigiu de mim eu também exigi dele! Eu meu pai foi muito rígido com nóis, a 
gente gostava de ir na reza , passear um pouco, ele levava, cabava a reza ele 
ficava lá em cima olhando a gente pra ver se a gente tava passeando mesmo ali 
ou se tava pra outro lugar, era assim, rígido, era assim! No dia que ele viu eu 
com o Zé, eu casei, eu até chorei, com medo dele bater em mim quando 
chegasse em casa. Mas o Zé foi muito, coisa...alcançou ele assim...ele chamou e 
foi embora na frente ainda e alcançou ele e falou pra ele...quer conversar vai lá 
em casa, na rua eu não quero. Mas vale a pena viu, vale sim. Trabalhei bastante, 
trabalhei no depósito aqui, costurava pra fora, tudo...ajudei o Zé pra comprar a 
casa da Nega, do Zizo e do Lilico, mas foi o Zé que deu de cima, trabalhando 
pra comprar, pelo menos eles tão tudo aqui perto de mim. Falar uma coisa, não 
é muito bonito mas...é bonito a pessoa amar uns aos outros né?! O que eu não 
quero pra mim eu não quero pra você nem pra ninguém, que eu não quero né?! 
Tem gente que pensa só em si, e não nos outros, mas o mundo é muito bonito 
viu...eu acho bonito sim...eu se eu morrer eu vou contente, vou mesmo. 
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Entrevista concedida a Gabriel Moura 
  
 
Estava parado em um canto e um camarada chega ao meu lado e diz:” ta vendo 
aqueles caras bagunçando ali e você   não faz nada” eu pensei que não era 
comigo então fale” como assim?” 
E ele “pô o pessoal faz isso, não sei oque, e você trabalha aqui e não faz nada”, 
eu virei e fale” não, eu não trabalho aqui senhor” “como você não trabalha 
aqui?” eu fale “eu não trabalho aqui”” mas você não é o segurança daqui?” 
então eu fale ”lamento senhor, mas o senhor esta falando com a pessoa errada 
então por gentileza” ele ficou todo sem graça, eu fui totalmente educado, e na 
sequencia chegou meu amigo que ia na audiência comigo ae ele fala “eai doutor 
fez mais uma?” que ele é cheio de brincadeira , ai o camarada que se sentiu 
incomodado perguntou depois pro meu amigo “ quem é esse moço ai?” ai meu 
amigo La falou” é o doutor “ ai o cara ficou todo sem graça, você entende de 
como as pessoas são estigmatizadas , você vê como são as coisas o cara vem 
com uma ideia já das pessoas e vai julgando , que nem quando vou nas 
audiência e chega alguém e fala”você é pastor?””você vai pra igreja?” não e 
estranho, outro dia me perguntaram porque quem usa terno geralmente ou é da 
área civil ou os pastores, ninguém chega “você é advogado ?”. 
Que nem quando você chega no cara e fala” você é pedreiro?” ele diz” não eu 
estou sendo pedreiro”.meu pai é carpinteiro, e quando eu era criança eu tinha 
que ir para a obra. A minha mãe criou sete filhos, um deles esta conversando 
com vocês, que sou eu, Daniel. E pra mim trouxe muita tristeza que no caso, é 
quatro mulheres e três homens. Quando morreu meu irmão, porque ele tava 
doente e depois demorou um pouco e ela morreu também... Nem queria falar 
nisso, muitas coisas aconteceram com a minha família que quando eu morava 
com eles. Porque teve um cara que comeu no mesmo prato que eu, que desculpa 
eu falar, bebeu no mesmo como que eu, foi considerado no meio da família, 
nesse tempo era assim ela apoiava todo mundo pra dentro de casa e até falava 
pros meus colegas “não meche com as minhas filhas”, porque com as meninas 
ela não gostava que mexia nem nós também. As meninas eram brincalhona,s 
mas nos que brincava com elas  que elas que era irmão também.  E minha mãe 
normal. Minha mãe não gostava que os meninos eram bagunceiro na vida, e era 
normal a mãe cuidar mesmo das filhas, filhar mulher.  Então é isso ai. O cara 
comeu no mesmo prato que eu, bebeu no mesmo copo que eu, foi considerado 
lá em casa, por causa que era da região lá, ai um dia sei lá, meu irmão saiu, pai 
foi trabalhar na padaria que ele era padeiro, ai  o cara estourou a janela do 
quarto e estuprou minha irmã .ai  é isso que me traz a maior magoa na minha 
vida, é isso ai. Até hoje eu moro na rua por causa de depois aconteceu algo 
comigo.  Eu tive, eu sou regresso sabe? Tive preso e quando eu sai, ai minha 
Irmã falou, isso tudo ai porque ele era seu colega, então aquilo me entristeceu 
tanto.  Eu não tive nada a ver, agente não sabe as intenções das pessoas, então 
quero dizer esse tempo todo o cara tava em casa não tava como uma simples 
amizade tava de olho na minha irmã, e é a mais meiga da família, e a mais legal. 
E até hoje ela não casou, eu to com cinquenta anos e ela ta com quarenta e sete 
anos de idade, e ela não casou porque ficou com trauma do que aconteceu. 
Mas mesmo assim eu sigo, sempre com a cabeça levantada, e conquistando 
espaço. a maior vergonha de um cara trabalhar de carroceiro? Não é. Eu sempre 
reciclei, sempre gostei de estar no mundo da reciclagem. Sempre incentivando 
os colegas, que as vez as gente encontra pessoas na situação difícil, do crack , 
da cerveja.tem que ter também força de vontade, você vai se levantar., pois eu 
espero que quando encontrar vocês vão sair dessa vida, agente vai trocar uma 
ideia, tem uns que não, mas agente hora por isso, fica com deus. 
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Entrevista concedida a Jaierlles Laurentino 
 
 
Ah, é ruim... Não quero chorar, é ruim até hoje.. não sei explicar, quando eu era 
criança, você sempre acha que a pessoa vai voltar... é diferente quando você 
cresce, ou quando você perde a pessoa quando você é um adulto, eu chorei 
quando me contaram quando ela morreu, mas só chorei uma vez... e depois fui 
crescendo e crescendo, e ai a dor não foi diminuindo, a dor foi aumentando por 
que você vê que a pessoa não vai voltar, e a dor é dor de não ter um abraço, não 
ouvir mais a voz, é difícil, é difícil... é ruim, não tem como explicar, eu espero 
que ninguém passe, por que só com o tempo você percebe, por que não adianta 
você falar, ah, com o tempo a saudade diminui... não, com o tempo a saudade 
aumenta, por que você vê que a pessoa não volta mais, e você não sabe como 
ela tá lá, enfim... não é bom, eu acho que cada ano piora, esse ano completou 18 
anos e tá sendo pior, tá sendo bem pior do que quando eu era criança, quando eu 
era criança eu tinha meu pai, eu tenho meu pai, mas o meu pai, ele cumpriu 
muitas coisas, não, eu não senti falta de uma mãe pra me dar comida, me 
colocar na cama, me levar no médico, por que meu pai fez tudo isso também 
junto com minha mãe,  ele sempre foi uma mãe junto com ela... de conversar... 
embora tem coisas que não dá pra conversar com minha mãe, mesmo se ela 
tivesse viva hoje, não daria pra conversar com ela e com meu pai já daria, mas 
mesmo assim eu sei que ela era muito minha amiga, e sei que ela me amava 
muito, ela era muito carinhosa, então eu sinto muita falta e é muito pior agora, 
não tem como ser diferente, não tem como eu pensar diferente, eu acho que 
cada ano, mais um ano, mais um ano, mais um ano... é pior, e vai ser assim o 
resto da minha vida, sempre vai ter um vão aberto, nunca vai se fechar. 
Eu tinha nove anos, e eu lembro de tudo, lembro... eu vi, por que ela não morreu 
de maneira natural, ela se suicidou, e eu vi, então eu lembro de tudo, como se 
fosse hoje, se alguém me perguntar sobre detalhes, eu conto tudo... detalhes que 
nem meu pai que tava ali lembra, mas eu lembro, não sei se é bom... eu acho 
que não, por que dói mais... eu já me senti muito culpado, hoje eu já não me 
sinto mais, mas eu lembro... 
Eu já não lembro da voz dela, por exemplo... eu não lembro mais... não lembro 
do sorriso, da fala, das gargalhadas dela, quando eu lembro dela eu só lembro 
do dia que ela morreu por exemplo, que foi um dia muito chocante, 
principalmente por que eu me senti indefesa, me senti impotente, 
principalmente por que eu não fiz nada, e eu não fiz nada não por que eu não 
quis... mas por que eu tinha nove anos... o que eu ia fazer? Não sei... foi difícil... 
A minha irmã tava comigo, mas ela não viu nada, eu não sei explicar, é difícil, 
eu não sou religioso, a palavra não é religiosa, mas eu acredito muito em deus, 
muito, muito mesmo, e eu acho que foi deus que fez com que ela não visse 
nada, por que ela tava ali, ela tava dormindo, mas com o barulho que fez, ela 
poderia ter acordado, ela era uma criança, tem sono frágil, e ela não acodou, ela 
não viu nada, tanto que até hoje ela não me perguntou como minha mãe morreu, 
eu nem sei se ela sabe que minha mãe se suicidou, ela nunca me perguntou, e eu 
também não falei, hoje ela tem 21 anos, eu sei que ela não viu...  
Eu morava com meu pai, com a minha irmã e com minha mãe... meu pai e 
minha mãe estavam se desentendendo muito, a  meu pai tava querendo se 
separar da minha mãe, e minha mãe não aceitava, ela era muito possessiva, ela 
era muito ciumenta, e ela não aceitava... não sei se ela via coisa onde não tinha, 
ou se via coisa onde tinha... eu era criança, eu sei, eu lembro de alguns flash 
deles brigando, mas eu lembro muito dela sempre gritar muito, e do meu pai 
sempre tentando acalmar, meu pai sempre foi assim, até hoje ele sempre foi 
muito calmo, não grita, ele pra perder a paciência você tem que fazer muito, e 
eu acho até que por respeito, por mais que ele quisesse se separar dela, ele 
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respeitava ela no sentido de numa discussão, não ir em cima, de não violenta-la, 
de não gritar, de acalmar, até por que sabia que eu tava ouvindo, embora não 
tivesse no mesmo lugar, tivesse no quarto e eles na sala, acho que eles tinham 
um pouco de medo de eu ouvir, eu lembro deles estarem se desentendendo 
muito, e eu lembro que quando ela morreu era véspera do dia dos pais, e eu ouvi 
uma discussão e ela falando, “Ah, você não vai trabalhar amanhã, amanhã é dia 
dos pais, você não vai nem ficar com sua filha pra ficar com a outra...”, e era 
muito tarde, era muito, muito, era umas onze horas da noite, eu escutava e não 
escutava algumas coisas e ela gritando e ele falando pra ela não ficar nervosa 
que ele ia trabalhar, e ai aconteceu, ai eu lembro que ela, eu, eu, já vi ela toda 
cheia de sangue no corpo dela, que ela se matou dessa forma, e ela tentou matar 
meu pai, e ai eu vi meu pai gritando pra eu sair da cama, no que eu sai da cama, 
e ele tentando apagar o fogo do corpo dela, e ai foi isso... Ela tacou álcool no 
corpo dela, ela ficou com 90 % do corpo queimado, ela não morreu na mesma 
hora, eu fui pra casa da minha vó, minha vó morava embaixo, todo mundo viu, 
ouviu os gritos, e ei chegou os bombeiros, chegou ambulância, não lembro 
direito, eu sei que fui pra casa da minha avó, e ai dormi, entre aspas néh, meu 
pai foi pro hospital também por que ele teve, ficou com queimaduras no corpo, 
e ai a madrinha da minha irmã chegou, por que ela tinha ido ao hospital, e ela 
me falou que minha mãe morreu, morreu no dia seguinte, foi no dia... dia 16 de 
agosto. 
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Entrevista concedida a Leticia Ferreira 
 
Transcrição entrevista - Cintia Bonfim  
Meu nome é Cintia, morro no Jaraguá há 11 anos. Tenho 23 anos atualmente e 
estudo turismo. Sou estudante de turismo, gosto de praticar esportes, faço 
capoeira há 11 anos também, gosto de praticar muito esporte, pretendo estudar 
idiomas, aprender inglês, espanhol, fazer intercâmbio, morar, sei lá, passar um 
tempo NE, no  exterior.  Basicamente é isso o que eu gosto de fazer 
Você é feliz? 
Eu sou feliz! 
Acredito que a felicidade a gente tem  que ir conquistando , cada obstáculo que 
a gente ultrapassar é um motivo pra gente ser feliz e alcançar nossas metas, 
objetivos. 
O que te deixa alegre? 
A minha família, me deixa alegre. 
O que significa a sua família? 
A minha família... Minha família é... Realmente uma pergunta difícil... É tudo 
né, é ali  que a gente sabe realmente quando  a gente tiver um problemas quem 
vai  estar com  a gente, ali  que a gente sabe quem  são  nossos verdadeiros 
amigos, ás vezes a gente acha que dentro  de casa por mais dos problemas 
ninguém vai  “tá” lá para resolver, quando  a gente tiver passando  por uma 
dificuldade, problema de doença, problemas financeiro, mas é ali  dentro  de 
casa que você tem  sua mãe, seus irmãos, que apesar das brigas te dão  a mão  
na hora que você necessita. 
Como é sua relação com sua família? 
A minha graças a deus é boa, tenho, às vezes eu me chateio com algumas... 
Meus irmãos, às vezes não são motivo de orgulho para minha mãe, mais minha 
mãe ela... Às vezes fica triste, pela minha mãe eu sinto, é uma relação normal, a 
gente não tem tanta desavença. 
Você faz alguma relação entre vida e árvore? 
Faço árvore... Não sei explicar qual é a relação, mas tem relação, ela precisa de 
carinho, precisa de cuidados, isso. 
O que te faz ficar triste? 
A rotina.  Fazer coisas sempre, já sair de casa com aquilo planejado é uma coisa 
que às vezes me deixa triste, você ficar saturado, não conhecer coisas novas, 
não aproveitar coisas boas que nossa cidade tem para nos oferecer, sabe, sempre 
“tá” naquele negócio tempo, preocupações, pressão, é uma coisa, sei lá, que às 
vezes me deixa triste. 
Quais são suas raízes? 
Minha família! 
O que significam seus amigos na sua vida? 
Então, amigos... Sei realmente selecionar bem meus amigos, eu tenho poucos 
que dá pra contar numa mão assim, os amigos que realmente vão à minha casa, 
que eu conheço a vida, e eles conhecem a minha vida dentro da minha casa. Eu 
esqueci a pergunta?! 
Por eles serem poucos, e realmente eles conhecerem minha realidade e eu  
conhecer a deles, acho que são  pessoas muito  importantes pra mim, sem eles... 
Sei lá... 
Tem uma amiga minha... Quando eu perdi  meu  pai... Eu realmente liguei pra 
ela, ela é minha vizinha, ela veio na mesma hora, acompanhou, passei o  dia na 
casa dela, então  para mim amigo  é isso, quando  você não  tem  condições para 
ficar na sua casa, você tem um para te ajudar. 
Quando eu me lembro do meu pai eu fico emocionada, mas é isso. 
Você quiser, fala um pouco do seu pai... 
Ah não sei... Ah, apesar do fato dele ser, ele, bebia, ele era alcoólatra, ele não 
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cuidava de saúde dele, mas ai a gente acabou descobrindo que ele tinha câncer 
no pulmão, ele sofreu muito para realizar tratamento, teve que fazer fisioterapia, 
fisioterapia não, quimioterapia, radioterapia, então eu vi que ele estava 
realmente disposto a mudar este passado dele e realmente estava lutando pela 
vida, para realmente ficar com os filhos. Então meus irmãos, por isso que eu 
falo que minha família é unida nesse aspecto, pois ele nunca ficou sozinho, 
quando ele precisava ficar internado,sempre tinha um filho para acompanhar ele 
a noite, nunca, em nenhum momento ele ficou sozinho, sempre chegava um saia 
o outro, chegava um saia o outro. Na noite que eu fiquei com ele, que era meu 
dia de ficar com ele, ele falou assim “eu to ficando meio com falta de ar, 
quando eu  bater a mão, você chama a enfermeira!” 
E como eu era nova, nãoi tinha o costume de passar a noite acordada, eu dormi, 
e quando  eu  acordei  ele já tinha falecido. Então eu não sei se era coisa do 
destino, realmente meu sono, eu fiquei sem chão sabe, foi muito ruim. 
Até mesmo meu irmão que ele tinha brigas, por causa do meu irmão se envolver 
com drogas, antes dele morrer, ele chamou ele, avisou que era para cuidar dos 
irmãos, sei lá.  Ele realmente sabe o que ele passou e ele não deseja isso para 
nenhum dos filhos dele, mesmo tendo encarado, e é isso.  
Quais são os seus princípios? 
Princípios que eu tenho realmente é religião, é minha família, a educação que eu 
tenho sempre estudar, então a minha mãe sempre diz NE, que por mais que a 
gente sai pra escola, vai cabular aula, o nosso estudo é pra gente, então é esse o 
principio que eu tenho. E por mais que as pessoas não acreditem que eu possa 
estudar que eu possa ir longe, eu acredito pela minha mãe, que ela sempre fala 
que essa é uma coisa que depende de nós mesmos, então é o princípio que eu 
tenho, a minha família, os meus irmãos que sempre me deram conselhos, não 
sei, conselhos bons, por mais que a gente conheça pessoas de má índole, a gente 
consegue alcançar coisas boas na vida. 
Você já se traiu? 
Acredito que não.  
Eu não me traio, eu conheço, eu me conheço, e eu não me deixo levar, sei lá, 
por outras pessoas, por nada não. Sempre fui muito rígida nesse aspecto. 
Qual o seu maior sonho? 
Atualmente meu maior sonho é terminar meuás estudos e poder viajar para o 
exterior. 
Qual a importância desses estudos para você, não só em relação ao crescimento 
profissional, ou em relação a sua família, mas para você, o que você almeja com 
seus estudos? 
Pra mim é uma conquista muito grande, por que, por mais que você falou, pela 
minha família, mas não tem a minha mãe cursou a oitava serie meu pai mal 
cursou a quinta série, então assim, pra mim é um avanço, eu não tenho 
exemplos de família, na minha família, ninguém, ninguém realmente que possa 
realmente falar “não, ela seguiu o meu exemplo.” Ou “Eu estudei, eu isso.” 
Então é uma coisa que eu pretendo futuramente para servir de exemplo para 
meus filhos, meus netos, poder falar, realmente que estudei, eu não tive 
estruturas, eu não tive condições financeiras, mas eu, eu  fiz, e espero que vocês 
também almejem essa... Essa realização, pra conquistar, sei lá, é uma coisa 
muito difícil pra quem a família, não teve essas coisas de guardar dinheiro “Ah 
vou guardar dinheiro para que  ela realmente possa estudar...”Então é  uma 
coisa que estou  encarando sozinha, é uma coisa que se eu  não  quero, não  
quisesse, eu  não  faria realmente, por que minha família não  exigiria de mim. 
Você já fez alguma maldade? 
Não, nunca fiz. 
Você se arrepende de alguma coisa? 
Se me arrependo... Não, acho que não, não tem uma coisa que me deixe assim 



293	
 

 

tão... Sei lá, tão perturbada e não ser...  Nem o fato do meu pai, acho que minha 
parte eu fiz, não me arrependo, de nada. 
Como é a sua relação com o AMOR? 
Eu sou muito fria, assim, às vezes eu me pergunto, Meu Deus será que eu não 
tenho sentimento? E não consigo, mas, sei lá, tenho um estilo meio... Já vi como 
foi o casamento do meu pai e minha mãe e isso realmente, é uma coisa que sei 
lá, eu tenho medo, sabe. De me casar, ter filhos e ser essas coisas assim, bebida, 
brigas, traição, essas coisas, sei lá, eu tenho medo, então às vezes eu sou muito 
fria, pra me abrir amorosamente, eu tento, mas é uma coisa que não vai a longo  
prazo , ainda não. 
Existe uma palavra que te defina? 
Pergunta difícil, deixa eu  pensar... Não sei... Sou uma pessoa persistente, 
determinada, não sei se tem uma palavra que me defina. 
Qual o fato que mais marcante da sua vida? 
O fato mais marcante realmente foi à perda do meu pai.  A coisa meia... Eu 
nunca tinha perdido ninguém perdido ninguém, próximo, então foi uma coisa 
que me marcou muito mesmo, realmente eu nunca vi ninguém...  Às vezes vejo 
as pessoas falando, ”ah perdi fulano, perdi sicrano”, mas foi realmente difícil. 
Passei quase uma semana tomando calmante, minha mãe ate... Cheguei a passar 
no psicólogo, foi uma coisa que pra mim realmente eu não consigo explicar... 
Que tem pessoas realmente perde, superam que a gente vê na televisão, mas foi 
uma coisa que realmente, pra mim foi difícil. 
Qual a canção da sua vida? 
Lembrando assim de canção, eu relaciono com o ultimo filme que assisti com 
meu pai, que realmente foi aquele filme do Cazuza, àquele filme do Cazuza, 
então a música dele, não sei por que, quando eu escuto, eu choro, eu quero  ficar 
sozinha, por que realmente eu  lembro desse momento, que foi  uma coisa que 
eu  nem imaginava que seria depois de muito tempo, imagino, não sei se 
aconteceu  da última vez, então acho  que a música do  Cazuza realmente, 
marcou  a minha vida sem que eu  pudesse imaginar que isso aconteceria um 
dia, e é isso. 
Como você imaginária a sua morte, ou como você desejaria que fosse sua 
morte? 
Ah, é uma coisa que eu nem imagino, não sei, velhice talvez, com meus filhos, 
não sei, pode ser. Eu não consigo, nunca pensei na morte, penso no futuro, nas 
minhas realizações, não sei responder certamente. 
Existe alguma frase que é sua, que você acha que é sua cara? 
Então, na minha adolescência tinha uma frase assim: “Loucas como eu vivem 
pouco, mas vivem como querem.”. 
È uma frase assim, que meio que eu gostei me identifiquei com essa frase, por 
que realmente eu  vivo  como  quero, não  me deixo  levar por ninguém, e é uma 
frase que eu  me identifiquei não  sei porque, tem pessoas que você vê que se 
deixam levar fácil, você vê que não  quer fazer aquilo, mais para agradar outras 
pessoas elas fazem e realmente eu  me identifiquei por causa disso, por que 
realmente eu  não compro  amizade,amigos, família,ninguém, eu  não compro 
nada.  Se uma pessoa anda comigo é porque ela se sente bem perto de mim. 
Então assim é essa frase que me identifica. 
Quem é a Cintia? 
Realmente eu sou uma pessoa tranquila, sou bem caseira, gosto de ficar em 
casa, gosto da minha família, não sou muito de sair e quando saio não é pra 
balada, esses lugares. Eu gosto de parques, atrativos, lugares interessantes, 
museus. Uma pessoa bem simples que não gosta de se divertir como 
normalmente o jovem de hoje em  dia se divertem. 
Mais alguma coisa que você queira falar? 
Acho que não, é só isso mesmo. 
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Entrevista concedida a Luiz Carlos 
 
Eu sou o Rodrigo, cara... Eu... Falar a verdade assim nem eu sei quem eu sou 
direito. Não sei o que eu faço aqui no mundo. Não sei... (nesse momento veio 
em mente à frase de Kant que me acompanha desde que a vi: Avalia-se a 
inteligência de um indivíduo pela quantidade de incertezas que ele é capaz de 
suportar. Não que eu esteja analisando a sua inteligência, mas há semelhança 
com a minha forma de pensar. Essa realidade para mim é recente. Qual deve ter 
sido o seu processo até então? Como será que ele chegou a até determinado 
pensamento. Pois é tão difícil fugir das verdades preestabelecidas que 
aprendemos desde criança) Não sei ao certo quem somos nós, se eu não sou 
você, se você não é eu, se... Sei lá o bagulho é louco! (Incrível! Lembrei-me de 
uma conversa com o Hercules sobre a forma de ligação entre as pessoas. A 
impressão de que temos algo que nos conecta ao outro e esse outro tem algo que 
o conecta em outro, terceiro, que pode não ter nada conosco. Formando uma 
rede de conexão mental) O bagúi é tipo... É um bagúi que você busca dia-a-dia 
querer saber quem é você. Acho que é isso que dá vontade de viver, assim... Pra 
sei lá... Sabe quem sou eu. Ainda não sei. Ainda não sei quem sou eu. (Venho 
nessa já algum tempo. Depois do mergulho espiritual desses últimos anos, não 
penso em outra coisa, vivo refletindo, ou melhor, "brisando" sem parar. Não 
posso mais controlar já é praticamente natural de meu ser. Adquiri um estado de 
consciência que busca de alguma forma ligar o mundo interno com o externo. 
Encontro diversas dificuldades, mas não dá mais pra voltar atrás. Sinto-me na 
saga do herói. Este que vive dentro de mim é um outro, "eu". Que trava as 
minhas batalhas internas em busca de um equilíbrio, de um destino, de um lugar 
em que me encaixar, de uma base. Sinto que alcançarei algo, internamente 
falando, que se externará. Um Luiz que vem de dentro para fora, sem barreiras, 
sem amarras, sem bloqueios, sem medo... Acho que só assim descobrirei quem 
sou eu, acho. Pois até o momento também não sei dizer). 
Mania, mania... Eu tenho bastante mania, cara. Mania de querer falar o tempo 
todo de querer tá perto das pessoas o tempo inteiro. Eu quero falar, eu quero, sei 
lá... Eu quero... Sempre aquela tensão, cara. Não consigo ficar só. Eu fico... 
Acho que eu piro se eu ficar sozinho, eu piro mano. Se eu vivesse num lugar 
assim que eu tivesse que ficar sozinho, cara. Acho que eu ia ficar doido. Eu 
tenho que ter sempre gente ao redor, falando dando risada, acho que é uma 
mania minha. Sempre tá falando, igual a uma matraca. (Lembrei da cena da 
Talita, da televisão, em que o Hercules dava algumas sugestões de cena e falou 
que quando alguém chega em casa e liga TV ou o som. É porque, por exemplo, 
não aguenta ficar no silêncio, não suporta seus próprios pensamentos. Acho que 
refletir sobre sua vida deve causar dor. Por isso não quer saber, é preciso manter 
a mente ocupada. Como ele é o oposto de mim, eu adoro (pelo menos de alguns 
anos pra cá, isso é recente) ficar num lugar calmo silenciosos refletindo, 
meditando. De alguma forma compreendi a sua angústia, neste sentido) 
Louco, cara. Acho que sou... (riso) Totalmente doido, eu acho. Mas só que eu 
não sei se isso é doido, né! Por que... O que é louco, né? Louco, ninguém sabe o 
que é louco. Quem é certo, quem é louco. (Fiquei em estado pleno de atenção, 
pois são questionamentos que também compartilho)  Será que aquela velhinha 
que está no ônibus não é louca e eu sou certo? Não sei. Será que a pessoa que 
está na igreja não é louca e eu sou certo? Não sei que é louco, se eu sou louco, 
se eles são loucos, se todos são loucos, se ninguém é louco. Mas eu acho que 
pelos padrões, assim, que eles têm, eu seria meio louco assim, porque eu... sou 
meio atrapalhado, cara. Eu faço, eu faço tudo que me dá vontade. E isso é, sei 
lá, acho que é louco, é bom. (acho que fazer o que se tem vontade não ligando 
para o que a sociedade determina como forma padrão de certo ou o mais 
adequando ou lógico de se fazer. Ser corajoso diante dessa pressão. É se tornar 
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um louco, estranho, para os outros e os outros que seguem o que é 
predeterminado, por vontade própria ou contra vontade, tornam-se loucos para 
quem segue sua vontade de forma, digamos, mais livre ou corajosa). 
Minha maior crueldade, cara? Minha maior crueldade foi, sei lá, acho que não 
ter explodido antes assim, cara. Acho que eu deveria ter explodido logo quando 
eu tinha uns 13, 14 anos assim. Eu deveria ter explodido assim pro mundo. 
Fazer tudo o que eu quisesse. Me libertar, fugir de casa. (Compartilho de tal 
sentimento nessa mesma fase quantas vezes não pensei em fugir, sumir do 
mapa. Inúmeras vezes) Viver uma vida assim que, talvez hoje, eu não tária tão 
preso nesse sistema que eu to preso hoje. Sei lá é difícil sair agora. (A princípio 
senti medo de ter que me virar sozinho. Mas nada que não seja possível hoje. 
Desfazer-se das amarras que nos prende em uma vida que se for pensar não tem 
muito... Poesia! Apenas mais uma existência no mundo. Criemos coragem, não 
precisa ser de repente. Acho que se sabe como encontrar sua maneira de viver, o 
importante é ir refletindo a sua história, seu estado atual, se auto analisar, se 
conhecer. Acho que esse processo nos encoraja, para que chegado o momento, 
tomarmos uma decisão contundente para nossas vidas. Decisão que de alguma 
forma vejo como a libertação plena da mente diante da cultura que estamos 
vivendo) 
Se eu já me trai? Cara! Acho que sim. Todo... Acho que todo mundo já se traiu, 
cara. De aceitar... Aceitar tudo que tá ai, do jeito que eu aceitei né. Por mais que 
eu tente ser o mais livre possível, acho que eu me prendi tanto a esse sistema 
que eu não consigo mais me libertar totalmente. Acho que isso foi uma traição 
comigo mesmo. Uma traição com a minha liberdade.  
Eu gostaria de ser eu mesmo. Porém mais livre, cara. Eu acho que falta ainda, 
não sei o quê que falta na minha vida, mas falta algo que ainda não sei o quê 
que é, mas ainda falta. Mas não queria ser outra pessoa, nem outro ser, eu queria 
ser eu mesmo. Só que eu ainda estou buscando assim o... Acho que o ápice, 
assim, da minha vida. Ainda não alcancei, cara. Falta ainda alguma coisa que eu 
ainda não sei o quê que é. (Fico pensado na sorte ou... Sei lá. De ter entrado no 
grupo de teatro no CEU Casablanca. Eu descobri e descubro um meio para 
alcançar tais esclarecimentos. Só me veio nesse momento em questão, comigo 
mesmo: Cara, por que não se inscreveu no teatro do Casa Blanca? Acho que 
seria de enorme luz para sua vida. Não posso deixar de salientar a importância 
disso tudo em minha vida. Está enraizado em mim) 
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Entrevista concedida a Rênier Vasconcelos 
 
Quem é você? 
Elisabethe... Santos de Carvalho. A Beth do Vital. 
Você feliz? Por que? 
Sou! Sou porque eu faço o que eu gosto. Por que faço o que eu gosto e... e 
num... Procuro sempre fazer o que eu gosto. 
O que te deixa alegre?  
Ver as pessoas bem. Vê-las bem vencendo com saúde, poder ajudar. Me deixa 
bem. 
O que faz quando está alegre? 
Escrevo. Escrevo muito! 
O que te deixa triste? 
Ver as pessoas maus. Ver as pessoas fazendo o que elas não quer, sendo quem 
elas não são. Isso me deixa muito mal. 
O que faz quando está triste? 
Escrevo, também! Adoro escrever! Só não gosto muito porque ai eu, eu não 
escrevo as coisas naturais. Eu escrevo sobre aquilo, aquele momento que eu... 
Porque eu to triste. Mas eu escrevo mesmo assim. 
Você tem manias? 
De perfeição. Eu gosto muito... Não eu ser perfeita. Não sou. (uxxii) Eu de 
perfeição não tenho nada. Mas eu gosto por exemplo, o teatro, quando eu to 
dirigindo uma peça, eu gosto de.. de ser ela perfeita. Gosto das pessoas que 
fiquem perfeitas, atores perfeitos. 
Do que você tem medo? 
Da morte das pessoas que eu amo. 
O que você tem de louca? 
Tudo! Sou ? completa. 
Qual foi a sua maior crueldade? 
Minha maior crueldade? Não lembro não! Acho que de ficar 30 anos casada. 
Cruel de mais. 
Você já se traiu? Como foi? 
Não nunca me traí. Só de ter casada, aí eu me traí. Porque fui aquela pessoa que 
eu não gostaria de ser.  
O que te faz chorar? 
Ver criança sendo violentada de alguma maneira. Apanhando, sendo estuprada. 
é... Ver o sofrimento da criança, de criança... Me faz chorar. 
O que você gostaria de ser? 
O que eu sou! Exatamente como eu sou. Eu não gostaria de mudar em nada, 
nem ser nada, além disso, que eu sou. 
Como você gostaria de morrer? 
Como eu gostaria? Não gostaria que seja minha morte. Mas já que tem que 
morrer. Gostaria de morrer dormindo, como uma boa parte da minha família 
morre. Dormindo. (risos) 
O que você gostaria de ter feito? 
Eu gostaria de ter feito... nada doque eu já... eu já fiz tudo o que eu gostaria... e 
quero fazer mais. Mas, ter feito... eu fiz tudo o que eu queria. 
Um fato marcante 
Uma Coisa que marcou a minha vida? Marcou a minha vidaa... acho que a 
doença da minha filha. De eu ter descobrido a 3 anos atrás que ela tem 
leucemia. Do tipo mais agressivo. Isso marcou muito a minha vida. Ee... Me 
deixou, é meia parada, esperando não sei bem o que. Isso marcou muito a minha 
vida, não esperava isso. Tar até hoje nessa luta com minha filha. E derrepente 
parar tudo. Tudo mudou! Isso foi uma marca muito grande na minha vida. 

 


